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Постановка проблеми. Чорнобильська катастрофа -  це багатоаспектне, 
складне та довготривале явище, що вимагає та вимагатиме у майбутньому 
постійної довготермінової державної, громадської та наукової уваги [2]. 
Особливо актуальними є наукові дослідження, спрямовані на вивчення 
екологічних аспектів сільськогосподарського виробництва, зокрема 
бджільництва [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. З дня Чорнобильської трагедії 
вченими нашого університету ведуться об’ємні наукові дослідження з розробки 
та впровадження заходів, що спрямовані на комплексну реабілітацію 
сільськогосподарського виробництва на радіоактивно забруднених територіях, 
поліпшення стану довкілля, відновлення виробничої та соціальної 
інфраструктури забруднених територій Житомирської області [5, 6]. Але навіть 
після 30 років потому аварія на Чорнобильській АЕС залишається 
всеукраїнською радіаційною екологічною катастрофою. Подолання її 
наслідків -  це не тимчасова, а цілеспрямована діяльність держави розрахована 
на тривалий час, яка, поряд з іншими заходами, потребує постійного і ретельно 
вивчення [3].

Мета, завдання та методика дослідження. Ми поставили перед собою 
мету вивчити хімічний склад, якість та безпечність продуктів бджільництва, 
вироблених у зоні радіоактивного забруднення Житомирщини. Для реалізації 
мети на пасіці були відібрані зразки відкачаного, стільникового меду, 
бджолиного обніжжя та прополісу. У відібраних зразках за 
загальноприйнятими методиками [4] визначили: у меді -  вміст води, діастази, 
інвертованих цукрів та сахарози, наявність механічних домішок і паді, вміст 
137Сб; у бджолиному обніжжі -  вміст води і механічних домішок, вміст 1т̂ ;  у 
прополісі -  вміст механічних домішок і воску, вміст 137Сб.

Результати досліджень. Результати визначення органолептичних 
показників меду показали, що всі зразки були світло-коричневого кольору, за 
смаком помірно солодкі та мали добре виражений аромат квітів. Вміст води у
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відкачаному та стільниковому меді становив 18,1-18,2%. Діастазна активність 
склала 7,2-7,3%, вміст інвертованого цукру -  83,7-84,4%, сахарози -  0,5%. У 
відібраних зразках меду не було виявлено механічних домішок та паді. Питома 
активність 1Т̂  у відкачаному меді становила 10,2 Бк/кг, у стільниковому -  6,2 
Бк/кг. Отже за основними показниками якості усі відібрані зразки меду 
відповідали вимогам стандарту.

Результати органолептичної оцінки бджолиного обніжжя свідчать, що за 
зовнішнім виглядом всі зразки були легкосипучі і являли собою грудочки 
неправильної форми. Консистенція пилку була грудкувата, розсипчаста, а 
грудочки обніжжя тверді і пальцями не розминалися. Колір обніжжя варіював 
від білого до темно-коричневого. Запах відібраних зразків специфічний, 
приємний, характерний для бджолиного обніжжя. Смак також специфічний, 
приємний, солодкуватий. Вміст води у зразках в середньому становив 9,87%, 
що не перевищує ветеринарно-санітарну норму, яка становить 10%. Квітковий 
пилок з таким показником масової частки води добре зберігається і порівняно 
довго не втрачає свої біологічно-активні особливості. У середньому масова 
частка механічних домішок склала 0,06%, тобто теж не перевищувала 
дозволеного стандартом рівня (0,1%). Отже, за органолептичними показниками, 
масовою часткою води та механічних домішок усі відібрані зразки квіткового 
пилку відповідали вимогам стандарту. Вміст 13" ^  у бджолиному обніжжі 
становив 245,4 Бк/кг, що, хоча, і не перевищує встановленого допустимого 
рівня, але, на нашу думку, є високим для продукту, який використовується з 
лікувальною метою.

Зразки прополісу за зовнішнім виглядом являли собою дрібняк різного 
розміру. Його запах був специфічний, смолистий, а смак гіркуватий, терпкий. 
Структура зразків прополісу щільна, на зламі неоднорідна, а консистенція -  
тверда. У середньому масова частка механічних домішок у прополісі становила 
4,9%, воску -  2,4%. Тобто, за даними показниками прополіс відповідав 
стандарту якості, за яким вміст воску не повинен перевищувати 15%, 
механічних домішок -  5%. Вміст 13" ^  у прополісі не перевищує 600 Бк/кг 
(допустимий рівень), але, як і з квітковим пилком, на нашу думку, це високий 
вміст як для продукту, який використовується як лікувальний засіб.

Висновки.
1. За основними показниками якості усі відібрані зразки продуктів 

бджільництва відповідають вимогам стандарту.
2. Вміст води у меді становить 18,1-18,2%, діастази -  7,2-7,3%, 

інвертованого цукру -  83,7-84,4%, сахарози -  0,5%; у меді не виявлено 
механічних домішок та паді.

3. Вміст води у бджолиному обніжжі становить 9,87%, механічних 
домішок -  0,06%.

4. Масова частка механічних домішок у прополісі становить 4,9%, 
воску -  2,4%.
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5. Питома активність 137Cs у відкачаному меді становить 10,2 Бк/кг, у 
стільниковому-6,2 Бк/кг, у бджолиному обніжжі-245,4 Бк/кг, у прополісі-200,4 
Бк/кг.
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