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Перелік умовних позначень і скорочень

ГВК – ґрунтово-вбирний комплекс;
ДР – допустимі рівні;
КН – коефіцієнт накопичення;
КП – коефіцієнт переходу;
РН – радіонукліди;
c.-г. – сільськогосподарський;
ЧАЕС – Чорнобильська атомна електростанція;
Бк/кг - питома активність радіонуклідів, бекерелів на кілограм ґрунту;
ЛВЛ – лічильник випромінювання людини;
кБк/м2 –  щільність  забруднення  радіонуклідами,  кілобекерелів  на  квадратний  метр
території;
137Cs  –  цезій - 137,
90Sr  –  стронцій - 90.
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Вступ
Аналіз  сучасних  тенденцій  формування  радіоекологічної  ситуації  на  території

Українського Полісся засвідчив, що спостерігаються різноспрямовані вектори, які мають
як позитивні,  так і негативні аспекти. Позитивні тенденції  проявляються у природному
розпаді  радіонуклідів,  їх  фіксації  ґрунтом  та  включенні  в  малий  колообіг  речовин  у
природних і напівприродних екосистемах. Серед негативних слід відмітити припинення
проведення  контрзаходів  (до  10  разів  після  1994  р.),  включення  в  обробіток
радіоекологічно  критичних  торфових  та  лучних  угідь,  використання  населенням  для
власного  споживання  овочевої  продукції,  що  вирощується  в  приватних  підсобних
господарствах, випасання худоби на лісових угіддях та луках тощо [35]. Практично всі
вказані негативні чинники обумовлені   нині існуючою соціально-економічною ситуацією,
яка  і  визначає  характер  споживання  мешканцями  Українського  Полісся  забрудненої
радіонуклідами (РН) сільськогосподарської продукції.

Незважаючи на те, що після аварії на Чорнобильскій атомній електростанції (ЧАЕС)
минуло  понад  30  років,  і  досі  інколи  спостерігається  деяке  зростання  кількості
радіоекологічно  критичних  населених  пунктів.  Було  відмічено  перевищення  вмісту
радіоцезію в овочевій продукції,  чого раніше не спостерігалось,  тому постало питання
отримання радіологічно безпечної сільськогосподарської продукції [25,47].

Зважаючи  на  все  вищесказане,  існує  нагальна  необхідність  реабілітації
постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС регіонів Українського Полісся і максимального
відновлення на цій території ведення сільського господарства. Особливої уваги заслуговує
питання реорганізації ведення сільського господарства,  а саме овочівництва.

Всі ці аспекти є підтвердженням необхідності узагальнення та детальнішого аналізу
накопичення  РН  овочевими  культурами  у  різних  екологічних  умовах  Українського
Полісся.  Варто  зауважити,  що  вивчення  стану  питання  забруднення   радіонуклідами
овочевих  культур  у  віддалений  період  ліквідації  наслідків  Чорнобильської  катастрофи
було несистематизованим. Досі практично відсутня інформація про рівні накопичення РН
овочевими культурами на торфово-болотних ґрунтах та за умов поливу. Окрім того, нині
виведено багато нових сортів та гібридів овочевих культур, властивість до накопичення
радіонуклідів  яких  іще  не  вивчена.  До  того  ж,  внаслідок  забруднення  радіонуклідами
гною  ВРХ  та  ризику  повторного  забруднення  ґрунту  особливої  актуальності  набуває
питання  використання  альтернативних  джерел  органічного  удобрення,  наприклад
свинячого перегною.

В  методичних  рекомендаціях  проведено  ретроспективний  аналіз  радіоекологічної
ситуації  регіону  Українського  Полісся  та  на  основі  отриманих  результатів  наших
багаторічних досліджень розроблені практичні рекомендації ведення овочівництва на цій
території.
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1. ПРИРОДНО-КЛІМАТИЧНА ТА РАДІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ

Наймасштабнішого радіоактивного забруднення внаслідок аварії  на ЧАЕС зазнала
зона Українського Полісся, а саме північні райони Київської, Житомирської, Рівненської
та  Волинської  областей,  північні  та  західні  райони  Чернігівської  області.  Ці  території
займають площу 11768 тис. га, що становить 19,5% від загальної території України [1].

1.1. Погодно-кліматичні умови
Клімат Українського Полісся помірно-континентальний. Зима м’яка, з відлигами –

вдень переважна температура -2 – -4°С, вночі – -5 – -7°С. Сніговий покрив потужністю
15–30 см встановлюється у другій половині грудня, ґрунт промерзає на глибину 30–60 см.
Безморозний період триває 150–170 днів. Літо тепле, з переважанням денної температури
повітря 21–23°, нічної – 15–17°С. Опади випадають у вигляді короткочасних злив, часто з
грозами,  найбільша  норма  добових  опадів  –  170  мм.  Вегетаційний  період  на  Поліссі
становить 194–210 діб, а з температурою повітря понад 10°С – 154–163 доби, понад 15°С
– 79–108 діб. У найтеплішому місяці – липні – середньомісячна температура сягає +23 –
+26°С, а максимальна – лише в окремі дні досягає +30 – +32°С. Середньомісячна сума
опадів регіону складає 500–680 мм і більше (600–800 мм).  Впродовж року переважають
західні, північно-західні та південно-східні вітри швидкістю 2,0–3,5 м/с [4].

У цій зоні перевищення суми опадів за рік над кількістю вологи, що випаровується,
створює  промивний  та  періодично  промивний  тип  водного  режиму  на  підвищених
елементах  рельєфу  та  призводить  до  заболочування  понижених  ділянок.  Внаслідок
осушення,  проведеного  на  великих  площах  Полісся,  відбулися  значні  зміни  його
ландшафту: понизився рівень підґрунтових вод, посилились елювіальні процеси, змінився
баланс вологи в ґрунтах [6, 12, 16, 18].

Внаслідок  вищенаведених  чинників,  формуються  найсприятливіші  умови  для
вирощування холодостійких овочевих культур, а саме: різних видів капусти та столових
коренеплодів.  Тут також вирощують високі врожаї огірка,  кабачка,  патисона,  гарбуза,
цибулі, часнику, гороху, квасолі спаржевої. Незначні площі займають помідор, перець і
баклажан, які вирощуються із розсади [29].

1.2. Ґрунтовий покрив
Вологий  клімат,  легкий

механічний  склад  і
некарбонатність  переважної
більшості  ґрунтових  порід,
майже  суцільна  (в  минулому)
лісова  підстилка  призвела  до
переважання  на  Поліссі  ґрунтів
підзолистого  типу.  Ґрунти
Українського Полісся переважно
дерново-підзолисті  (76,5%
території),  різні  за  механічним
складом  і  ступенем  вмісту
підзолу,  з  низьким  вмістом
чорнозему  і  підвищеною
кислотністю  (рис.1).   Великі
площі займають піщані  і  піщано-суглинисті,  дерново-підзолисті  ґрунти,  сформовані  на
кристалізованих  відкладах  старої  алювіальної  формації  [48].  Значні  площі  займають
дерново-підзолисті  супіски,  сформовані  на  морені.  Вміст  елементів  живлення  для

14%
1% 8%

77%
Дерново-підзолисті Торф’яні 

Дернові Дерново-глейові

Рис. 1. Типи ґрунтів на території Українського
Полісся [58] 
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дерново-підзолистих ґрунтів залежить від їхньої механічної структури. На територіях, які
зазнають затоплення, превалюють болотисті ґрунти.

Найбільші площі  тут вкриті двома типами дерново-підзолистих ґрунтів: 1) дерново-
підзолисті, приховано-підзолисті, підзолисто-дернові піщані ґрунти та їх глеюваті відміни
на  воднольодовикових  і  давньоалювіальних  відкладах  слабохвилястих  дренованих
зандрових рівнин і давніх терас; 2) дерново-підзолисті і підзолисто-дернові піщані ґрунти
та їх глеюваті відміни на давньоалювіальних і воднольодовикових відкладах, підстелених
мореною слабохвилястих слабодренованих зандрових рівнин і давніх терас [9, 10]

Дерново-підзолисті  ґрунти,  поширені  у  всьому  Поліському  регіоні,  займають
рівнинні  площі  та  підвищені  елементи  рельєфу.  Ілювіальний  горизонт  збагачений  на
глинисті частки з прошарками до 30 см і  більше, що створює сприятливий водний режим
і запобігає швидкому просочуванню опадів та радіонуклідів (РН) по ґрунтовому профілю.
Гумусовий  горизонт  16–25  см,  з  вмістом  гумусу  0,6–1,5%.   Ці  ґрунти  придатні  для
вирощування усіх культур, але потребують вапнування та удобрення.

Підтип  дерново-середньопідзолисті  ґрунти  займають  переважно  вододільні
простори,  складені  супіщаними  водно-льодовиковими та  льодовиковим  відкладами.  Ці
ґрунти мають хороші водно-фізичні  властивості  та  родючість.  Негативною властивість
цих ґрунтів є підвищена кислотність. 

Торфові  ґрунти  мають  низьку  гідролітичну  кислотність  (52  –  102  мг-екв/100  г
ґрунту),  низький  ступінь  насиченості  основами  (50–65%),  незначну  кількість  рухомих
форм макро-  і  мікроелементів.  В них практично  відсутні  вторинні  мінерали,  що може
відобразитися  на  ступені  фіксації  РН  в  ГВК  таких  ґрунтів  [13].  Болотні  ґрунти
поділяються  на  болотні  (немає  торфового  горизонту),  торфувато-болотні  (торфовий
горизонт до 20 см), торфово-болотні ґрунти (торфовий горизонт 20–50 см).

В  осушених  торфових  ґрунтах  болотна  стадія  ґрунтоутворення  змінюється  на
дернову,  мінералізація  органічних  речовин  відбувається  швидко.  Ці  ґрунти  можна
використовувати під посіви багаторічних трав, овочевих, кормових і ярих культур. Ґрунти
слабо забезпечені рухомим калієм, тут ефективні калійні добрива. Значний ефект дають і
фосфорні добрива. Органічні та азотні добрива на болотних ґрунтах не застосовують до
повної мінералізації торфу [10]. 

1.3. Радіоактивне забруднення території
За  30  років,  що  минули  після  аварії  на  ЧАЕС,  радіаційний  стан  забруднених

територій значно поліпшився. Суттєві корективи у структурі розподілу радіонуклідів 137Cs
та  90Sr  на  території  України  можна  спостерігати  на  сучасних  мапах  радіоактивного
забруднення.  Питома  активність  речовин,  що  потрапили  у  довкілля,   зменшилася,
приблизно у 200 разів, а та радіоактивність, що залишилася на земній поверхні за межами
промислового майданчика ЧАЕС, більше ніж на  85%  представлена  137Cs,  майже  10% –
90Sr,  решта  –  трансуранові  елементи,  переважна  частка  з  яких  належить  241Рu.  Цьому
сприяли як природні процеси (автореабілітація ґрунтів; обмінне та необмінне закріплення
радіонуклідів  ґрунтово-поглинальним  комплексом  за  рахунок  адсорбції,  хімічного
зв'язування,  оклюзії  колоїдами,  ізоморфного заміщення металів  у кристалічній решітці
глинистих  мінералів  тощо),  так  і  антропогенна  діяльність  (виконання  дезактиваційних
робіт;  здійснення  заходів  щодо  запобігання  винесення  радіонуклідів  за  межі  Зони
відчуження; мінімізація наслідків аварії у сільськогосподарському виробництві; заходи,
спрямовані на зниження рівнів опромінення населення забруднених територій тощо)  [2,
11, 21, 44, 55].

