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Н.В., студентка (ФБТ НТУУ «КШ») 

 
Внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС значна територія країни була 

забруднена довгоживучими радіоактивними речовинами (радіонуклідами), 
серед яких у першу чергу варто виділити стронцій-90 і цезій-137. Які ж ґрунти 
вважаються забрудненими, а які чистими? Відповісти на це питання нелегко. 
Справа в тому, що забрудненими вважаються ті ґрунти, на яких продукція 
рослинництва, містить кількість радіонуклідів, що перевищує умовно 
допустиму норму. А це залежить не тільки від вмісту радіонуклідів у ґрунті, але 
й від багатьох показників: типу ґрунту, його механічного складу, 
забезпеченості елементами живлення, вмісту органічних речовин, кислотності 
ґрунту і, нарешті, від виду вирощуваних культур. 

Так, бідні за вмістом елементів живлення супіщані ґрунти легкого 
механічного складу слабко поглинають і затримують радіоактивні частки. 
Більш того, при кислій реакції ґрунту такі частки швидше руйнуються, 
радіонукліди з них легше проникають у рослини через кореневу систему. У той 
же час багаті на елементи живлення і органічні речовини ґрунти важкого 
механічного складу, наприклад, чорноземи, здатні адсорбувати радіоактивні 
частки, зменшуючи надходження радіонуклідів у рослини. Саме тому зараз 
нерідко складається ситуація, коли з менш забруднених ґрунтів отримують 
забруднену продукцію рослинництва, а із ґрунтів, які містять у кілька разів 
більше радіонуклідів,— більш чисту. Треба також брати до уваги, що окремі 
види рослин здатні накопичувати радіонукліди. Тому на одній ділянці городу 
можуть рости «чисті» огірки й помідори й одночасно «брудні» капуста й буряк. 

Важливо розібратися, яка продукція належить до забрудненої. Існують так 
звані «Тимчасово допустимі рівні вмісту радіонуклідів у харчових продуктах і 
питній воді» (ТДР). У січні 1991 року вийшла остання із часів аварії їхня 
редакція — ТДР-91. Відповідно до них картопля, коренеплоди, овочі, столова 
зелень, садові фрукти і ягоди повинні містити цезію-137 не більше 1,6·10

-8
 і 

стронцію-90 не більше 1,0·1,0
-9

 кюрі на кілограм. Ці рівні трохи нижче тих, які 
приводилися в травні 1986 року - ТДР-86, але усе ще перевищують 
середньосвітові норми. Зрозуміло, що на ґрунтах, які містять кількість 
радіоактивних речовин у десятки і сотні разів вищу за доаварійний рівень, 
важко отримати продукцію, що відповідає світовим стандартам. Але отримати 
більш чисту, ніж зараз, можливо. Для цього слід дотримуватися деяких правил. 

Дуже добре, якщо навесні або влітку 1986 року після випадання основної 

кількості радіоактивних опадів буда проведена дезактивація садової ділянки - 
був знятий і похований верхній 5-7-сантиметровий шар ґрунту. За допомогою 
цього прийому вдалося зменшити забруднення рослин у десятки разів. Зараз, 
звичайно, після багаторазової перекопки ґрунту, робити це не має змісту. Але 
деякі заходи треба проводити. Особливу роль у зменшенні надходження в 
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рослини радіонуклідів грає правильне використання вапнякових матеріалів і 

добрив. 
Радіонукліди з кислих ґрунтів надходять у рослини в більших кількостях, 

ніж з нейтральних. На жаль, більшість ґрунтів найбільш забруднених територій 
мають кислу реакцію. Головним же прийомом, що знижує кислотність ґрунтів, 
є вапнування, тобто внесення вапна або вапняних матеріалів з лужною 
реакцією. 

Кваліфіковано провести вапнування і довести реакцію ґрунту саме до 
нейтральної (рН = 7) може допомогти тільки фахівець-агрохімік, що має 
потрібні прилади й володіє необхідними методами. Але можна порадити раз в 
4-5 років, краще восени після збирання врожаю, внести гашене вапно на всю 

площу присадибної ділянки, саду або городу з розрахунку — 50 кілограмів на 
100 квадратних метрів, після чого ґрунт перерити або зорати. На ділянках, де 
планується вирощувати картоплю, дозу вапна рекомендується зменшити у два 
рази. Для вапнування можна використати й інші вапняні матеріали: вапняки, 
доломіт, мергель, дефекаційний бруд, деякі відходи целюлозно-паперової й 
металургійної промисловості. Вапнування ґрунту дозволяє зменшити вміст 
радіонуклідів в овочах і картоплі в 5-10 разів, фруктах й ягодах - в 4-5 разів. 
Особливо ефективне воно відносно накопичення стронцію-90, тому що кальцій 
- головний компонент вапна - є біологічним антагоністом стронцію. І чим 
більше буде вміст у ґрунті кальцію, тим менше стронцію надійде в рослини, у 
тому числі стронцію-90. 

