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Усі матеріали, розміщені у нашому виданні і на сайті, використані 
з відкритих інформаційних джерел або надіслані нашими

кореспондентами без переслідування комерційних інтересів.

Права на ці матеріали належать їх власникам, до журналу
включені винятково з ознайомлювальною метою

і не можуть використовуватися без дозволу їх авторів.
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Анотація. Вивчено вплив агрохімічних заходів на
концентрацію свинцю та кадмію у бобово-злаковому
різнотрав’ї в зоні локального забруднення   природних
лук. 

Виявлено, що висока ефективність зниження у бо-
бово-злаковому різнотрав’ї свинцю та кадмію спосте-
рігалась за корінного поліпшення  природних лук,
зокрема, переорювання ґрунтів з внесенням дефекату
аміачної селітри, калію хлористого та суперфосфату,
порівняно нижча – за поверхневого поліпшення. За
корінного поліпшення природних кормових угідь при
застосуванні агрохімічних заходів зниження надход-
ження свинцю і кадмію в бобово-злакове різнотрав’я
спостерігалось вже на першому році вегетації, а при
поверхневому поліпшенні – тільки з другого року ве-
гетації.

Ключові слова: свинець, кадмій, бобово-злакове
різнотрав’я, дефекат, азотні, калійні, фосфорні, доб-
рива, поверхневе поліпшення, корінне поліпшення,
природні луки. 

The effect of agrochemical measures on the de-
gree of accumulation of heavy metals in legume-
forbs plants found in natural meadows .
TITARENKO OLGA M.  (Vinnytsia National Agrarian Uni-
versity, Vinnytsia)

Abstract: The aim of this study was to investigate
the effect of agrochemical measures on the levels of lead
and cadmium in legume-forb plants used for animal fod-
der from in natural meadows contaminated with heavy
metals. It was demonstrated that root-targeted improve-
ments, such as topsoil plowing, and the addition of am-
monium nitrate, potassium chloride and superphosphate
were highly effective in reducing the levels of lead and

cadmium in legume-forbs plants in comparison to sur-
face-based measures. The use of root-targeted agro-
chemical measures was effective in reducing the uptake
of lead and cadmium by legume-forbs plants within a
year, while the use of surfaced-based measures was only
effective after two years of vegetation. 

Key words: lead, cadmium, legume-forbs plants, ni-
trogen, phosphorous, potassium fertilizers, surface-based
improvement, root-targeted improvements, natural
meadows.

Природні кормові угіддя є джерелом різно-
трав’я для живлення цілого ряду тварин.

Продуктивність природних кормових угідь та без-
пека їх рослинності є одним із важливих показників
ефективного їх використання. В сучасних екологіч-
них умовах спостерігається деградація природних
кормових угідь через зростаюче техногенне наван-
таження [5, 6, 7].

В умовах Вінниччини спостерігається зростаюче
накопичення різних токсикантів, зокрема, і важких
металів в ґрунтах, переважно у зонах локального
забруднення, до яких належать, зокрема, прилеглі
території  до залізничного та автомобільного спо-
лучення. Використання на даних територіях рос-
линності для живлення тварин може призвести до
високого рівня накопичення в їх продукції важких
металів, що підвищує надходження цих токсикантів
в організм людини.

Реабілітація природних лук включає поверхневе
та корінне поліпшення за рахунок обробітку ґрун-
тів, зниження їх кислотності, використання азот-
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них, фосфорних та калійних добрив [1, 2, 3, 4].
Однак, ефективність агрохімічних заходів щодо
реабілітації природних лук недостатньо висвітлює
вплив їх на інтенсивність переходу з ґрунту в рос-
линність токсикантів, зокрема, свинцю та кадмію
особливо в зонах локального забруднення. 

Тому метою досліджень було вивчення

впливу агрохімічних заходів на ефективність

зниження міграції свинцю та кадмію у бо-

бово-злакову рослинність у зоні локального

забруднення нормальних суходолів. 

Дослідження проводили протягом 2017-2019
років в умовах Вінниччини на сірих лісових природ-
них кормових угіддях, прилеглих до доріг автомо-
більного транспорту. Поверхневе поліпшення
природних кормових угідь включало внесення де-
фекату (5 т/га), аміачної селітри (60 кг/га), супер-
фосфату (45 кг/га) та калію хлористого (45 кг/га).

Корінне поліпшення природних лук включало
фрезерування, звичайну оранку (15 см) та глибоку
оранку (25 см) на фоні внесення дефекату (5 т/га),
аміачної селітри (60 кг/га), суперфосфату (45 кг/га)
та калію хлористого (45 кг/га). 

Визначення концентрації свинцю та кадмію у бо-

бово-злаковому різнотрав’ї проводили атомно-аб-
сорбційним методом. 

Одержані результати досліджень (табл.1) пока-
зали, що за першої вегетації бобово-злакової  рос-
линності концентрація свинцю за поверхневого
поліпшення природних кормових угідь (внесення
дефекату, NPK добрив)  підвищилась у 1,1 раза, а
за корінного поліпшення з внесенням дефекату і
NPK добрив – у 1,5 раза. 

За корінного поліпшення (звичайне та глибоке
переорювання ґрунтів з використанням дефекату
та NPK добрив) спостерігалось зниження концент-
рації свинцю у бобово-злаковій  рослинності відпо-
відно у 1,7 раза та 2,0 раза порівняно з
аналогічною сировиною, одержаною без застосу-
вання агрохімічних заходів. 