Щільність  забруднення  ґрунтів  137Cs  північних   районів  Українського   Полісся
становить 100 кБк/м2 і більше. В Чернігівській обл. щільність забруднення 137Cs до 37 кБк/
м2  спостерігається на 96% с.-г. угідь, 37–185 кБк/м2  – 4%. В Рівненській та Волинській
областях найбільшої шкоди зазнали північні райони, де щільність забруднення до 37 кБк/
м2 на 46% земель, 37 –185 кБк/м2 – 50%, вище 185 кБк/м2 – 4%, у Житомирській до 37 кБк/



9

м2 – 90%, від 37 кБк/м2 до 185 кБк/м2 – 8%, вище 185 кБк/м2 – 2% та Київській – 86%, 10%
та 4% відповідно.  Ґрунтово-кліматичні умови обумовлюють інтенсивний перехід  137Cs з
ґрунту  в  сільськогосподарські  рослини.  І  досі  спостерігаються   перевищення
встановлених загальнодержавними санітарно-гігієнічним нормам (ДР-2006) рівнів вмісту
137Cs у овочевій   продукції.  Особливо ця  проблема стосується  приватних  господарств.
Разом із тим, саме у приватному секторі найважче налагодити радіологічний контроль і
застосувати контрзаходи [54].

 Ситуація ускладнюється тим, що вже понад 20 років на присадибних ділянках не
проводилось вапнування ґрунтів,  не вносилися органічні,  фосфорні і калійні добрива –
комплексне  агрохімічне  окультурювання  полів.  Винятком  є   лише  деякі  фермерські
господарства,  в  яких  на  сьогодні  виробляється  лише  20%  сільськогосподарської
продукції.  Значна  зміна  структури  землекористування  призвела  до  того,  що  нині
практично вся овочева продукція вирощується на присадибних ділянках, де переважають
бідні і «критичні», з точки зору накопичення РН, дерново-підзолисті та торфово-болотні
ґрунти [41]. 

Інтенсивність  надходження  радіоактивних  елементів  у  рослини  визначається  їх
біологічними особливостями, агрохімічними характеристиками ґрунту, фізико-хімічними
властивостями поливної води, метеорологічними умовами тощо. Основними факторами
впливу  на  надходження  радіонуклідів  до  рослин  кореневим  шляхом  є  щільність
забруднення ґрунту (прямопропорційно),  тип ґрунту (до  130  разів)  та  його агрохімічні
властивості  (до  6  разів),  біологічні  особливості  рослин  (до  50  разів),  їхні  сортові
розходження (до 10 разів); з поливної води – клас води, мінералізація, температура води,
спосіб та інтенсивність зрошення, активність радіонуклідів у воді [8, 43, 46, 48, 64].

 Одним  з  чинників,  які
визначають  рівень  забруднення
137Cs  сільгосппродукції,  є
співвідношення  його  фізико-
хімічних  форм  у  ґрунті  та
розподіл  по  ґрунтовому
профілю.  Дослідження  [33]
показали,  що  85%  137Cs
перебуває  у  фіксованій  і  лише
12%  –  у  водорозчинній  та
обмінній формі, що є доступними для рослин (табл. 1). 

Установлено,  що  80–
90%  137Cs  знаходиться  в
орному шарі  ґрунту  0–30 см
(рис. 2), хоча співвідношення
може  дещо  змінюватись  по
роках  залежно  від
особливостей  обробітку
ґрунту та погодних умов. 

Таким  чином,
природно-кліматичні  умови
Українського  Полісся  є
сприятливими  для
інтенсивного  надходження
радіонуклідів  у  рослини.
Радіологічна  характеристика
цієї  території  дає  підстави

стверджувати,  що  небезпека  отримання  сільськогосподарської  продукції,  вміст

Таблиця 1
Вміст фізико-хімічних форм 137Cs у шарі 0–30 см
дерново-підзолистого ґрунту у віддалений період

після радіоактивних випадінь, n = 5
Форма 137Cs Вміст, % від загального

Фіксована 85±10
Обмінна 6,6±0,25
Водорозчинна 5,2±0,14
Кислоторозчинна 3,2±0,25
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Рис. 2.  Вертикальний розподіл питомої активності
137Cs по ґрунтовому профілю, %
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радіонуклідів у якій перевищує діючі гігієнічні нормативи, буде існувати іще  протягом
тривалого часу. 

2. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ОВОЧІВНИЦТВА В
РЕГІОНІ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ

2.1. Основні види продукції овочівництва
Перший потік радіонуклідів, зокрема  137Cs, до організму людини (в середньому, до

40%  від  загальної  дози  опромінення)  формується  нa  пасовищах  і  через  продукти
тваринництва надходить до людини. Другий (до 20%) – за рахунок споживання овочевих
культур та картоплі. Третій потік пов’язаний із вживанням забруднених РН продуктів лісу
–  грибів,  лісових  ягід  [23,  61,  63].  Це  співвідношення  дещо  варіює  залежно  від
особливостей раціону харчування та рівня забруднення продукції як за областями, так і за
окремими населеними пунктами.

 Виробництво рослинницької і
тваринницької  продукції  у
Поліській зоні України несе на собі
відбитки  негативної
загальнодержавної  економічної
ситуації  і  Чорнобильської
катастрофи.  За  даними
Держкомстату,  посівні  площі
скоротилися на 457 тис. га, тобто на
5,1 %, в тому числі в Житомирській
обл.  –  на  112  тис.  га  (8,5%),
Київській  –  на  166  тис.  (7,8%),
Волинській  –  на  55  тис.  (3,6%),
Чернігівській – на 93 тис. га (5,9%)
[60].  За  рахунок  виведення  із
сільськогосподарського
користування  високопродуктивних  орних  земель,  динаміка  виробництва  овочевої
продукції  має  такий  вигляд  (табл.  2).  Для  населення  Полісся  на  сьогодні  сільське
господарство   є  головним сектором  економіки  і  дає  значну  частку  як  продукції  так  і
доходів [53].

Виробництво овочевої продукції в Україні зосереджено в державних, кооперативних
та  індивідуальних  господарствах.  Загальною  тенденцією  галузі  в  останні  роки  є
скорочення посівних площ і виробництва овочів у громадському секторі та переміщення
його на присадибні ділянки. Так, державні господарства виробляють 576 тис. т (33%), а
приватний сектор – 1171 тис. т (67%) [32].

Результати  опитування  власників  приватних  господарств  (анкети  створено
відповідно до  класифікації, що використовується спеціалістами МАГATE  [65, 66]) дали
змогу оцінити структуру вирощування овочевих та ягідних культур в регіоні (рис. 3).

На  86–100% присадибних  ділянок  вирощують  картоплю,  помідори,  огірки,  буряк
столовий, кріп, моркву, петрушку .

У  75–85%  господарств  отримують  врожай  ріпчастої  цибулі,  капусти;  50–65%  –
щавлю,  цибулі  ріпчастої  (перо),  кабачків,  часнику.  Менше  уваги  (35–45%)  селяни
приділяють вирощуванню гарбузів, гороху, квасолі.

Лише 25–34% респондентів відзначили у анкетах перець солодкий, редис та латук
посівний.  Незначного  поширення,  менше  ніж у  20% дослідних  господарств,  отримали
баклажани, селера, боби, редька, перець гіркий.

Таблиця 2
Виробництво овочевої продукції у

радіоактивно забруднених областях
України, тис. т
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1985 121,0 148,0 172,0 524,3 217,6 7383,5
1992 120,8 108,5 144,5 374,9 154,1 5310,0
2008 102,7 113,3 163,5 295,2 154,2 5821,1
2016 288,7 236,2 297,0 631,1 187,1 9414,5



11

90–100%  буряку,  кабачків,  цибулі-ріпки),  капусти,  часнику,  солодкого  й  гіркого
перців,  квасолі,  редису,  синіх  баклажанів,  бобів  і  редьки  споживається  безпосередньо
сільськими  мешканцями  та  їх  родинами.  Тому  у  структурі  реалізації  рослинницької
продукції вони не враховуються.

Рис. 3. Структура
вирощування овочевих

культур: 
1  –  кріп  запашний,  петрушка
городня,  картопля,  буряк
столовий,  морква,  огірки,
помідори; 
2 – цибуля-ріпка, капуста; 
3  –  щавель,  кабачки,  цибуля
(перо), часник; 
4  –  гарбузи,  горох  посівний,
квасоля; 
5 – редис, перець солодкий, салат
-латук; 
6  –  сині  баклажани,  перець
гіркий,  селера  запашна,  боби,
редька

75–80% врожаю суниці, кропу та петрушки продається на ринках власних населених
пунктів  та  північної  частини Київської  міської  агломерації.  Для цибулі  (перо),  салату,
селери та малини частка проданого врожаю досягає 55–65%; для помідорів, щавлю –  35–
45%;  гороху,  огірків,  картоплі  –  18–25%;  моркви,  ріпки  цибулі,  гарбузів  –  не
більше 12% [6].

Науковцями Інституту агроекології і природокористування НААН [6, 33, 36-40] були
з’ясовані  сортові  різноманітності  овочевих  культур,  що  вирощуються  на  радіоактивно
забруднених присадибних ділянках мешканців Полісся (табл. 3) та встановлений перелік
найпоширеніших сортів та гібридів овочевих культур. Всі вони занесені до реєстру сортів,
придатних для поширення на території Українського Полісся.

Шляхом  аналізу  анкетного  опитування,  проведеного  з  метою  визначення
асортименту овочів, які населення вирощує на присадибних ділянках (табл. 4), з’ясували,
що  до  85%  мешканців  забруднених  регіонів  використовує  сорти  вітчизняної  і  лише
незначна кількість – сорти зарубіжної селекції [36]. 

2.2. Особливості формування споживчого кошика населення регіону 
У  зв’язку  зі  зменшенням  виробництва  сільськогосподарської  продукції  як

рослинного,  так  і  тваринного  походження,  споживання  її  на  душу населення  відносно
норми ще в 2000-ні роки становило: м’ясо і субпродукти – 45 %, молоко і молокопродукти
– 58 %, овочі та баштанні культури – 53 %, фрукти і ягоди – 41,1%, що негативно впливає
на стан здоров’я населення [19]. 

Слід звернути увагу на те, що з часом відбувся перерозподіл внеску  137Cs в дозове
навантаження на населення Поліського регіону, що отримувалося за рахунок споживання
м’яса та овочів у бік останніх. Це пов’язано зі зміною раціону харчування жителів. Якість
життя  населення  регіонів,  з  найбільшим  радіоактивним  забрудненням,  за  критеріями
споживання  основних  продуктів  харчування  характеризується  статистичними
показниками,  наведеними  у  табл.  5  [5,  42].  Орієнтовна  норма  споживання  овочів  та
картоплі на одну людину в рік становить відповідно 161 та і 110 кг. 

При незначних відмінностях у калорійності середньодобового раціону населення для
задоволення добової потреби людини у вітамінах, мінеральних солях, вуглеводах та інших
речовинах  необхідно,  окрім  всього  іншого,  400  г  (15,4%)  овочів  і  265  г  (13,6%)
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картоплі [14]. 

Таблиця 3
Розподіл сортів та гібридів овочевих культур, що вирощують у Київській та

Чернігівській обл.

Вид культури, сорт, гібрид
Київська обл., 
Поліський р-н

Чернігівська обл., 
Козелецький р-н.