Роль мінеральних й органічних добрив як постачальників основних 

елементів живлення рослини в умовах радіоактивного забруднення не 
змінюється. Але вони можуть у зв'язку з їхніми хімічними особливостями 
набувати нових функцій. Так, фосфорні добрива можуть зв'язувати стронцій-90, 
утворюючи з ним складні сполуки, які не засвоюються рослинами. Калій у 
калійних добривах є антагоністом цезію. Що стосується азотних добрив, то їхня 
роль до кінця не з'ясована. Тому рекомендується збільшувати норми 
фосфорних і калійних добрив, але залишати без зміни норми азотних. Найбільш 
доцільним для забруднених радіонуклідами ґрунтів варто вважати 
співвідношення N : Р : К як 1:1,5:2 до норм, які рекомендуються для 
незабруднених ґрунтів. Практично це означає, що щорічно варто вносити 
мінеральні добрива з розрахунку 1,5-2 кг аміачної селітри, 3-5 кг подвійного 
суперфосфату і 4-5 кг хлористого або сірчанокислого калію на 100 квадратних 

метрів, рівномірно розподіляючи їх по поверхні ґрунту й перекопуючи на 
глибину 20-25 см. 

Органічні добрива збагачують ґрунтовий поглинаючий комплекс, 
перешкоджаючи переходу радіонуклідів у рослину. Тому їх можна використати 
в будь-яких формах - гною, торфу, компосту. Курячий послід містить у великій 
кількості не тільки основні елементи живлення рослин, але і багато вапна. 
Однак при внесенні органічних добрив потрібно бути впевненим, що вони не 
містять великої кількості радіоактивних речовин. Без обмежень можна 
використати торф'яну золу. Деревну золу краще тільки в тому випадку, коли 
для спалювання використовувалися «чисті» дрова. 
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Дуже ефективним і порівняно дешевим є використання фіторемедіаційних 

методів для зменшення радіаційного забруднення ґрунту. На забруднених 
садових і городніх ділянках передбачається вирощування спеціально 
підібраних однорічних видів рослин, що володіють властивістю накопичувати 
значну кількість радіонуклідів, для вилучення із ґрунту радіонуклідів 
кореневою системою і максимального концентрування їх у наземній біомасі 
(концентрація цезію-137 та стронцію-90 у стеблах цих рослин у десятки, сотні і 
тисячі разів перевищує їхню концентрацію у ґрунті). У період дозрівання 
насіння рослини збирають і захоронюють.  

Використання у пропонованому способі водних розчинів аміачної селітри і 
препарату «Азотобактерин» на основі мікроорганізмів дозволить 
інтенсифікувати перехід радіонуклідів у розчинні форми для засвоєння 

кореневою системою рослин, одержання максимальної біомаси рослин, що 
акумулюють радіонукліди, і значного скорочення вегетаційного періоду. 

Для фіторемедіації від радіонуклідів використовуються рослини-
гіперакумулятори. Більшість з них належить до родини хрестоцвітих (родичі 
гірчиці і капусти). Також до гіперакумуляторів радіонуклідів належать 
соняшник, кукурудза, пшениця та багато інших видів. Вибір рослини для 
вирощування на конкретній ділянці залежить від типу ґрунту та ступеню його 
забруднення. 

Якщо для знезараження ґрунту необхідно обрати рослину, що буде 
найсильніше накопичувати радіонукліди, то для споживчого вирощування -
навпаки варто використовувати культури з мінімальною накопичувальною 
здатністю. 

