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ОЦІНКА ІНТЕНСИВНОСТІ НАКОПИЧЕННЯ 
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БДЖІЛЬНИЦТВА ЗА ВАПНУВАННЯ ҐРУНТІВ

Вивчено вплив вапнування ґрунтів медоносних угідь з високим рН на інтенсивність переходу цезій-137 і строн- 
цій-90 у білкову продукцію бджільництва.

Ріпак озимий вирощували на угіддях з рН ґрунту 4,7 із питомою активністю цезій-137 -  31,0 та стронцій-90 -  2,7 
Бк/кг. Вапнування ґрунту під ріпак озимий проводили із розрахунку 9 т/га врозкид по поверхні ґрунту з подальшим 
його заорюванням. Вапнування кислих ґрунтів з рН 4,7 знижувало кислотність водного середовища до 6,8.

Зниження кислотності ґрунту з рН 4,7 до 6,8 сприяло зниженню питомої активності цезій-137 у бджолиному обніжжі 
на 40,0, у перзі -  на 42,9 %, та стронцій-90 -  відповідно на 43,3 і 42,89 %. Питома активність цезій-137 і стронцій-90 у біл
ковій продукції бджільництва не перевищувала ДР-2006. Коефіцієнт накопичення цезій-137 і стронцій-90 у бджолиному 
обніжжі, виробленому з пилку ріпаку озимого, зменшився на 31,8 і 35,7 %, перзі-відповідно на 29,6 і 31,6 %.

Найбільшої радіологічної ефективності було досягнуто відносно цезій-137 у бджолиному обніжжі, накопичення 
його зменшилось на 66,7%, стронцій-90 -  у перзі у 3,4 раза.

Питома активність цезій-137 і стронцій-90 у перзі порівняно з бджолиним обніжжям була вища у 2,8 і 7,0 разів 
відповідно.
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Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій. До білкової продукції 
бджільництва відносять бджолине обніжжя, пергу та інші, кожен з них характеризується уніка
льним хімічним складом [12, 16]. У цій продукції містяться високоякісні білки, жири, мінера
льні речовини, гормони, ферменти, вітаміни, флавоноїди, меланіни та біологічно активні речо
вини [3, 12].

Основною сировиною виробництва бджолиного обніжжя і перги є квітковий пилок медоно
сних рослин [24, 28].

Сільськогосподарські медоносні рослини -  одне з основних джерел квіткового пилку. Серед 
весняних медоносів значне місце посідає ріпак озимий, який характеризується тривалим періо
дом цвітіння 15-25 днів та високою пилкопродуктивніспо -  90-129 кг/га [11, 12, 16].

У зв’язку з лікувально-профілактичними та цінними харчовими властивостями попит на бі
лкову продукцію постійно зростає. Поряд з цим підвищуються вимоги до її якості та безпеки, 
які тісно пов’язані з екологічним станом медоносних угідь [2, 21].

Внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС значні території медоносних угідь України потра
пили під радіоактивне забруднення, що створило певні проблеми для виробництва білкової 
продукції [4, 6, 10, 22]. У навколишнє середовище потрапило близько 450 видів радіонуклідів, 
серед яких найнебезпечнішими за інтенсивного включення в колообіг є цезій-137 і стронцій-90 
[5, 15, 18, 29].

Мігруючи трофічними ланцюгами у системі ґрунт-рослини, цезій-137 та стронцій-90 нако
пичуються у рослинах, а також у їх продукції, зокрема у квітковому пилку та продуктах його 
переробки бджолами [17, 20, 23].

Доведено, що накопичення цезій-137 і стронцій-90 у квітковому пилку залежить від ботані
чного походження рослин, рівня забруднення ґрунтів, типу ґрунту, періоду цвітіння рослин та 
інших факторів [9, 27, 30]. Зокрема, найвища інтенсивність забруднення пилку цезій-137 і 
стронцій-90 виявлена у бобових багаторічних трав, порівняно нижча -  у злакових [13, 16]. 
Встановлено також сезонні відмінності у забрудненні пилку цезій-137 і стронцій-90. Найниж
чою інтенсивністю забруднення характеризується пилок з весняних медоносів, порівняно ви
щий -  з осінніх [12, 14].