Морква столова
Шантане Сквирська 30 18
Квітневська 25 27
Сквирянка F1 15 20
Інші сорти 30 35

Буряк столовий
Делікатесний 25 23
Ліко 22 14
Зміна 17 21
Інші сорти 36 42

Капуста
Білоголова Українська 
осінь

29 32

Білоголова Ярославна 22 28
Савойська Отава 12 11
Червоноголова Фуего F1 10 8
Інші сорти 27 21

Патисон
Шанс 58 53
Інші сорти 42 47

Гарбуз
Український багатоплідний 62 65
Інші сорти 38 35

Кабачок
Грибовський 37 60 57
Інші сорти 40 43

Огірок
Ера 51 54
Інші сорти 49 46

Через  слабкий  економічний  зв’язок  населених  пунктів  з  адміністративними
центрами і  побутові традиції  регіону основну частину раціону населення Українського
Полісся становлять харчові продукти місцевого походження, а скорочення фінансування
на проведення контрзаходів зумовило зростання забруднення і відповідно – надходження
радіонуклідів  в  організм  людини  [27,  38].  За  сучасних  умов  виробництва  понад  90%
картоплі і 75% овочів виробляють у приватних підсобних господарствах. Це пов’язано з
використанням  більшістю  населення  під  городи,  особливо  після  розпаювання  земель,
торфово-болотних  ґрунтів  з  високими  коефіцієнтами  переходу  (КП)  137Cs  з  ґрунту  в
рослини [20]. 

Головним  у  зменшені  дозового  навантаження  на  організм  людини  є  насамперед
виробництво екологічно безпечної продукції та збалансоване харчування, яке поєднує в
собі використання екологічно чистих продуктів та застосування кулінарної обробки. Для
цього потрібно мати правдиву інформацію про стан виробництва та споживання продукції
населенням  та  радіологічну  ситуацію  в  регіоні  [39].  Оцінка  споживчого  кошика  і
забруднення його компонентів 137Cs здійснювалось методом анкетування експертів у п’яти
районах: Маневицькому Волинської, Поліському Київської, Рокитнівському Рівненської,
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Козелецькому  Чернігівської,  Коростенському  Житомирської  областей.  Соціологічні
дослідження  виконували  за  співпраці  з  Чорнобильською  програмою  відродження  та
розвитку (ПРО ООН) в Україні.

 Дослідження  виробництва
сільськогосподарської  продукції  у
забруднених  регіонах  показали,  що
основна  частина  овочевої  продукції
виробляється на присадибних ділянках.
За  даними  анкетного  опитування
встановлено,  що  в  останні  роки
змінилось  співвідношення  споживання
мешканцями  радіоактивно  забруднених
регіонів  тваринницької  та
рослинницької  продукції  порівняно  з
рекомендованим  раціоном.  У
споживчому  кошику  населення  значно
збільшилася овочева компонента [20].

 Проаналізувавши  анкетні  дані,
нами  було  сформовано  раціон
харчування  мешканців  Українського
Полісся,  який   включає  визначальні
компоненти надходження радіонуклідів
до  організму  людини  (рис. 4).  При
цьому  варто  зазначити,  що
співвідношення його компонентів дещо
коливається по областях.  Скажімо,  для
Волинської  обл.  характерною є  більша
частка  споживання  молока  і  молочних
продуктів. В той час, як для мешканців
півночі  Житомирської  обл.,
традиційним  є  значне  споживання
продуктів  лісового  походження.  Всі  ці
особливості необхідно враховувати при
прогнозування  дози  внутрішнього
опромінення  населення.  Найбільшу
частку  в  усередненому  нами  раціоні

харчування  мешканців  обстежених
населених  пунктів  займають  овочі  (46%
навесні  та  59% восени)  та  молоко  (23%
навесні та 13% восени) [58]. 

Вивчення  вагомості  окремих
продуктів  у  харчовому  споживчому
кошику  населення  забруднених  регіонів
виявив  певні  закономірності.  Городину
власного  виробництва  споживають
більше,  ніж  продукцію  тваринництва
(м'ясо), що не спостерігалось у попередні
(2000-ні)  роки.  Фактично,  порівняно  з
рекомендованим раціоном, в споживчому
кошику  починають  переважати  картопля
та овочі (табл. 6). 

Таблиця 4
Розподіл сортів овочів, що вирощуються

на радіоактивно забруднених
присадибних ділянках Полісся

Населений пункт
Селекція сортів, %

вітчизняна зарубіжна
Волинська обл., Маневицький р-н

с. Погулянка 87 13
с. Нічогівка 90 10
с. Красноволя 85 15
с. Тельчі 90 10

Київська обл., Поліський р-н
с. Шкнева 84 16
с. Вовчків 80 20
с. Стара-Марківка 90 10
с. Рагівка 88 12

Житомирська обл., Коростенський р-н
с.Грозине 75 25
с. Немирівка 79 21
с.Сингаї 85 15
с. Новаки 89 11

Рівненська обл., Рокитнівський р-н
с. Вежиця 81 19
с. Дроздинь 84 16
с. Томашгород 85 15
с. Рокитне 72 28

Чернігівська обл., Козелецький р-н
с. Косачівка 83 17
с. Петрівське 88 12
с. Соколівка 91 9
с. Тужар 92 8

Таблиця 5
Споживання основних продуктів

харчування у забруднених радіонуклідами
після аварії на ЧАЕС областях України (кг/

людину в рік)

Продукти
харчування
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М’ясо 44 42 36 47 40

Молоко 279 250 387 222 274

Картопля 180 180 176 106 176

Овочеві й баштанні 
культури

117 100 121 120 147

Плоди і ягоди 28 29 27 42 24
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Рис. 4. Структура раціону харчування мешканців обстежених населених пунктів
Українського Полісся за сезонами (а – навесні, б - восени )

У  попередні  роки
вважалося,  що
внутрішня  доза
опромінення
формувалася за рахунок
споживання  жителями
забруднених  регіонів
молока  та  лісових
продуктів. Дослідження
річного  доходу
мешканців  регіону  [36]
показав,  що  молоко,
гриби  і  ягоди  стали  товарною  одиницею  (табл. 7).  Тому  споживання  їх  місцевим
населенням  значно  зменшилося,  а  об’єм  власного  виробництва  і  споживання  овочевої
продукції по п’яти областям Полісся збільшився у середньому на 10 %. 

Таблиця 7 
Структура джерел річного доходу населення радіоактивно забруднених регіонів

України, 2008–2010 рр. 
№ Джерела річного доходу населення Структура, %
1. Заробітна плата (включно «в конвертах» та доходи власного бізнесу) 66
2. Грошові доходи від продукції виробленої у домогосподарстві (молоко) 9
3. Пенсії, стипендії 7
4. Грошові доходи від продажу лісових дарів (гриби, ягоди, тощо 5
5. Грошова допомога від родичів (у тому числі працюючих за кордоном) 4

6.
Доходи отримані  одним із членів сім’ї  на заробітках (поза населеним
пунктом в Україні чи закордоном)

4

7. «Чорнобильські» виплати (пільги, інше) 2
8. Оплата різних підробітків 1
9. Соціальна допомога 1
Всього 100

Зважаючи  на  зростання  споживання  населенням  продукції,  що  вирощена  у
підсобному  господарстві,  проаналізовано  їх  виробництво  місцевими  мешканцями.
З’ясовано, що самозабезпеченість населення городиною становить близько 77 %. Дещо
нижчі відсотки самозабезпеченості фруктами та ягодами. 

Питома активність 137Cs та 90Sr у добовому раціоні людини не повинна перевищувати
210 і 35 Бк/добу відповідно [59]. З точки зору накопичення радіоцезію, картопля й овочі
не становлять значної небезпеки, але якщо брати до уваги те, що сільські мешканці деяких
населених  пунктів  споживають  200–300  кг/рік  картоплі,  а  капусти  –  50–100 кг/рік,  то

а б

Таблиця 6
Структура споживання населенням забруднених регіонів

рослинницької продукції, %

Овочі
Західне
Полісся

Центральне
Полісся

Рекомендовано

Картопля 45,8 30,0 40,9
Капуста 12,5 8,8 12,2
Помідори,огірки 8,6 20,5 11,2
Коренеплоди 15,4 15,0 7,7
Цибуля 9,2 8,1 4,3
Фрукти 8,5 17,6 23,7
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внесок цих продуктів у формування дози може стати істотним [22]. 

3. ОСОБЛИВОСТІ НАКОПИЧЕННЯ РАДІОНУКЛІДІВ ОВОЧЕВИМИ
КУЛЬТУРАМИ

3.1. Накопичення 137Cs в продукції овочівництва залежно від типу ґрунту 
Міжнародні дослідники (МАГATE) розташовують овочеві рослини за здатністю до

накопичення радіонуклідів наступним чином: КП 40К [65]:  квасоля→горох  →картопля→
капуста;  КП  137Cs  для  піщаних  ґрунтів  [65,  66]:  бобові→бульби  картоплі→пряні
трави→коренеплоди→листові овочі→фрукти, ягоди, плоди овочів; КП  90Sr  для піщаних
ґрунтів  [65]:  пряні  трави→бобові  →листові овочі→коренеплоди→фрукти,  ягоди, плоди
овочів→бульби картоплі..

За  Бондарем  П.Ф.  [28],  у  перші  роки  після  аварії  (1988-1989  pp.)  на  дерново-
підзолистих  супіщаних  ґрунтах  Поліської  зони  овочеві  культури  розташовані  у  такій
послідовності за вмістом 137Cs в урожаї: петрушка→щавель →морква→ редис→ картопля
→часник→кріп→томати→буряк столовий. 

За  Кашпаровим  В.О.  [21,  56],  найважливіші  продукти  харчування  рослинного
походження за  КП  137Cs  ранжуються так:  листові  овочі→фрукти→коренеплоди→зерно.
Для КП 90Sr характерна така послідовність: листові овочі→коренеплоди.

Згідно  з  результатами  Шевченка  І.Н.  [62],  отримано  такі  ряди  накопичення
радіонуклідів  у  овочевій  продукції:  для  40К:  кріп→картопля→морква
→салат→буряк→горох→баклажани→капуста→щавеь  →огірки→  кабачки;  для 137Cs:
щавель→квасоля→кріп→салат→кабачки→горох→морква→буряк→  картопля→  капуста
→  баклажани  →огірки;  для  90Sr:  баклажани→салат  →квасоля  →капуста→щавель→
огірки→кріп→кабачки→бурк→картопля→морква→горох.

За  Перепелятніковим  Г.П.  [43]  овочеві  культури  мали  наступні  значення  КП
радіонуклідів при вирощуванні їх на дерново-підзолистих піщаних і супіщаних ґрунтах:
137Cs:  злаково-бобові→щавель→горох→буряк  столовий  →картопля→томати;  для  90Sr:
горох→буряк столовий→картопля→капуста.

Білоруські вчені [57] спостерігали таку тенденцію зменшення вмісту 137Cs в овочах:
щавель→боби→горох→редис→морква→буряк→картопля→салат→часник→цибуля→то
мати→кабачки→огірки→капуста.  Ці  ж  вчені  визначили  також  встановили,  що  для
дерново-підзолистих  піщаних  та  супіщаних  ґрунтів  при  вмісті  обмінного  калію  141-
200 мг/кг ґрунту КП  137Cs  у овочах ранжується так: цибуля→буряк→картопля→капуста
→морква.  Ними  також  було  визначено  залежність  КП  90Sr  від  кислотності  дерново-
підзолистого ґрунту (для рН=5,6-7,0): моркв→буряк→капуста→цибуля→картопля. 

Результати  досліджень  вчених  Інституту  агроекології  та
природокористування НААН щодо накопичення  137Cs  овочевими культурами з дерново-
підзолистих ґрунтів Полісся (дозволили отримати наступний ряд КП 137Cs: капуста→буряк
столовий→морква→кабачок→патисон→огірок→гарбуз [36, 37].

Дослідження  [36]  довели,  внаслідок  реформування  агропромислового  сектору  та
змін у структурі  землекористування  нині  практично  вся  овочева  продукція  Поліського
регіону  вирощується  на  присадибних  ділянках  сільських  мешканців,  розміщених  на
дерново-підзолистих та торфово-болотних ґрунтах (табл. 8).