Концентрація свинцю на другому році вегетації
в бобово-злаковій рослинності за поверхневого по-
ліпшення природних кормових угідь була нижча
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Таблиця 1 
Концентрація важких металів у бобово-злаковій рослинності, мг/кг
Агрохімічні заходи Свинець Кадмій

2017 2018 2019 2017 2018 2019

Поверхневе поліпшення (дефекат + NPK) 3,9 2,8 2,8 0,36 0,28 0,24
Корінне поліпшення (оранка звичайна + дефекат + NPK) 2,0 1,6 1,4 0,27 0,22 0,20
Корінне поліпшення (оранка глибока + дефекат + NPK) 1,6 1,4 1,3 0,22 0,20 0,18
Корінне поліпшення (фрезерування + дефекат + NPK) 3,6 2,6 2,4 0,34 0,26 0,22
Без поверхневого та корінного поліпшення 3,4 3,2 3,5 0,32 0,30 0,33



відповідно у 1,14 раза та корінного – в 1,23 раза;
2,0 раза та 2,3 раза порівняно з аналогічною сиро-
виною, одержаною без застосування агрохімічних
заходів. 

За третього року вегетації виявлено ще вищу
ефективність зниження свинцю у бобово-злаковій
рослинності. Зокрема, за поверхневого поліпшення
концентрація свинцю у бобово-злаковій рослинно-
сті знизилась у 1, 2 раза, за корінного (фрезеру-
вання, звичайна та глибока оранка на фоні
внесення дефекату та   NPK добрив ) – відповідно
у 1,4 раза; 2,4 та 3,0 раза. 

Подібна тенденція спостерігалась по накопи-
ченню кадмію у бобово-злаковій  рослинності за аг-
рохімічного поліпшення природних кормових угідь
у зоні локального забруднення їх важкими мета-
лами. Так, за першого року вегетації бобово-зла-
кової рослинності за поверхневого поліпшення
(дефекат, NPK добрив) та корінного поліпшення
(фрезерування, NPK добрив)  концентрація кадмію
в ній підвищилась у 1,12 раза; 1,06 раза відповідно. 

За використання звичайної та глибокої оранки
природних лук на фоні внесення дефекату та NPK
добрив концентрація кадмію у бобово-злаковій
рослинності знизилась у 1,18 раза та 1,45 раза від-
повідно. На другому році вегетації бобово-злако-
вого різнотрав’я концентрація кадмію в ньому
знизилась за поверхневого поліпшення лук у 1,07
раза, а за корінного при використанні фрезеру-
вання – у 1,36 раза, звичайної оранки – у 1,15 раза
та глибокої оранки – у 1,5 раза на фоні внесення в
ґрунти дефекату, NPK добрив.

Концентрація важких металів у бобово-злако-
вому різнотрав’ї на третьому році вегетації знизи-
лась за поверхневого поліпшення природних
кормових угідь у 1,37 раза, за корінного на фоні
внесення дефекату та NPK добрив  із застосуван-
ням фрезерування – у 1,5 раза; за звичайної

оранки – у 1,65 раза та глибокої оранки – у 1,8 раза
на фоні внесення дефекату та NPK добрив порів-
няно з аналогічною сировиною, одержаною із луків
без використання агрохімічних заходів. 

Водночас, необхідно відмітити, що з кожним
роком вегетації бобово-злакової рослинності при-
родних кормових угідь протягом досліджуваного
періоду за агрохімічних заходів їх поліпшення кон-
центрація свинцю та кадмію у бобово-злаковій рос-
линності знижувалась. Зокрема, за поверхневого
агрохімічного поліпшення природних лук за три
роки досліджень концентрація свинцю та кадмію у
бобово-злаковій рослинності знизилась у 1,35 раза
та 1,5 раза відповідно, за корінного поліпшення зі
звичайною оранкою – у 1,42 раза та 1,36 раза, за
корінного поліпшення зі фрезеруванням – у 1,5
раза та 1,54 раза. Тоді як у бобово-злаковій рос-
линності без застосування агрохімічних заходів
щодо поліпшення стану природних кормових угідь,
концентрація свинцю та кадмію за досліджуваний
період дещо підвищувалась.

Висновки
Використання агрохімічних заходів щодо поліп-

шення стану природних кормових угідь в зоні ло-
кального забруднення позитивно відображається
на ефективності зниження важких металів у бо-
бово-злаковій рослинності.

Найвищою ефективністю зниження свинцю та
кадмію у бобово-злаковій рослинності спостерігалось
за корінного поліпшення стану природних лук, що
включало переорювання ґрунтів, внесення дефекату
(5 т/га), аміачної селітри (60 кг/га), суперфосфату
простого та калію хлористого (відповідно 45 кг/га,
45 кг/га), порівняно нижча – за поверхневого поліп-
шення при внесенні лише дефекату та NPK.

Поряд з цим необхідно відмітити, що в перший
рік вегетації бобово-злакової рослинності за по-
верхневого агрохімічного поліпшення природних
лук  та корінного із застосуванням фрезерування
концентрація  свинцю та кадмію підвищувалась, а
на друговому та третьому роках вегетації – знижу-
валась. Тоді як за корінного поліпшення (звичайна
та глибока оранка) концентрація свинцю та кадмію
знижувалась вже з першого року вегетації.
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