Тому виникає потреба у постійному моніторингу за інтенсивністю забруднення цезій-137 і 
стронцій-90 квіткового пилку та розробленні заходів щодо підвищення його екологічної безпе
ки [19].
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Одним із впливових факторів міграції цезій-137 і стронцій-90 трофічними ланцюгами є pH 
ґрунту [7,8]. Виявлено, що на ґрунтах з високою кислотністю інтенсивніше мігрують радіонук
ліди у рослини [10, 20, 25].

Зогляду на це, з метою зниження кислотності ґрунтів на практиці використовують його ва
пнування [7]. Цей агротехнічний захід знижує міграцію цезій-137 і стронцій-90 у рослини та їх 
продукцію відповідно у 1,5 і 2,2 рази [1].

Метою дослідження було вивчити вплив вапнування ґрунтів з високим pH на інтенсивність 
накопичення цезій-137 і стронцій-90 у бджолиному обніжжі та перзі, вироблених із квіткового 
пилку ріпаку озимого [26].

Матеріал і методика дослідження. Дослідження проводились на сільськогосподарських 
угіддях ФГ «Дзялів» с. Кам’яногірка (Жмеринський район, Житомирська область).

Для проведення моніторингу забруднення цезій-137 та стронцій-90 білкової продукції ви
користовували загальноприйняті методи в екології та бджільництві.

Під час активного цвітіння ріпаку озимого відбирали зразки бджолиного обніжжя, а після 
15-денного терміну ферментизації -  пергу. Бджолине обніжжя одержували за допомогою пил- 
ковловлювача за способом, описаним В.П. Поліщуком [12]. Відбір перги проводили способом, 
описаним О. Д. Комісаром, по завершенні цвітіння ріпаку озимого.

Ріпак озимий вирощували на угіддях з pH ґрунту 4,7 із питомою активністю цезій-137 -  31,0 
та стронцій-90 -  2,7 Бк/кг.

Вапнування ґрунту під вирощення ріпаку озимого проводили із розрахунку 7-9 т/га врозкид 
по поверхні ґрунту з подальшим його заорюванням.

Бджолині сім’ї піддослідних груп було підібрано за принципом аналогів, їх утримували на 
пасічних точках, відстань між якими становила не менш як 5 км. Бджолині сім’ї контрольної 
групи було задіяно для одержання бджолиного обніжжя та перги на територіях сільськогоспо
дарських угідь без вапнування ґрунтів, дослідні -  із застосуванням вапнування ґрунтів.

Відбір ґрунту проводили методом конверту, бджолиного обніжжя та перги -  методом точ
кових проб. Визначення стронцій-90 проводили оксалатним методом, цезій-137 -  спектромет
ричним методом.

Основні результати дослідження. Результати досліджень показали позитивний вплив вапну
вання ґрунтів з високим pH на зниження цезій-137 і стронцій-90 у бджолиному обніжжі та перзі.

Так, за вапнування ґрунтів виявлено зниження питомої активності цезій-137 у бджолиному 
обніжжі на 40,0 (р <0,001) та у перзі -  на 42,9 % (р <0,001) порівняно з аналогічною продукці
єю, отриманою без вапнування (табл. 1).

Таблиця 1 -  Питома активність радіонуклідів у білковій продукції бджільництва, виробленої з пилку ріпаку 
озимого (М+ т ,  п=4)

Продукція

Питома активність, Бк/кг
цезій-137 стронцій-90

без вапнування 
грунту

за вапнування 
ґрунту

без вапнування 
ґрунту

за вапнування 
грунту

Бджолине обніжжя 7,5+0,25 4,5+0,04*** 0,30+0,02 0,17+0,03*
Перга 21+0,32 12+0,04*** 2,1+0,03 1,2+0,32*

Аналогічну тенденцію прослідковували щодо зниження питомої активності стронцій-90 у 
білковій продукції. Зокрема, у бджолиному обніжжі вона зменшилась на 43,3 (р <0,05) та перзі 
-  на 42,89 % (р <0,05).

Водночас коефіцієнт накопичення цезій-137 у бджолиному обніжжі, виробленому з пилку 
ріпаку озимого за вапнування ґрунту, зменшився на 31,8, у перзі -  на 29,6 %.

