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якість сировини на відповідність її європейським вимогам. Зовсім не 

зрозуміло, чому сьогодні ринок лікарської продукції, де з кожного 

гектара можна реально одержати від 5 до 20 тис. грн чистого прибутку, 

не має свого розвитку, як це спостерігається у зазначених вище країнах. 

При цьому ринок імпортованої фармацевтичної продукції в Україні в 

16 разів перевищує експортний продаж за кордон. 

Ще не так давно закарпатці успішно збирали, вирощували та 

постачали лікарські рослини фармацевтичній галузі. Сьогодні 

подібний бізнес в області має досить хаотичний та непривабливий 

вигляд. Бо якщо збиральництво лікарських рослин у нас ще хоч трохи 

розвинуте, то власне вирощування все ще не набуло популярності. 

Детальне вивчення, біології видів лікарських рослин може сприяти 

створенню для них необхідній умов у природі, бо, при перенесенні 

рідкісних і зникаючих рослин в умови штучного культивування, вони 

безповоротно випадають. Збереження окремих видів тільки тоді буде 

ефективним, коли під охороною будуть і ландшафти, і інші 

компоненти біогеоценозів.  
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SUMMARY 

MEDICAL PLANTS OF CARPATHIANS: RESEARCH AND CONSERVATION 

CONCERNS 

Feketa I.Y.    

By the important factor of maintainance of biocenosiss, and actually medical plants in 

nature, there is growing of them. Due to the prirodno-klimatichnim terms of 

Transcarpathia, would be one of most in Europe the producer of medical and efirooliynoy 

raw material. 
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Вступ. Специфіка використання квіткового пилку як лікувально-

профілактичного засобу підвищує вимоги до його якості та безпечності 

[1]. Посилення антропогенного фактору дуже вплинуло на рівень 
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вмісту у бджолиному обніжжі шкідливих речовин, і зокрема 

радіонуклідів. На значній території України, в тому числі на 

Житомирському Поліссі, уже впродовж багатьох років не одержують 

пилок, вільний від продуктів розпаду [2, 3]. 

Мета полягала в оцінці показників якості та безпечності 

бджолиного обніжжя, одержаного на умовно «чистій» та території, 

забрудненій радіонуклідами. 

Матеріали та методи. Для виконання досліду на пасіках 

господарств з різним рівнем забруднення ґрунту 
137
Cs (умовно «чиста» 

територія − до 37 кБк/м
2 

 та забруднена радіонуклідами територія – 

185–555 кБк/м
2
) були сформовані десять бджолиних сімей-аналогів (за 

силою, запасами корму, кількістю розплоду, походженням, віком 

матки). У період з квітня по серпень від кожної бджолиної сім’ї 

відбирали зразки квіткового пилку та визначали показники якості і 

безпечності згідно із державним стандартом.  

Результати та їх обговорення. Вміст 
137

Cs у бджолиному обніжжі, 

відібраному на умовно «чистій» території, не залежить від періоду 

медоносного сезону і становить менше 1 Бк/кг. На радіоактивно 

забрудненій території питома активність 
137

Cs в обніжжі варіювала від 

6 до 101 Бк/кг і носила сезонний характер. У середньому за 2 роки 

вміст 
137

Cs становив 41,3 Бк/кг. У відібраних зразках вміст води 

відповідав вимогам державного стандарту і був у межах 10 % (табл.1).  
 

 

Таблиця 1. Фізико-хімічні показники обніжжя (Mm, n=10) 
Показники Щільність забруднення ґрунту 137Cs, кБк/м2   

185-555 до 37 

 Вода, % 10,10,05 10,10,08 

 Сирий протеїн, % 17,70,73 17,10,62 

 Сирий жир, % 7,20,47 7,10,48 

 Цукри, % 44,51,18 46,40,82 

 рН 4,50,06 4,60,07 

 Мінеральні речовини, % 3,220,088 3,540,067 

 К, % 0,490,020 0,570,013 

 Са, % 0,290,035 0,370,023 

 Р, % 0,420,034 0,400,012 

 Мg, % 0,100,009 0,110,008 

 

Найбільшим вмістом протеїну характеризувались зразки, відібрані 

у травні та червні. У липні спостерігалось поступове, у серпні – значне 

зниження вмісту протеїну. Згідно державного стандарту, вміст сирого 

протеїну повинен бути не менше, ніж 22%. Досліджені зразки в 
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середньому за 2 роки містили 17,1 %. Схожа динаміка спостерігалась і 

на забрудненій території. Між середніми показниками масової частки 

сирого жиру та рН у зразках, відібраних у різних господарствах, не 

було вірогідної різниці. Вміст цукрів був дещо нижчим у зразках 

обніжжя, відібраних на забрудненій території.  

Вміст мінеральних елементів був у 1,1 рази вірогідно (Р0,05) 

вищим у зразках обніжжя, відібраних на умовно «чистій» території. 

Серед мінеральних елементів вміст калію в 1,2 рази вірогідно (Р0,05) 

вищий у зразках, відібраних на умовно «чистій» території. Середні 

значення вмісту фосфору та магнію у зразках обніжжя достовірно не 

різнились. Органолептичні показники відповідали вимогам стандарту. 

Висновки. Вміст 
137
Cs в обніжжі, виробленому за радіоактивно 

забрудненій території, становив 41,3 Бк/кг, що не перевищувало норми 

(200 Бк/кг). На умовно «чистій» території цей показник не 

перевищував 1 Бк/кг. Протягом сезону спостерігаються зміни вмісту 

поживних речовин та мінеральних елементів у бджолиному обніжжі. 

Найнижчим вмістом сирого протеїну характеризувалося обніжжя, 

одержане у серпні, дещо вищим – у травні, червні та липні. Проте 

максимальні значення не досягали норми (22 %) державного стандарту. 

Не встановлено вірогідної різниці за вмістом жиру та цукрів. Вміст 

золи був вірогідно в 1,1 рази, калію – в 1,2 вищий у обніжжі, 

одержаному на умовно «чистій» території.  
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SUMMARY 

THE ESTIMATION OF QUALITY AND SAFETY OF BEE’S POLLEN FROM 

ZONES WITH DIFFERENT DENSE OF RADIOACTIVE CONTAMINATION 
Furman S., Lisohurska D., Kryvyi M.,

 
Kovalchuk I., Kurachenko N., Dorokhov V. 

It has been established that flower pollen obtained on the conditionally "safe" and 

contaminated 137Cs territory corresponds to state standard requirements with its 

organoleptical, physical and chemical indices except raw protein content, which is 

lower than norm by 1,2-1,3 times. 