Встановлено, що у Житомирській, Київській, Чернігівській областях 80% населення
використовує для вирощування овочевої продукції дерново-підзолисті ґрунти. На відміну
від  перелічених  областей,  на  західному  сліді  викидів  частка  використання  торфових
ґрунтів зростає до 40% у Волинській і 60% Рівненській областях [26]. Тому саме ці два
типи  ґрунтів  були  вибрані  для  детального  вивчення  закономірностей  міграції  та
накопичення 137Cs овочевими культурами.
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Таблиця 8
Ґрунти, що використовуються населенням під городи для вирощування овочевих

культур (за анкетними даними)
Область, район Тип ґрунту, %

дерново-підзолистий торфовий
Волинська обл. Маневицький р-н 63 37
Рівненська обл., Рокитнівський р-н 39 61
Житомирська обл., Коростенський р-н 85 15
Київька обл., Поліський р-н 77 23
Чернігівська обл., Козелецький р-н 81 19

На сьогодні під городи населення використовується не менше 50 га торфовищ. Для
отримання «радіологічно чистої» продукції на цій території необхідно декілька десятків
тон  мінеральних  добрив,  вартість  яких  і  транспортування  не  перевищують
100 тис. грн/рік.  За  даними  різних  авторів,  на  торфово-болотних  ґрунтах  Українського
Полісся значення КП 137Cs в овочеву продукцію вищі, ніж на дерново-підзолистих. 

Дослідами,  які  проводилися  на  різних  типах  ґрунту  зі  столовими  буряками,
доведено, що при рівні забруднення 37 кБк/м2  «чисту» продукцію можна отримувати при
вирощуванні  на  всіх  основних  типах  ґрунтів  Полісся.  За  результатами  спостережень
Б.С. Прістера, В.І. Дугінова, Ю.В. Хомутініна, Л.В. Перепелятнікової, проведених у зоні
Українського  Полісся  в  1986-1990  рр.,  на  мінеральних  ґрунтах  з  однаковим  рівнем
забруднення 137Cs відмінності у рівнях забруднення різних рослин перевищувала 100 разів.
Особливо чітко це простежувалося на торфово-болотних ґрунтах [34].

Згідно  з  літературними  даними,  повинно  спостерігатися  зниження  значень
коефіцієнта переходу 137Cs з ґрунту в овочеву продукцію з часом [52]. 

Нами встановлені коефіцієнти переходу 137Cs з ґрунту в різні види овочевих культур
у віддалений період після аварії на Чорнобильській АЕС. Отримано наступний ряд щодо
зниження  цього  показника  у  овочевій  продукції:  капуста  >  буряк  столовий  >  морква
столова > кабачок > патисон > огірок > гарбуз (рис. 5). 
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Рис. 5. Коефіцієнти переходу 137Cs в овочеву продукцію
на досліджуваних ґрунтах:

1 – торфово-болотний; 2 – дерново-підзолистий [36]

Найвищі значення КП  137Cs, серед овочевих культур, на всіх досліджуваних типах
ґрунту отримано для капусти. Ймовірно, це пов’язано з тривалістю вегетаційного періоду
даної культури та її вимогливістю до вологості ґрунту. З фізіологічної точки зору, плід у
капусти виступає вегетативним, а не репродуктивним органом і накопичує більше калію
та  137Cs  порівняно  з  коренеплодами  і  плодами  гарбузових  культур  [49].  Представники
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родини гарбузових характеризуються найкоротшим вегетаційний періодом і їх коренева
система  простягається  на  більшу  глибину,  ніж  інших  культур,  тому  вони  займають
останнє місце у послідовності овочевих культур за величиною накопичення 137Cs з ґрунту.

Відмінності  у  накопиченні  137Cs  відповідно  до  встановленого  ряду  культур  на
дерново-підзолистому ґрунті між капустою та гарбузом становлять до 5 разів (капуста –
буряк – 1,1; капуста – морква – 1,4; капуста – кабачок – 2,3; капуста – патисон – 2,5;
капуста – огірки – 2,7 разів). В межах коренеплодів моркви та буряка столових відмінності
складають 1,2 рази, а у культур родини гарбузових – від 1,1 між кабачками та патисонами
до 2,2 – кабачками та гарбузами. 

На  торфово-болотному  ґрунті  міжвидові  відмінності  між  овочевими  культурами
складала до 4 разів (капуста – буряк – 1,2; капуста – морква – 1,4; капуста – кабачок – 2,4;
капуста – патисон – 2,4; капуста – огірки – 2,8; капуста – гарбузи – 3,8 рази). В межах
коренеплодів моркви та буряка столових відмінності не значні і становлять 1,1 рази, а у
гарбузових культур на даному типі ґрунту у порівнянні з попереднім менші і становлять
між кабачками та огірками 1,2; кабачками та гарбузами 1,6 раз.

Слід  зазначити,  що  коефіцієнти  переходу  для  всіх  видів  овочевих  культур  на
торфово-болотному ґрунті більші ніж на дерново-підзолистому до 1,2 разів.

Встановлений  ряд  овочевих  культур  доцільно  використовувати  на  присадибних
ділянках для отримання врожаю з мінімальним вмістом радіонукліду.

Не тільки щільність забруднення ґрунтів с.-г. угідь РН визначає рівень забруднення
продукції,  яка  там вирощується.  В даний час  необхідно врахувати основні  властивості
ґрунтів кожного поля. 

Критичним, з радіологічної точки зору, є поширення на Поліссі торфових, торфово-
глейових,  торфово-болотних ґрунтів,  які  характеризуються  високим вмістом органічної
речовини (20 – 60%) і  дуже низьким вмістом глинистих мінералів  і  глинистої  фракції,
кислою  реакцією  ґрунтового  розчину  (рНKCІ  4,2  –  5,4).  На  таких  ґрунтах  коефіцієнти
переходу (КП) 137Cs у ланцюзі «ґрунт – рослина» у 1987-1988 рр. складали 3,7 – 30 (Бк/кг /
(кБк/м2), тоді як на дерново-підзолистих – вони змінювалися в межах 0,2 – 7,6 (Бк/кг /
(кБк/м2) залежно від технології вирощування культур [31, 34, 51]. 

У  віддалений  період  після  аварії  (2008-2010  рр.)  значення  коефіцієнтів  переходу
137Cs у конкретну продукцію овочівництва на одному типі ґрунту коливалися до 1,4 раз
[36],  що  зумовлено  відмінностями  агрохімічних  показників  в  межах  однієї
класифікаційної назви типу ґрунту у різних областях (табл. 9).

Таблиця 9
Коефіцієнти переходу 137Cs в овочеву продукцію, 2008–2010 рр. (у = ± 25%)

Регіон моніторингу
Тип

ґрунту

Коефіцієнт переходу, кг-1·м2

капуста
буряк

столовий
морква
столова

гарбузові

Волинська обл.
Маневицький р-н

1 0,24 – 0,30 0,29 – 0,32 0,23 – 0,27 0,08 – 0,09
2 0,35 – 0,47 0,32 – 0,40 0,23 – 0,31 0,09 – 0,11

Рівненська обл.
Рокитнівський р-н

1 0,23 – 0,26 0,23 – 0,25 0,21 – 0,22 0,09 – 0,10
2 0,37 – 0,41 0,27 – 0,35 0,21 – 0,24 0,09 – 0,12

Житомирська обл.
Коростенський р-н

1 0,18 – 0,22 0,16 – 0,21 0,15 – 0,23 0,07 – 0,09
2 0,21 – 0,28 0,27 – 0,28 0,26 – 0,27 0,10 – 0,11

Київька обл.
Поліський р-н

1 0,21 – 0,28 0,20 – 0,27 0,17 – 0,23 0,04 – 0,08
2 0,30 – 0,31 0,27 – 0,28 0,24 – 0,27 0,09 – 0,12

Чернігівська обл.
Козелецький р-н

1 0,29 – 0,30 0,25 – 0,30 0,24 – 0,27 0,11
2 0,31 – 0,34 0,28 – 0,29 0,25 – 0,27 0,11 – 0,12

*Примітка: 1 – дерново-підзолистий ґрунт; 2 – торфово-болотний ґрунт.
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Оскільки КП  137Cs у рослини не залежить від щільності  забруднення ґрунту, його
варто  розглядати  як  важливу  радіоекологічну  характеристику  виду  с-г.  культури  при
вирощуванні на конкретному типі ґрунту.

За  зменшенням  коефіцієнту  переходу  137Cs  овочі  розміщуються  в  ряд:  капуста  >
буряк  столовий  >  морква  столова  >  гарбузові  культури.  Відмінності  між  крайніми
членами такого ряду складають 2–5 рази на дерново-підзолистому ґрунті і 3–4 рази на
торфово-болотному.

Коливання КП  137Cs у вибрану овочеву культуру на одному типі ґрунту для п’яти
областей не перевищують 1,4 рази. Їх значення для конкретної культури в середньому до
1,9  раз  більші  на  торфово-болотному  ґрунті,  ніж  на  дерново-підзолистому.  Найменші
відмінності відмічено для гарбузових. 

КП  137Cs  з  ґрунту  у  різні  види  овочевих  культур  у  Поліському  регіоні  в  цілому
корелюють із значеннями цього показника на дослідних ділянках. Це пов’язано з тим, що
на присадибних ділянках опитуваних районів та дослідних ділянках у с. Стара Марківка
та с. Тужар ґрунтовий покрив аналогічний і є типовим для Полісся.

Забруднення  овочевої  продукції  137Cs  у  досліджуваних  районах  в  2008–2010  рр.
знаходилися  у  межах  допустимих  рівнів  (ДР-2006),  але  поряд  з  цим  виявлені  деякі
перевищення.  Особливо,  це  має  значення  при  використанні  населенням  під  городи
торфово-болотних ґрунтів. Враховуючи, що сільські мешканці споживають капусти 50–
100 кг у рік (річна норма споживання 40 кг), коренеплодів 30–70 кг у рік (25 кг), внесок
цих продуктів у формування додаткової дози опромінення населення може бути істотним.
Тому  за  умов  повного  припинення  проведення  контрзаходів  вирощування  овочів  у
приватному  секторі  для  власного  споживання  загострило  проблему  визначення
коефіцієнтів переходу 137Cs з ґрунту в овочеві культури.

Отже,  отримані  у  віддалений  період  після  аварії  (2008-2010  рр.)  на  дослідних
ділянках значення КП 137Cs у різні види та сорти овочевих культур з дерново-підзолистого
та торфово-болотного ґрунтів можна використовувати для оцінки забруднення овочів, що
вирощуються на радіоактивно забруднених присадибних ділянках зони Полісся.

Узагальнюючи  результати  досліджень  провідних  вчених,  можна  сказати,  що
максимальну  кількість  137Cs  серед  овочевих  культур  накопичують  щавель  і  бобові,
проміжне  значення  займають  морква,  буряк,  картопля,  найменший  вміст  радіонукліду
виявлено в представниках родини гарбузових (огірки, кабачки). Дещо різняться відомості
щодо місця капусти в ряді накопичення радіоцезію: вона може знаходитись і на початку, і
в середині, і наприкінці ланцюга.

3.2. Накопичення 137Cs рослинами залежно від сортових особливостей 
В  останні  20  років  проведення  контрзаходів,  фактично,  повністю  припинено  і

спостерігається  зростання  споживання  сільським  населення  продукції  власного
виробництва.  Тому сучасні  дослідження  переважно спрямовані  на  пошук можливих за
існуючих економічних умов шляхів попередження забруднення овочів, які вирощуються
на території Українського Полісся. Найдоступнішим серед них є організаційний – підбір
сортів різних культур. Нами для порівняння було обрано сорти української селекції, крім
капусти червоноголової Фуего F1 (немає вітчизняних аналогів), які найбільш поширені в
регіоні, та визначено їх здатність до накопичення 137Cs.