Таблиця 2 -  Коефіцієнт накопичення радіонуклідів у білковій продукції бджільництва

Продукція

Коефіцієнт накопичення
цезій-137 стронцій-90

без вапнування 
ґрунту

за вапнування 
ґрунту

без вапнування 
ґрунту

за вапнування 
ґрунту

Бджолине обніжжя 0,22 0,15 0,14 0,09
Перга 0,54 0,38 1,9 1,3
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У бджолиному обніжжі, виробленому з пилку озимого ріпаку, який вирощували на ґрунтах 
з проведенням вапнування, коефіцієнт накопичення стронцій-90 був нижчий на 35,7, у перзі -  
на 31,6 %.

Порівнюючи вплив вапнування на зниження радіонуклідів у білковій продукції бджільниц
тва, яку отримано з пилку ріпаку озимого, можна зробити висновок, що найбільшої радіологіч
ної ефективності було досягнуто відносно цезій-137 у бджолиному обніжжі, накопичення його 
зменшилось на 66,7 %, стронцій-90 -  у перзі у 3,4 раза.

Порівнюючи інтенсивність накопичення радіонуклідів у білковій продукції бджільництва за 
вапнування ґрунтів з рН середовищем 4,7, необхідно відмітити вищу ефективність зниження 
стронцій-90 порівняно з цезій-137.

Так, інтенсивність зниження стронцій-90 у бджолиному обніжжі була нижча у 2,5 раза, пер
зі -  у 14,4 раза порівняно з цезій-137 за вапнування ґрунтів (рис. 1).

□ бджолине обніжжя □ перга

Рис. 1. Інтенсивність зниження коефіцієнта накопичення радіонуклідів 
у білковій продукції бджільництва за вапнування грунту.

Бджолині сім’ї, що збирали пилок із ріпаку озимого, який вирощували на ґрунтах без вапнуван
ня, виробили меншу кількість білкової продукції. Сім’ї, які збирали пилок із ріпаку озимого за вап
нування ґрунту, виробили більше бджолиного обніжжя на 18,2 і перги -  на 6,0 % (табл. 3).

Таблиця 3 -  Продуктивність бджолиних сімей за внесення у ґрунт дефекату при вирощуванні ріпаку озимого

Агротехнічний захід
Білкова продукція, кг

бджолине обніжжя перга
Без внесення дефекату 0,22 0,580
За внесення дефекату 0,26 0,615

Висновки. Вапнування ґрунту медоносних угідь за pH середовища 4,7 сприяло зниженню 
коефіцієнта накопичення цезій-137 і стронцій-90 у бджолиному обніжжі, виробленому з пилку 
ріпаку озимого, на 31,8 і 35,7 %, перзі -  на 29,6 і 31,6 %.
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Оценка интенсивности накопления радионуклидов в белковой продукции пчеловодства при известкова
нии почв

Гуцол Г.В.
Изучено влияние известкования почв медоносных угодий с высоким pH на интенсивность перехода 137Cs и 

90Sr в белковую продукцию пчеловодства.
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Рапс озимый выращивали на угодьях с pH почвы 4,7 с удельной активностью 137Cs -  31,0 и 90Sr -  2,7 Бк / кг. 
Известкование почвы под рапс озимый проводили из расчета 9т/га вразброс по поверхности почвы с последующей 
её запашкой. Известкование кислых почв с pH 4,7 снижало кислотность водной среды до 6,8.

Снижение кислотности почвы с pH 4,7 до 6,8 способствовало снижению удельной активности 137Cs в пчелиной 
обножке на 40,0, в перге -  на 42,9 %, и 90Sr соответственно на 43,3 и 42,89 %. Удельная активность 137Cs и 90Sr в 
белковой продукции пчеловодства не превышала ДР-2006 Коэффициент накопления 137Cs и 90Sr в пчелиной обно
жке, производимой из пыльцы рапса озимого, уменьшился на 31,8 и 35,7 %, перге -  соответственно на 29,6 и 31,6 %.

Самой большой радиологической эффективности было достигнуто относительно 137Cs в пчелиной обножке, на
копления его уменьшилось на 66,7 %, 90Sr -  в перге в 3,4 раза.

Удельная активность 137Cs и 90Sr в перге по сравнению с пчелиной обножкой была выше в 2,8 и 7,0 раз соот
ветственно.