За здатністю накопичувати, наприклад, цезій-137 основні овочеві культури 
розташовуються таким чином (перелік наводиться в порядку зниження): 
перець, капуста, картопля, буряк, щавель, салат, редис, цибуля, часник, морква, 
огірки, томати. Перші з них здатні накопичувати в 10-15 разів більше 
радіонуклідів, ніж останні. Стронцій-90 найбільше із садово-городніх культур 
накопичують рослини родини бобових і розоцвітих. До останнього належать 
практично всі плодові і ягідні культури саду: яблуня, груша, вишня, черешня, 
слива, абрикос, персик, малина, суниця, полуниця. 

Навесні або восени з городу й території садової ділянки варто збирати 
рослинні залишки й закопувати їх у яму глибиною до 1 м, розташовану не 
ближче 10 м від колодязя, і засипати шаром чистої землі товщиною 25-30 см. 
Цей прийом дозволяє зменшити вторинне надходження радіонуклідів у ґрунт. 

Дуже важливою проблемою для населення є дозиметрія іонізуючих 
випромінювань в зоні садової ділянки, городу і радіометрія продуктів 
рослинництва. Для цього існують спеціальні прилади — дозиметри й 
радіометри. 

Завданням дозиметрії є оцінка рівня радіації (потужності дози) і 
визначення загальної дози радіації, яку одержує людина від різних джерел 
випромінювання. Загальна доза випромінювання складається із трьох 
компонентів: дози зовнішнього випромінювання, яку одержує організм від 
зовнішніх джерел, наприклад, від будинку, покритого радіоактивним пилом; 
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дози внутрішнього випромінювання, яку він одержує із продуктами й водою, 

що містять радіоактивні речовини; дози інгаляційної, яку одержує з повітрям 
через легені - шляхом інгаляції. 

У різні періоди після аварії на Чорнобильській АЕС відносний внесок 
окремих компонентів у загальну дозу був не однаковий. У період найбільш 
сильного випадання радіоактивних опадів організм, в основному, одержував 
дозу за рахунок зовнішнього випромінювання, обумовленого високим 
радіаційним фоном, а також за рахунок інгаляційного — повітря було насичене 
радіоактивним пилом. Внесок внутрішнього випромінювання в загальну дозу 
був порівняно невеликий, тому що основу харчування становили чисті 
продукти, отримані від урожаю минулого року. 

До теперішнього часу випадання радіоактивних опадів припинилося і 

радіаційний фон знизився в десятки і сотні разів. Основний внесок у загальну 
дозу роблять саме продукти харчування, особливо тваринного походження, і 
вода, які містять більш високу, порівняно з доаварійним рівнем, кількість 
радіонуклідів. 

В останні роки промисловість почала виготовляти для населення різні 
моделі побутових дозиметричних приладів типу «Прип'ять», «Рось», «Белла», 
«Сатурн» та інші, призначені для вимірювання гамма-фону, тобто для 
індивідуального контролю населенням радіаційної обстановки. Але ці прилади 
реєструють практично тільки дозу зовнішнього випромінювання. 

Оцінка ж дози внутрішнього випромінювання надто складна. Тільки за 
допомогою спеціальних розрахунків, маючи точні дані про кількість окремих 
споживаних продуктів, ступінь їхнього забруднення кожним радіонуклідом, 

знаючи різні коефіцієнти, що відтворюють засвоєння поживних речовин 
продуктів, швидкості виведення їх і радіоактивних речовин з організму та інші 
дані, можна приблизно оцінити цю дозу. Але для населення головне - знати 
ступінь радіоактивного забруднення продуктів і у якому співвідношенні ці 
величини перебувають із основним регламентуючим документом - «ТДР». 
Для оцінки радіоактивного забруднення місцевості служать спеціальні прилади 

- радіометри. Найбільш простим і зручним у роботі є радіометр «Бета», 

призначений для контролю забруднення води, ґрунту, рослин, продуктів 

харчування бета-активними радіонуклідами, а також для експресного 

визначення сумарної бета-активності. Досить швидко, як правило, за кілька 

хвилин прилад дозволяє визначити середню швидкість зчитування фону і проби 

і за допомогою досить простої формули розрахувати питому й об'ємну 

радіоактивність в одиницях, у яких вона перебуває у ТДР, тобто в кюрі на 

кілограм або кюрі на літр. Однак, внаслідок складності пристрою і відносно 

високої вартості, у продаж для населення радіометри не надходять. Радіометри 

мають у своєму розпорядженні державні служби. Є організації, що виконують 

на госпрозрахунковій основі роботи з дозиметрії й радіометрії для населення. 

 

 

 

 