Капуста.  За  зниженням  КП  137Cs  сорти  капусти  розташовуються  в  такі  ряди  на
дерново-підзолистому ґрунті:  червоноголова Фуего F1 > савойська Отава > білоголова
Ярославна > білоголова Українська осінь; на торфово-болотному: червоноголова Фуего F1
> савойська Отава > білоголова Українська осінь > білоголова Ярославна (рис. 6).
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Рис. 6. Коефіцієнти переходу 137Cs у сорти капусти на торфово-болотному (1) та дерново-
підзолистому (2) ґрунтах [36]

Відмінності  між  капустою  червоноголовою  Фуего  F1  та  білоголовими  сортами
капусти становили до 1,6 разів на дерново-підзолистому та 1,4 рази на торфово-болотному
ґрунті.

 Значення коефіцієнтів переходу 137Cs на торфово-болотному більші ніж на дерново-
підзолистому ґрунті до 1,2 раз для всіх сортів капусти. Це, ймовірно, пов’язано з різною
тривалістю вегетаційного періоду сортів – чим він коротший, тим більша концентрація
137Cs у товарній продукції, а чим довший – навпаки. Аналіз коефіцієнтів переходу 137Cs на
дерново-підзолистому  та  торфово-болотному  ґрунті  показав,  що  для  одного  сорту
відмінності сягають 1,2 разів.

 Коливання значень КП по роках пояснюється, з одного боку, стабілізацією процесів
трансформації  форм  137Cs у ґрунті  у  віддалений період після аварії,  а з  іншого боку –
впливом метеорологічних  умов,  в  першу чергу  впливом  рівня зволоженості  ґрунту та
коефіцієнту водоспоживання – кількістю води, яка витрачається рослинами і ґрунтом на
утворення  одиниці  товарного  врожаю.  Цей  параметр  залежить  від  біологічних
особливостей культури [3], кліматичних і метеорологічних умов зони, пори року. В окремі
фази росту короткочасна нестача вологи може
вплинути на ріст та розвиток рослин. Нестача
вологи  призводить  до  формування  невеликих
плодів, а отже і збільшення в них концентрації
РН.  Деякі  культури  втрачають  при  цьому
товарний вигляд (розтріскуються  коренеплоди
моркви, головки  капусти)  та  стають
водянистими  і  несмачними.  Всі  скоростиглі
культури,  в  тому  числі  ранньостиглі  сорти
і гібриди  капусти,  характеризуються
підвищеною  вимогливістю  до  вологи.
Вимогливість  овочевих  культур  до  вологості
ґрунту  збільшується  із  зменшенням  площі
живлення.

 Морква столова. Отримані коефіцієнти
переходу 137Cs для моркви столової дали змогу
розташувати сорти даного коренеплоду в такій
послідовності для обох типів ґрунту: Шантане
Сквирська  >  Квітневська  >  Сквирянка  F1.
Значних  відмінностей  у  величині  коефіцієнтів  переходу  РН  з  різних  типів  ґрунту  в
рослини не простежувалось (табл. 10). 

Таблиця 10
Коефіцієнти переходу (кг-1·м2) 137Cs
у сорти та гібрид моркви столової
на ґрунтах дослідних присадибних

ділянок 
(у = ± 25%)

Сорти та гібрид 1 2
Дерново-підзолистий

Шантане Сквирська 0,25 0,23
Квітневська 0,23 0,23
Сквирянка F1 0,19 0,20

Торфово-болотний
Шантане Сквирська 0,27 0,27
Квітневська 0,25 0,27
Сквирянка F1 0,23 0,23
*Примітка: 1 – Київська обл., Поліський р-
н, с. Стара Марківка; 2 – Чернігівська обл.,
Козелецький р-н, с. Тужар.
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Відмінності КП 137Cs в межах одного типу ґрунту між сортом Шантане Сквирська та
Квітневською складала від 1,1 та Шантане Сквирська і Сквирянка F1 до 1,3 рази на обох
типах  ґрунту.  Відмінності  між  гібридом  Сквирянка  F1,  вирощеним  на  дерново-
підзодистому та торфово-болотному ґрунтах, – 1,2 рази.

Буряк столовий.  Не отримано однозначної  відповіді щодо сортових відмінностей
значень КП 137Cs для буряка столового. На різних дослідних ділянках було отримано різні
ряди  сортів  даної  культури  за  зменшення  надходження  137Cs  у  коренеплоди:  для
Козелецького району – Делікатесний > Ліко > Зміна, а Поліського району – Делікатесний
> Зміна > Ліко. На одних і тих же типах ґрунту різних дослідних ділянок для цього виду
культури значних відмінностей у накопичені 137Cs не виявлено (рис. 7). 

Значення КП  137Cs для коренеплодів  буряка столового між органічними торфово-
болотними  і  мінеральними  дерново-підзолистими  ґрунтами  відрізнялася  до  1,2  рази.
Відмінності  на  одному  типі  ґрунту  між  сортом  Делікатесний  і  Зміна  сягали  1,1  та
Делікатесним і Ліко –1,2 рази. 
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Рис. 7. Коефіцієнти переходу 137Cs у сорти буряку столового на дослідих ґрунтах у с.
Стара Марківка Поліського р-ну (а) та с.Тужар Козелецького р-ну (б): 1 – торфово-

болотний; 2 – дерново-підзолистий

 Найнижчі  значення  КП
137Cs  на  території  с. Стара
Марківка встановлено у буряка
столового  сорту  Ліко  (0,24  –
0,26  кг-1·м2),  а  для  с. Тужар  –
Зміна  (0,26  –  0,27  кг-1·м2).
Значення  КП  137Cs у столового
буряка  сорту  Делікатесний
коливався в межах 0,28–0,31 кг-

1·м2. 
 Отже,  за  однакової

щільності  забруднення  ґрунту
137Cs  можна  отримувати  різні
значення  його  концентрації  в
овочах  за  відмінних  значень
КП.

Таблиця 11
Коефіцієнти переходу 137Cs в овочеві культури

родини гарбузових на ґрунтах дослідних
присадибних ділянок (у = ± 25%)

Культура, сорт 1 2
Дерново-підзолистий

Кабачок Грибовський 37 0,14 0,13
Патисон Шанс 0,12 0,13
Огірок Ера 0,11 0,11
Гарбуз Український багатоплідний 0,08 0,10

Торфово-болотний
Кабачок Грибовський 37 0,13 0,15
Патисон Шанс 0,13 0,15
Огірок Ера 0,12 0,13
Гарбуз Український багатоплідний 0,08 0,11
*Примітка:  1  –  Київська  обл.,  Поліський  р-н,  с.  Стара
Марківка;
2 – Чернігівська обл., Козелецький р-н, с. Тужар.
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Родина гарбузові.  Ряд гарбузових за зниженням КП 137Cs з ґрунту в рослини такий:
кабачок > патисон > огірок > гарбузи (табл. 11). 

На різних типах ґрунту простежуються відмінності у значеннях КП 137Cs у рослини
родини  гарбузових,  які  складають  від  1,6  між  кабачком  та  гарбузом  на  дерново-
підзолистому до 2,2 на торфово-болотному ґрунті  відповідно,  які  коливалися по роках
залежно від метеорологічних умов.

Отже,  для  регіону  Українського  Полісся  у  віддалений  період  після  аварії  на
Чорнобильській  АЕС  зберігається  встановлена  іншими  дослідниками  тенденція
ранжування за значенням КП 137Cs у овочі: капуста > буряк столовий > морква столова >
кабачок > патисон > огірок > гарбузи. 

За  даними  експерименту  відмічено  деяке  зростання  надходження  137Cs  в  овочеву
продукцію  порівняно  з  періодом  інтенсивного  впровадження  контрзаходів.  Детальний
аналіз значень КП 137Cs в овочеву продукцію різних видів та сортів на двох типах ґрунту
підтвердив, що на накопичення 137Cs овочами впливають тип ґрунту, вид та сорт культури.
При цьому значення КП 137Cs в овочі на торфово-болотному ґрунті у 1,2 – 1,4 рази більші,
ніж на дерново-підзолистому. Міжвидові відмінності значень КП 137Cs сягають 5, а сортові
–  1,2  рази.  Тому підбір  культур  і  сортів,  які  мінімально  накопичують  137Cs у  товарну
продукцію, є ефективним заходом зниження рівня надходження радіонуклідів у овочеву
продукцію.

Серед овочевої  продукції  чи не  основну частку  у формуванні  дози внутрішнього
опромінення населення становить картопля. Це пов’язано з тим фактом, що вона є одним з
основних  компонентів  раціону  харчування  мешканців  Українського  Полісся.  Тому
вивчення  особливостей  накопичення  радіонуклідів  сортами  картоплі  за  різних  умов
вирощування було і залишається актуальним.

Картопля.  Співробітниками  Інституту  у  2008-2013  роках  на  території
Житомирської області було проведено дослідження щодо накопичення радіонуклідів137Cs
картоплею. Аналіз значень коефіцієнтів переходу 137Cs у бульбу різних сортів за групою
стиглості  підтвердив,  що  на  накопичення  картоплею  радіонукліду  суттєво  впливає
біологічна особливість сорту та його належність до групи стиглості (табл. 12). 

Таблиця 12
Коефіцієнт переходу 137Cs із дерново-підзолистого ґрунту в бульби картоплі у

віддалений період після аварії, у = ± 25%

Сорт
Група

стиглості*

Рік дослідження/Фаза розвитку**
2008 2009 2010

IV VI IV VI IV VI
Бородянська рожева Р 0,33 0,44 0,19 0,38 0,26 0,42
Світанок київський СР 0,34 0,42 0,20 0,33 0,28 0,40
Билина СС 0,28 0,40 0,17 0,31 0,23 0,34
Тетерів СП 0,23 0,38 0,14 0,27 0,21 0,32

*Р – ранній; СР – середньоранній; СС – середньостиглий; СП – середньопізній.
**IV – цвітіння; VI –достигання.

Сорти  картоплі  за  зменшенням  значень  коефіцієнтів  переходу  137Cs  із  ґрунту  у
бульби картоплі  розташовуються в такій послідовності: ранній сорт Бородянська рожева
> середньоранній Світанок київський > середньостиглий Билина > середньопізній Тетерів.
Причому значення КП 137Cs у ранній сорт Бородянська рожева та середньоранній Світанок
київський мало відрізнялися, відмінності між середньостиглим Билина та середньораннім
Світанок  київський  сягали  до 1,2  раза,  між середньопізнім  сортом Тетерів  та  ранніми
сортами – до 1,4 раза.



22

Для різних фаз розвитку картоплі  встановлено відмінності  в значенні  коефіцієнта
переходу  137Cs у  бульбу залежно від  групи стиглості.  При цьому значення  КП  137Cs у
бульбу у фазу достигання були у 1,4–1,7 раза більшими, ніж у фазу цвітіння.

Таким чином, питома активність 137Cs в овочевій продукції варіює у доволі широких
межах: капуста – 4,4 – 38 Бк/кг, морква столова – 3,7 – 31, столовий буряк – 5,1 – 31,
гарбузові культури – 2,1 – 15 Бк/кг  картопля – 4,5 – 40,0 Бк/кг   залежно від місця відбору
та щільності забруднення ґрунту (табл. 13).