Ключевые слова: пчелиная обножка, перга, почва, радионуклиды, медоносные угодья, 137Cs, 90Sr.

Evaluanion of intensity of radionuclides increases in wheat production of body for growth succession
Gutsol G.
The influence of liming of soils of honey fields with high pH on the intensity of the transition of cesium-137 and stronti- 

um-90 to protein production of beekeeping, in particular, flower pollen and pergo, was studied. This protein product contains 
about 250 substances and mineral elements: proteins and non-protein nitrogenous compounds -  20-25 %, sugars (sucrose, 
glucose, fructose, etc.) -  13-35 %, starch -  1-25 %, fiber -  3 -20 %, polovin -  6-20 %, crude fat -  2-14 %, ash -  1-6 %, water
-  20-30 %. Pollen contains arytenoids, flavonoids, anthocyanins, higher alcohols, growth and other substances. In ashes of 
pollen, a lot of mineral elements, % of total ash: potassium 20-45, magnesium -  1-12, calcium -  1-15, silicon -  2-10, phos
phorus -  1-20, iron -  0,1, sulfur -  1, manganese -  1.4. Other elements that affect the vital activity of the organism are also 
revealed. Beetroot obnizhya is used in the food industry, has antimicrobial effect, stimulates the immune system of the body, 
is used in cardiovascular diseases of the stomach and kidneys. The high efficiency of use of bee antlers in the treatment of 
diseases of the nervous system, lungs, liver, kidneys, glands of the internal secretion, vascular diseases of the brain, gastroin
testinal tract, rheumatoid arthritis is established. Bee ankles increase appetite and overall body condition. Due to the high 
content of biologically active substances, it is widely used to increase the immunity of the body during the period of illness 
and surgical operations. Anesthetics also affect the process of hematopoietic, and increases hemoglobin and red blood cells. 
Agricultural honey plants are a powerful source of nectar and pollen, which are raw materials for the production of bee prod
ucts. The main representatives are winter and spring rape, sunflower, buckwheat, turbot. Winter rice was grown in areas with 
soil pH of 4.7 with specific activity of cesium-137 -  31.0 and strontium-90 -  2.7 Bq / kg. Liming of soil under winter rape 
was carried out at the rate of 9 t / ha of brushwood along the surface of the soil with subsequent flooding. Limestone acidic 
soils with a pH of 4.7 reduced the acidity of the aqueous medium to 6.8. Reducing the acidity of the soil from pH 4.7 to 6.8 
contributed to a decrease in the specific activity of cesium-137 in beer overgrowth by 40.0 %, in a perace -  by 42.9 %, and by 
strontium-90, respectively, by 43.3 % and 42, 89 %. Specific activity of cesium-137 and strontium-90 in protein beekeepers 
did not exceed DR-2006. The coefficient of accumulation of cesium-137 and strontium-90 in beer overwork, produced from 
winter wheat rape, decreased by 31.8 % and 35.7 %, respectively -  by 29.6 % and 31.6 % respectively. The greatest radiolog
ical efficacy was achieved with respect to cesium-137 in beer overwork, its accumulation decreased by 66.7 %, strontium-90
-  in a proxy by 3.4 times.

Comparing the intensity of the accumulation of radionuclides in protein production of beekeeping for liming soil with a 
pH of 4.7, it is necessary to note the higher efficiency of reduction of strontium-90 compared to cesium-137. This tendency is 
observed due to an increase in calcium soils, the presence of which depends on the intensity of the assimilation of plants by 
strontium-90. Thus, the intensity of the reduction of strontium-90 in the bee-wormhole was 2.5 times lower; the recipe was 
14.4 times compared to the cesium-137 for liming the soils. Bee families who harvested pollen from winter rape, which was 
grown on soils without liming, produced a smaller amount of protein products. Families that harvested pollen from winter 
rape for timing soil produced more bee-wormwood by 18.2 % and perg, by 6.0 %, compared with a soil pH of 6.8. Along 
with this, it was found that the specific activity of cesium-137 and strontium-90 in the perogus was higher in 2.8 and 7.0 
times compared to bee-wormholes, respectively.

Key words: bee apple, perg, soil, radionuclides, honey fields, cesium-137, strontium-90.
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