Таблиця 13
Питома активність 137Cs територіях в овочевій продукції на радіоактивно

забруднених (у = ± 25%)

Населений пункт
Овочеві культури Тип

ґрунтукапуста морква буряк огірок гарбуз картопля
Волинська область, Маневицький район

с. Погулянка 4,4±0,6 6,1±0,9 7,1±0,9 2,7±0,4 2,9±0,5 - т
с. Нічогівка 9,3±1,3 8,7±1,3 11,4±1,8 3,1±0,5 3,8±0,6 - т
с. Красноволя 5,6±1,1 3,7±0,6 5,2±0,9 2,2±0,6 2,1±0,4 4,5±0,6 д-п
с. Тельчі 8,2±1,4 5,4±0,9 6,9±1,2 2,3±0,4 2,2±0,4 6,7±1,0 д-п

Рівненська область, Рокитнівський район
с.Вежиця 22±3,8 21±4,2 22±3,7 12±2,1 10±1,6 - т
с. Дроздинь 23±3,7 14±2,3 20±3,5 6,9±1,2 4,9±0,8 - т
с. Томашгород 23±4,0 13±2,4 17±3,4 5,3±0,7 5,4±0,8 10,5±1,4 д-п
с. Рокитне 13±2,6 10±2,2 12±2,4 4,4±0,7 4,3±1,7 16,5±2,4 д-п

Житомирська область, Коростенський район
с. Грозине 29±4,9 30±4,9 27±4,4 18±3,2 13±2,4 - т
с. Немирівка 38±5,3 29±4,6 33±4,8 14±1,1 15±2,7 - т
с. Сингаї 32±4,7 31±5,1 32±5,3 12±1,8 14±2,3 28,2±3,2 д-п
с. Новаки 25±4,9 22±3,8 24±4,6 10±1,7 9,9±1,7 39,8±4,8 д-п

Київська область, Поліський район
с. Шкнева 18±5,2 15±3,4 17±4,5 3,5±1,3 3,7±1,1 - т
с.Стара Марківка 27±5,5 20±4,7 24±5,1 7,8±0,9 5,9±1,2 - т
с. Вовчків 11±2,4 9,7±1,9 10±2,1 5,5±0,7 7,3±0,6 24,8±8,7 д-п
с. Рагівка 11±2,3 9,0±1,9 10±2,3 3,2±0,6 3,2±0,7 36,5±10,0 д-п

Чернігівська область, Козелецький район
с. Косачівка 12±3,8 9,2±1,9 10±2,3 4,2±0,8 3,2±0,6 - т
с. Петрівське 5,2±0,9 4,4±0,9 4,6±0,8 2,2±0,3 2,1±0,4 - т
с. Соколівка 5,2±1,4 4,6±0,8 5,1±1,1 2,1±0,3 2,1±0,3 6,8±2,5 д-п
с. Тужар 16±4,2 13±3,1 13±3,4 5,7±1,1 4,5±0,8 16,4±2,0 д-п

Максимальне  значення  питомої  активності  137Cs  відмічено  на  торфово-болотному
ґрунті у капусти та столових коренеплодах, при допустимому рівні – 40 Бк/кг [15]. Таким
чином, прогноз рівня забруднення овочів носить орієнтовний характер,  однак дозволяє
спланувати  об’єм  необхідних  робіт  для  забезпечення  зменшення  переходу  РН  у
продукцію і  намітити шляхи її  використання  при перевищенні  допустимих нормативів
(ДР–2006) [40].

Особливої уваги заслуговують дослідження загальної масової β-активності та часток
масової  питомої  активності  90Sr,  137Cs  і  40К  окремо.  Найвищі  значення  усіх  чотирьох
показників  для  8  найпоширеніших  на  території  Українського  Полісся
сільськогосподарських культур (ягоди суниці садової; бульбоплоди картоплі; коренеплоди
моркви столової та буряку столового; листки із молодими стеблами кропу й петрушки;
стиглі плоди помідорів і молоді зав’язі плодів огірка) зафіксовано в листках петрушки і
кропу (рис. 8). Найменша питома активність 137Cs і 40К та Σβ-активність простежуються у
плодів огірків та помідорів, 90Sr – бульбоплодів картоплі. За вмістом 137Cs і 40К у товарній
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частині  рослини утворюють такий  ряд:  листові  овочі  (петрушка,  кріп)  → коренеплоди
(буряк, морква) → бульбоплоди (картопля) → ягоди (суниця) → плоди (помідори, огірки);
90Sr: листові овочі (петрушка, кріп) → коренеплоди (буряк, морква) → ягоди (суниця) →
плоди (помідори, огірки) → бульбоплоди (картопля) [6]. 

Рис. 8. Питома активність радіонуклідів у рослинницькій продукції

Внесок  90Sr,  137Cs  і  40К  у  загальну  масову  β-активність  на  прикладі  картоплі
відображено на рис. 9. Природну β-радіоактивність рослин зумовлено, головним чином,
наявністю  40К та радіонуклідів урано-торієвих рядів. Частка  40К у загальній β-активності
обстежених сільськогосподарських культур становила 46–75%. З’ясовано,  що саме цей
радіонуклід  мав  найбільший  вплив  на  формування  радіаційного  навантаження  на
мешканців регіону. Для картоплі питома активність 40К – 75,1% від Σβ-активності. Питома
активність  90Sr і  137Cs значно нижча від  40К. Зокрема, картопля містить у 34 рази менше
137Cs, ніж 40К, та у 3 рази більше 137Cs, ніж 90Sr.

 Порівнюючи здатність рослин
до  накопичення  лише  техногенних
радіонуклідів  (рис. 10),  необхідно
зазначити, що петрушка, помідори й
огірки  містять  90Sr  і  137Cs  у  рівних
кількостях  (активності  90Sr  і  137Cs  у
одній  культурі  відрізнялись  на  10–
15%). У кропі та картоплі 137Cs у 2–3
рази  більше  ніж  90Sr.  Морква  і

Рис. 9. Внесок радіонуклідів у загальну  β-
активність бульб картоплі
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буряки, навпаки, відрізнялись здатністю до накопичення 90Sr – його у рослинах у 1,5 рази
більше за 137Cs.

Загалом  серед  техногенних  радіонуклідів  найбільшу  здатність  до  засвоєння
рослинами має  40К (табл.  14).  Коефіцієнт переходу цього радіонукліда  варіює в межах
1,27–9,51. КП 90Sr займає проміжне становище – 0,31–3,13. Величини КП 90Sr у 3–7 разів
менші від КП  40К та у 3–13 разів більші від КП  137Cs. Зважаючи на розрахунки, можна
зробити висновок, що переважна більшість сполук  137Cs перебуває у зв’язаній формі та
зафіксована у ґрунті, тоді як сполуки 90Sr і  40К мають на рівень більшу рухливість, тобто
перебувають у розчинній обмінній формі  [36].

Рис. 10. Вміст 137Cs та 90Sr у продукції рослинництва:       – 137Cs;        – 90Sr

Отже, у віддалений період після аварії найдоступнішим та ефективним заходом, що
не  потребує  внесення  добрив  для  отримання  овочевої  продукції  без  перевищення
допустимих рівнів  вмісту  137Cs,  є  підбір  культур і  сортів  з  мінімальним накопиченням
радіонуклідів.

Таблиця 14
*Коефіцієнти переходу 137Cs, 90Sr і 40К із ґрунту в урожай культур (n = 250; у≤±25)

Культура та товарна частина 137Cs 90Sr 40К

Кріп, листки зі стеблами 0,54 2,28 9,51
Петрушка, листки зі стеблами 0,46 3,13 7,82
Картопля, бульбоплоди 0,12 0,31 2,31
Буряки, коренеплоди 0,15 1,51 5,13
Морква, коренеплоди 0,13 1,67 3,51
Помідори, плоди 0,07 0,38 1,65
Огірки, плоди 0,06 0,46 1,27
Примітка:  *КП  –  відношення  Бк/кг  маси  врожаю  використовуваної  вологості  до  кБк/м 2

ґрунту.

3.3. Вміст радіонуклідів у продукції овочівництва в умовах поливу 
За  умови  значної  зміни  кліматичних  умов  у  21  сторіччі  (за  офіційними  даними

українського гідрометцентру) гостро постає питання поливу овочевих культур на Поліссі.
Поверхневими  джерелами  водопостачання  досліджуваної  території  є  ріка  Дніпро  з
притоками  та  каскадом  водосховищ;  підземними  –  колодязі  (ґрунтові  води)  й
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свердловини, які розташовані в межах Полтавського (15–50 м) та Бучакського (50–105 м)
водоносного горизонтів, що належать до неогенового періоду (табл. 15).

Таблиця 15
Джерела водопостачання приватних господарств Полісся

Населений пункт
Джерела водопостачання

Поверхневі
Підземні

Тип Глибина, м

с. Лебедівка Київське водосховище
колодязь 4–8
свердловина 25–48

с. Хотянівка р. Десна
колодязь 6–8
свердловина 58–70

с. Лютіж Київське водосховище
колодязь 9–12
свердловина 32–55

с. Старі Петрівці Київське водосховище
колодязь 3–5
свердловина 36–70

с. Нові Петрівці Київське водосховище
колодязь 2–5
свердловина 42–70

хут. Редьки р. Дніпро свердловина 46

Гідрохімічний  клас  поливної  води  як  поверхневих,  так  і  підземних  джерел
водопостачання  –  гідрокарбонатно-кальцієвий  (табл. 16).  Води  цього  класу,  за  даними
Г.П. Перепелятнікова (1993), належать до найсприятливіших для засвоєння радіонуклідів
рослинами.  Підземна  вода  характеризувалась  підвищеною  (порівняно  із  поверхневою)
мінералізацією: до 1740 мг/дм3 у колодязях та до 433 мг/дм3 у артезіанських свердловинах.
Такі властивості води сприяють зниженню надходження техногенних радіонуклідів,  що
обумовлено збільшенням кількості іонів, конкуруючих у процесах сорбції.

Таблиця 16
Хімічний склад поливної води [6]

Джерело 
водопостачання

Мінера-
лізація,
мг/дм3

Аніони, мг/дм3 Катіони, мг/дм3

Поверхневі води

р. Дніпро 201–272 131–189 19–34 14–20 2,4–3,2 9–12 34–53 9–12

р. Десна 267–324 287–525 18–33 14–20 2,6–3,3 11–12 59–89 10–12

Київське 
водосховище

202–248 128–177 21–37 13–21 2,9–3,2 9–10 35–57 9–11

Підземні води

колодязі 320–1740 110–414 2–205 6–250 0,7–15,2 8–174 99–269 11–82

свердловини 176–854 171–609 1–164 2–105 4,3–15,3 27–28 27–58 7–11

Радіаційне  забруднення  поливної  води. Питома  активність  радіонуклідів  у
підземних водах була меншою від межі визначення: 0,006 Бк/дм3 для 137Cs та 0,010 Бк/дм3

для  90Sr  (табл.  17).  Це  свідчить  про  високу  здатність  підстилаючої  породи  дерново-

Cl−

SO4
2− Cl− K+ Cl− Ca2+ Mg2+
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підзолистих ґрунтів затримувати радіонукліди та можливість використання свердловин і
колодязів як основного джерела води в умовах радіоактивного забруднення.

Таблиця 17
Об’ємна активність радіонуклідів у поливній воді [6]

Джерело
водопостачання

Ув-активність,
Бк/дм3

Питома активність радіонукліду, Бк/дм3

40К 90Sr 137Cs
Поверхневі води

Київське 
водосховище

0,32±0,06 0,034±0,004 0,087±0,022 0,048±0,006

р. Десна 0,15±0,04 0,026±0,003 0,010±0,003 0,004±0,001
р. Дніпро 0,24±0,05 0,032±0,004 0,061±0,015 0,012±0,003

Підземні води
колодязі 0,38±0,07 0,193±0,015 <0,010±0,003 <0,006±0,002
свердловини 0,46±0,09 0,237±0,020 <0,010±0,003 <0,006±0,002

Вищий  рівень  ∑β-активності  води  Київського  водосховища  порівняно  із  іншими
поверхневими  джерелами  пояснюється  високою  активністю  техногенних  радіонуклідів
(90Sr, 137Cs)  у  ній.  Уміст  137Cs  у  воді  Київського  водосховища  у  4  рази  вищий  від
аналогічного  показника  у  воді  р. Дніпра  та  у  12  разів,  аніж  у  воді  р. Десни.  Найвищі
активності  90Sr  зафіксовані  у  воді  Київського  водосховища.  На  20–30% менше  його  у
дніпровській воді та у 8–9 разів – у деснянській.

Питома активність  40К у поверхневих джерелах (0,026–0,034 Бк/дм3)  має незначні
відмінності від середньої величини (0,031 Бк/дм3), не більше 15%. Проте у воді колодязів
та  свердловин  40К міститься  у  кілька  разів  більше –  0,193–0,227 Бк/дм3.  Відповідно  зі
збільшенням  вмісту  40К зростає  і  показник  загальної  в-забрудненості  поливної  води:  у
поверхневих водах до 0,15–0,32 Бк/дм3, у підземних – 0,38–0,46 Бк/дм3.

Отримані  результати  досліджень  дають  змогу  констатувати  низьку  здатність  до
накопичення  137Cs  та  40К  огірками  і,  навпаки,  високу  спроможність  до  накопичення
останніх листовими овочами, незважаючи на умови вологозабезпеченості.

На накопичення 137Cs овочевими культурами за вирощування на одному типі ґрунту
(дерново-підзолистому) головним чином, впливає вид сільськогосподарської культури –
близько 99,12% і лише на 0,28% – поливна вода (умови вологозабезпеченості).  Схожа
тенденція  спостерігається  і  щодо  накопичення  40К  –  вплив  виду  культури  становить
99,06%, поливної води – 0,22%.

3.4. Накопичення 137Cs овочевими рослинами залежно від особливостей удобрення 
Одним із доступних та доволі ефективних способів, що зменшують накопичення РН

овочами, є внесення у ґрунт мінеральних добрив. Зменшення концентрації РН в урожаї
при  внесенні  добрив  обумовлено  рядом  причин:  зростання  біомаси,  підвищення
концентрації  калію  і  кальцію  у  ґрунті.  Найефективнішим  є  застосування  добрив  на
малородючих ґрунтах, що, у свою чергу, впливає і на зниження переходу РН в урожай.
Незалежно від фону живлення найбільше  137Cs переходить  з  ґрунту в урожай капусти,
менше – в столові коренеплоди і ще менше – гарбузові культури. Найкращою системою
удобрення  для  овочевих  культур  є  внесення  на  фоні  повного  мінерального  добрива  в
дозах N90P120K120, 100 т/га гною і 5 т/га вапна [17, 42].

При внесенні фосфорно-калійних та повного мінерального добрива в дозах Р120 К120 і
N90Р120К120 значення КП 137Cs в урожай капусти коливається в межах 0,20 – 0,25; столових
коренеплодів 0,11 – 0,18; гарбузових – 0,08–0,09. Із окремих видів мінеральних добрив на
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зниження надходження РН в урожай мають калійні, потім – фосфорні, і найменше – азотні
добрива [24, 30]. 

Виходячи  із  відношення  овочевих  культур  до  реакції  ґрунтового  розчину,
вапнування краще проводити під столові буряки, капусту. Морква, огірки краще ростуть,
коли вапно вносити під попередник. Повна дія вапна простежується впродовж 10 і більше
років [45]. 

Завдяки здійсненню комплексу контрзаходів і проведенню радіаційного моніторингу
с.-г.  продукції,  з  початку  90-х  років  на  присадибних  ділянках  Полісся  не  вироблялась
забруднена  радіонуклідами  продукція,  вище  допустимих  рівнів.  На  фоні  практично
повного  припинення  реалізації  системи  контрзаходів,  за  рахунок  державних  коштів,
приватним власникам важко впроваджувати повний комплекс агротехнічних контрзаходів
і тим самим знизити накопичення РН у продукції. Вивчення стану реалізації контрзаходів
в  господарствах  за  допомогою  анкетування,  а  також  аналіз  офіційних  матеріалів
засвідчив, що вапнування ґрунтів не проводиться, органічні, фосфорні і калійні добрива
вносяться в мізерних кількостях і лише в достатній мірі вносяться азотні добрива. Варто
вказати на низький рівень обізнаності населення про сучасну радіоекологічну ситуацію.
Мало хто знає,  як отримати продукцію, яка б відповідала встановленим нормативам,  а
також методи проведення контрзаходів та їхні види. Тому можливість отримати овочеву
продукціє, що перевищує ДР–2006, зростає.

Результати  досліджень  впливу  добрив  для  зменшення  переходу  радіонуклідів  у
рослини картоплі сортів різної стиглості на дерново-підзолистих ґрунтах   [33] показали
(табл. 18), що внесення лише мінеральних добрив найефективніше для середньостиглого
сорту Билина – зменшення КП 137Cs в бульбу в 1,5 раза як для фази кінець цвітіння, так і
для фази достигання. В середньому для всіх сортів картоплі ефективність застосування
мінеральних добрив становила 1,3 раза у фазу «цвітіння» і 1,4 раза – у фазу достигання.

Таблиця 18
Ефективність внесення (Е) добрив для зменшення надходження 137Cs у бульби

районованих сортів картоплі залежно від фази розвитку, разів

Сорт Стиглість

Варіант добрив/Фази розвитку*
NPK NPK+перегній

IV VI IV VI
КП Е КП Е КП Е КП Е

Бородянська рожева Р 0,21 1,2 0,29 1,4 0,15 1,7 0,17 2,4
Світанок київський СР 0,19 1,4 0,28 1,4 0,13 2,1 0,19 2,0
Билина СС 0,15 1,5 0,24 1,5 0,11 2,1 0,14 2,5
Тетерів СП 0,17 1,1 0,23 1,4 0,11 1,7 0,15 2,1
Середнє 1,3 1,4 1,9 2,3

*Р – ранній; СР – середньоранній; СС – середньостиглий; СП – середньопізній.
**IV – цвітіння; VI – достигання.

При сумісному застосуванні  мінерального та органічного (для прикладу свинячий
перегній) добрив коефіцієнт переходу РН в кінцеву продукцію зменшується в середньому
в  2  рази  залежно  від  сорту  та  фази  розвитку.  Що  стосується  особливостей  варіанта
удобрення залежно від фази розвитку та сорту, то спостерігається така сама тенденція, що
й за внесення лише мінеральних добрив. Тобто найбільш чутливим до удобрення виявився
середньостиглий сорт Билина, а, в середньому, за всіма сортами спостерігається істотніше
зниження КП 137Cs до бульби: у фазі достигання в 2,3 раза порівняно з фазою цвітіння (в
1,9 раза).

Більша, майже у 1,5 раза,  ефективність внесення комплексу мінеральних добрив і
перегною  порівняно  з  внесенням  тільки  N90P90K140 пояснюється  позитивним  впливом
перегною на поживний розчин ґрунту. Особливо на величину накопичення 137Cs бульбами
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картоплі впливає збільшення у ґрунті рухомих форм калію. Відмінності між КП 137Cs до
бульби в різні фази розвитку картоплі незначні, але у фазу цвітіння ефективність дещо
менша,  ніж у  фазу  достигання.  Це можна пояснити  «розбавленням»  137Cs у  бульбах у
кінцеву фазу розвитку за рахунок інтенсивного збільшення їхньої маси.

4. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ
РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ 

Результати досліджень підтвердили, що при однаковій щільності забруднення ґрунту
137Cs концентрація радіонукліду в овочевих культурах значно відрізняється. Це зумовлено
відмінностями  значень  коефіцієнтів  переходу  137Cs  у  овочі  різних  видів  і  сортів,  що
вирощуються на різних типах ґрунту. Тобто, використання на радіоактивно забруднених
територіях сільськогосподарських угідь у виробництві овочів без врахування типу ґрунту,
виду та сорту культури може призвести до перевищень вмісту 137Сs в товарній продукції
овочівництва згідно вимог допустимих рівнів (ДР-2006).

4.1. Вирощування сортів картоплі різних груп стиглості із застосуванням різних
типів удобрення 

У виробничих  умовах використовувати  значення  КП  137Cs із  ґрунту  в  продукцію
рослинництва  та  величину  ефективності  захисних  заходів  чи  проводити  додаткові
дослідження  не  завжди  зручно.  Проте  в  усіх  господарствах  чи  сільських  радах
радіоактивно  забруднених  територій є карти щільності  забруднення  ґрунту аварійними
викидами. Отримані результати досліджень  [33] дають змогу розрахувати допустимі рівні
забруднення ґрунту 137Cs для вирощування різних районованих сортів овочевих рослин за
різних  варіантів  удобрення  та  в  умовах  поливу  для  певного  типу  ґрунту,  а  також
рекомендувати певний вид удобрення, сорт і фазу розвитку рослини за існуючого рівня
забруднення території (табл. 19).

Таблиця 19
Допустимі рівні забрудненості ґрунту 137Cs для вирощування районованих

сортів картоплі за різних варіантів удобрення, кБк/м2

Сорт Стиглість
Варіанти удобрення/Фази розвитку*

Без добрив NPK NPK+перегній
IV VI IV VI IV VI

Бородянська рожева Р 230 150 300 210 440 345
Світанок київський СР 230 160 300 225 440 370
Билина СС 260 170 340 240 500 390
Тетерів СП 315 190 410 270 600 440

*Р – ранній; СР – середньоранній; СС – середньостиглий; СП – середньопізній.
**IV – цвітіння; VI – достигання.

Допустимі рівні забруднення ґрунту (ДРЗГ) 137Cs розраховано за формулою:

ДРГЗ=
ДР-2006

*Е,
КП

де:  КП  –  коефіцієнт  переходу  137Cs  з  ґрунту  в  рослини,  (Бк/кг)/(кБк/м2);  Е  –
ефективність агрохімічних заходів, разів (див. табл. 5), ДР-2006 для кожного виду рослин і
продукції, Бк/кг. 

До прикладу, у віддалений період після аварії на ЧАЕС обмеження на вирощування
картоплі  існують  для  ІІ  зони  радіоактивного  забруднення  (185–555  кБк/м2)  без



29

застосування добрив у фазу достигання. У цій зоні рекомендується вирощувати картоплю
із  застосуванням  добрив.  Причому  варіант  добрив,  сорт  чи  фазу  розвитку  картоплі
необхідно  вибрати  з  табл.  8,  враховуючи відповідне значення  щільності  забрудненості
ґрунту  137Cs.  Для  ІІІ  зони  радіоактивного  забруднення  (111–185  кБк/м2)  вирощувати
картоплю  можна  без  внесення  добрив  тільки  на  радіоактивно  забруднених
сільськогосподарських угіддях зі щільністю забрудненості ґрунту цезієм <150–160 кБк/м2

ранніх сортів та <170–190 кБк/м2 – середньостиглих та пізніх сортів.
При використанні даних табл. 8 необхідно враховувати, що різні значень КП 137Cs з

дерново-підзолистого ґрунту в бульби картоплі  при у = ± 25%, що може призвести до
перевищення вмісту радіонукліду в готовій продукції,   тому потрібно враховувати цей
факт при вирощуванні культури.

Овочеві  культури. При  вирощуванні  овочевої  продукції  обмеження  щодо
щільності забруднення ґрунту 137Cs жорсткіші у 1,1–1,2 рази на торфово-болотному ґрунті,
ніж на дерново-підзолистому. Тому необхідно відмітити: якщо у населення є можливість
вибору  присадибної  ділянки,  то  овочеві  культури  краще  розміщувати  на  дерново-
підзолистих,  ніж  на  торфово-болотних  ґрунтах.  Найбільші  обмеження  за  рівнем
забруднення  радіонуклідом  ґрунту  простежуються  для  різних  сортів  капусти  і
зменшуються до баштанних культур у 3–4 рази.  Слід відмітити,  що у зоні  посиленого
радіоекологічного контролю (1–5 Ki·км-2) є істотні обмеження на щільність забруднення
ґрунту  137Cs  при  вирощуванні  різних  сортів  капусти,  моркви  і  буряка  столового.
Допустима щільність забруднення ґрунту  137Cs для сортів капусти Червоноголова Фуего
F1 і савойська Отава становить ≈ 3 Ki·км-2 (100–125 кБк·м-2), а для сортів білоголових і
різних сортів буряка столового становить ≈ 4–5 Ki·км-2 (130–160 кБк·м-2). Також у цій зоні
потребують особливого контролю сорти моркви Шантане Сквирська та Квітневська, що
вирощуються  на  торфово-болотному  ґрунті.  Всі  сорти  моркви,  що  вирощуються  на
дерново-підзолистому ґрунті і сорт Сквирянка F1 – на торфово-болотному ґрунті мають
обмеження ≈ 5–6 Ki·км-2 (170–210 кБк·м-2) на щільність забруднення ґрунту  137Cs у зоні
гарантованого  добровільного  відселення  (5–15  Ki·км-2).  Гарбузові  культури  можна
вирощувати  без  обмежень  щодо  щільності  забруднення  ґрунту  у  зоні  посиленого
радіоекологічного контролю. У зоні  гарантованого добровільного відселення необхідно
дотримуватися  даних,  представлених  у  табл.  6.1,  оскільки  варіювання  допустимих
щільностей забруднення ґрунту  137Cs в межах цієї групи овочевих культур становить до
1,5 раз [36].

4.2. Особливості вирощування овочів різних сортів на дерново-підзолистому та
торфовому ґрунтах  

Вивчення стану реалізації контрзаходів в господарствах, а також аналіз офіційних
матеріалів показали, що в останні роки, у зв’язку зі складними економічними умовами в
країні,  агротехнічні  заходи,  передбачені  науковими  рекомендаціями,  не  проводилися.
Тому на подальший період оптимальними будуть організаційні захисні заходи, зокрема
підбір  видів  та  сортів  овочевих  культур  на  певних  типах  ґрунтів,  що  не  потребують
додаткових капіталовкладень.

З метою отримання товарної продукції з вмістом радіонукліду нижче допустимих
нормативів  ДР-2006  розраховано  допустиму  щільність  забруднення  137Cs  ґрунту
присадибних  ділянок  з  використанням  значень  коефіцієнтів  переходу  137Cs  для  різних
видів  та  сортів  овочевих  культур  на  двох  переважаючих  типах  ґрунту  на  території
Українського Полісся (табл. 20).

Знаючи коефіцієнти переходу радіонукліду у різні види і сорти овочевої продукції
на  різних  типах  ґрунту  і  щільність  забруднення  ґрунту,  можна  прогнозувати  рівень
забруднення продукції з метою планування її раціонального використання і проведення
захисних  заходів.  В  умовах  сучасної  економічної  ситуації  в  Україні  пріоритетним
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заходом, направленим на зниження рівня забруднення овочевої продукції, є включення у
сівозміну видів і сортів з найменшими коефіцієнтами переходу 137Cs.

Таблиця 20
Допустимі щільності забруднення двох типів ґрунту 137Cs

при вирощуванні овочевої продукції на присадибних ділянках
у віддалений період після радіоактивних випадінь  [36]

Овочева культура, сорт
Допустима щільність забруднення ґрунту, кБк·м-2

Торфово-болотний Дерново-підзолистий
Капуста

Червоноголова Фуего F1 100 110
Савойська Отава 120 125
Білологолова Українська осінь 130 160
Білоголова Ярославна 140 150

Буряк столовий
Делікатесний 130 140
Зміна 140 150
Ліко 140 160

Морква столова
Шантане Сквирська 150 170
Квітневська 155 175
Сквирянка F1 175 210

Баштанні культури
Кабачок Грибовський 37 285 310
Патисон Шанс 335 400
Огірок Ера 360 360
Гарбуз Український багатоплідний 445 445

4.3. Отримання продукції овочівництва в умовах поливу 
В  умовах  поливу  поверхневою  і  підземною  водами  простежується  тенденція  до

зменшення КП 137Cs та 40К на 5–15% (табл. 21). 
Таблиця 21

Ефективність поливу (Е) для зменшення надходження 137Cs і 40К в урожай культур на
дерново-підзолистих ґрунтах, разів

Товарна частина
рослини

Умови
вологозабезпеченості

137Cs 40К
КП Е КП Е

Петрушка, листя
полив поверхневою водою 0,41 1,0 8,41 1,1

полив підземною водою 0,39 1,1 8,72 1,0

Морква, коренеплоди
полив поверхневою водою 0,11 1,1 2,84 1,1

полив підземною водою 0,1 1,2 3,08 1,0

Огірки, плоди
полив поверхневою водою 0,05 1,2 0,95 1,2

полив підземною водою 0,05 1,2 1,09 1,1
Середнє 1,1 1,1

При поливі як підземною, так і поверхневою водою питома активність радіонуклідів
зменшується,  але  за  різними  схемами.  За  зниженням рівня  вмісту  40К варіанти  поливу
утворюють  такий  ряд:  без  поливу  →  за  поливу  підземною  водою  →  за  поливу
поверхневою водою. Поряд із тим питома активність 137Cs у рослинах зменшується у такій
послідовності варіантів поливу: без поливу → за поливу поверхневою водою → за поливу
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підземною водою. Така  тенденція  до зменшення  питомої  активності  радіонуклідів  при
зрошенні  пояснюється  «ефектом  розбавлення»:  питома  активність  радіонуклідів
зменшується за вирощування рослин в умовах необхідної вологозабезпеченості завдяки
збільшенню врожайності. Таким чином, результати досліджень   [6] свідчать про низьку
здатність  до  накопичення  137Cs  та  40К  огірками  і,  навпаки,  високу  спроможність  до
накопичення останніх листовими овочами, незважаючи на умови вологозабезпеченості. 

Розраховані на основі отриманих даних  допустимі рівні забрудненості ґрунту  137Cs
для вирощування петрушки, моркви та огірків на дерново-підзолистих ґрунтах за різних
варіантів  вологозабезпечення  (рис.  22)  дають  змогу  констатувати,  що огірки  за  умов
поливу можна вирощувати в другій та третій зоні радіоактивного забруднення, моркву –
лише в 3-й зоні  залежно від джерела поливної  води. Що ж стосується петрушки,  то її
вирощування на  дерново-підзолистому ґрунті  в  умовах радіоактивного  забруднення  не
рекомендоване. Винятком може бути  вирощування за умови оптимальних доз органічних
та мінеральних добрив з підвищеною дозою калію, а також вапнуванням ґрунту.

Таблиця 22
Допустимі рівні забрудненості ґрунту 137Cs для вирощування петрушки, моркви та

огірків на дерново-підзолистих ґрунтах за різних варіантів вологозабезпечення, кБк/
м2

Товарна частина рослини Умови вологозабезпеченості ДРЗГ

Петрушка, листя
полив поверхневою водою 102

полив підземною водою 113

Морква, коренеплоди
полив поверхневою водою 397

полив підземною водою 480

Огірки, плоди
полив поверхневою водою 960

полив підземною водою 960

5. ОСОБЛИВОСТІ ВНЕСКУ СПОЖИВАННЯ ОВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ У
ФОРМУВАННЯ ДОЗОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА МЕШКАНЦІВ НАСЕЛЕНИХ

ПУНКТІВ РЕГІОНУ УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ

Для  обчислення  дозового  навантаження  на  жителів  певного  регіону  потрібно
визначити основні компоненти раціону харчування щодо надходження радіонуклідів до
організму  людини.  Розрахунок  очікуваної  ефективної  дози  додаткового  опромінення
населення  для  вікової  групи  «дорослі»,  з  огляду  на  харчовий  раціон,  проводили  за
формулою (Гудков І.М., 2011):

E=∑
i

n

I n gAn
i gBi gpn

i

,
де Е – очікувана ефективна доза, Зв/рік;
n – кількість основних продуктів харчування, з яких складається харчовий раціон,

що споживає людина впродовж року;
Ві –  дозовий  ефект,  який  дорівнює  ефективній  дозі  (Зв)  при  пероральному

споживанні 1 Бк і-го радіонукліду в залежності від значень коефіцієнтів всмоктування в
кишечнику та віку людини;

Іn – річне споживання n-ого продукту, кг/рік;
Аі

n – питома активність і-го радіонукліду в n-ому продукті, Бк/кг;
pі

n –  втрати  і-го  радіонукліда  за  кулінарної  обробки  n-ого  продукту  (відношення
питомої активності і-го радіонукліда в n-ому продукті харчування до питомої активності в
початковій сировині).
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Розрахунки показали деяку відмінність у структурі дози внутрішнього опромінення
населення Українського Полісся. Так, для мешканців відносно великих сіл, селищ і малих
міст, що знаходяться порівняно недалеко від обласних чи районних центів Київської та
півдня  Житомирської  областей  характерна  переважаюча  роль  овочевої  продукції  в
структурі дози. Віддаленим населеним пунктам північної частини Українського Полісся
притаманне  переважання  лісової  компоненти.  Тут  внесок  овочів  у  дозу  внутрішнього
опромінення становить 16-28% залежно від пори року (рис. 11).
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Рис. 11. Структура дози внутрішнього опромінення жителів обстежених
населених пунктів Українського Полісся за сезонами (а – навесні, б – восени) [58]

Структура доз внутрішнього опромінення населення Західного Полісся (переважно
Волинська  та  Рівненська  області)  характеризується  відчутним  переважанням  молочної
компоненти  (до  80%  структури  дози  внутрішнього  опромінення  місцевого  населення
припадає на молоко та молочні продукти).  Такі особливості можна пояснити як рівнем
радіоактивного  забруднення  території,  так  і  структурою  сільськогосподарських  угідь  і
багаторічними гастрономічними традиціями місцевих мешканців.

Для Київської  та частини Житомирської і  Чернгівської  областей основну роль у
формуванні  дозовго  навантаження  відіграє  овочева  продукція,  що переважає  у  раціоні
харчування населення. Очікувана річна ефективна доза опромінення сільського мешканця
від  споживання  продукції  рослинництва  від  137Cs становить,  за  нашими розрахунками,
6,503  мкЗв/рік,  90Sr  –  6,281  мкЗв/рік  (табл.  23).  Так,  внесок  картоплі  у  загальну  дозу
опромінення –71% від  137Cs і  20% від  90Sr.  Рослини петрушки і  кропу,  незважаючи на
високу питому активність в них радіонуклідів, внаслідок низького рівня споживання цієї
продукції, не спричиняють значного опромінення організму людини.

Таблиця 23
Очікувана ефективна доза від споживання рослинницької продукції  [6]

Продукт харчування
Річна очікувана ефективна доза (Е), мкЗв/рік

137Cs 90Sr
Картопля 4,632 1,256
Морква 0,539 2,038
Буряк 0,480 1,454
Помідори 0,346 0,588
Огірки 0,221 0,504
Петрушка 0,045 0,092
Кріп 0,053 0,067

Загалом 6,316 6,001

Однак,  слід  звернути  увагу  на  те,  що  економічні  умови  призвели  до  того,  що
останніми  роками  населення  дедалі  більше  використовує  продукцію  власного
виробництва,  а  скорочення  фінансування  на  проведення  контрзаходів  зумовило

а б
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збільшення надходження радіонуклідів в організм людини. Поряд з тим, на  радіоактивно
забруднених землях Українського Полісся можна отримувати овочеву продукцію, яка б
відповідала чинним гігієнічним нормативам ДР-2006, за умови правильного сортопідбору
та рекомендованих для певних ґрунтових та радіаційних умов технологій вирощування.
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