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Якість бджолиного обніжжя (пилку) 
виробленого бджолами в умовах забруднення 

медоносних угідь радіонуклідами

Доповідач к.с-г. н. Гуцол Г.В.



Актуальність теми. В зв’язку з цілющими та високопоживними
властивостями квіткового пилку та продуктів його переробки бджолами,
попит на дану продукцію швидко зростає. Поряд з цим підвищуються
вимоги до його якості та безпеки, яка тісно пов’язана з станом медоносних
угідь. Їх сучасний стан характеризується забрудненням різними
токсикантами зокрема і радіонуклідами, які потрапили в грунти внаслідок
аварії на Чорнобильській АЕС. Вироблена в таких умовах продукція
потребує контролю за її якістю.

Мета – провести моніторинг забруднення 137Сs і 90Sr квіткового пилку
(бджолиного обніжжя) в умовах забруднення медоносних угідь
радіонуклідами.

Об’єкт – дослідження грунтів медоносних угідь та бджолиного обніжжя

Предмет – інтенсивність забруднення 137Сs і 90Sr грунтів медоносних угідь
та бджолиного обніжжя.



Дослідження проводили в умовах медоносних
угідь фермерського господарства «Дзялів» с.
Кам’яногірка Жмеринського р-ну, Вінницької
області та м. Коростень, Житомирської області.

Визначення питомої активності 137Сs та 90Sr у
дослідному матеріалі проводили у лабораторії
випробувального центру Вінницької філії
державної установи «Інституту охорони
родючості ґрунтів України.

Визначали 90Sr – гама-спектромитром, а 137Сs –
хімічним методом (оксалатним).
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З року в рік попит на бджолину обніжку збільшується в зв’язку з її лікувальними та високопоживними властивостями.

Зростають поряд з цим вимоги щодо її якості та безпеки. Відомо, що якість та безпека бджолиного обніжжя залежить від

стану медоносних угідь.

Сучасний стан медоносних угідь характеризується техногенним забрудненням різними шкідливими речовинами

зокрема і радіонуклідами.

За таких умов виникає необхідність у постійному контролі за вмістом у квітковому пилку та продуктах переробки його

бджолами, бджолиному обніжжі.

Рис. 1. Інтенсивність забруднення ґрунтів медоносних угідь Лісостепу і Полісся, Кі/км2



Якість бджолиного обніжжя, виробленого в умовах забруднення медоносних угідь 
радіонуклідами

Результати наших досліджень щодо інтенсивності накопичення радіонуклідів у 
білковій продукції бджільництва показали, що показники питомої активності 137Сs і 

90Sr у бджолиному обніжжі на досліджуваних територіях Лісостепу і Полісся мали 
суттєву різницю (рис.2).                                
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Рис. 2. Питома активність радіонуклідів у бджолиному обніжжі, 



На території медоносних угідь Лісостепу у бджолиному обніжжі питома
активність 137Сs була вища порівняно з питомою активністю 90Sr у 56 разів, а на
території Полісся – у 18,6 разів.

Аналіз основних медоносних рослин, які забезпечують умови для виробництва
товарної білкової продукції бджільництва, на досліджуваних територіях Лісостепу
та Полісся показав певну особливість видового складу. Зокрема, на території
Лісостепу основними медоносами у весняний період були кульбаба, мати-
мачуха, вишня, черешня, яблуні, озимий ріпак, верба, клени та різнотрав’я. Дані
медоносні рослини забезпечують потреби бджіл у білковому кормі та створюють
умови для виробництва товарної білкової продукції бджільництва, особливо з
озимого ріпаку.

До основних літніх медоносних рослин території Лісостепу необхідно віднести
липу дрібнолисту та широколисту, гречку, іван-чай, синяк та різнотрав’я. Ці
медоносні рослини у повному обсязі забезпечують потреби бджіл у білковому
кормі, а також виробництво товарної білкової продукції бджільництва.



Продукція

137Сs 90Sr

Лісостеп Полісся Лісостеп Полісся

Бджолине обніжжя 

весняних медоносів
4,2 121 0,3 7,2

Бджолине обніжжя літніх 

медоносів
5,3 12,8 0,41 8,7

Бджолине обніжжя осінніх 

медоносів
6,1 130 0,55 12,2

Питома активність радіонуклідів у бджолиному обніжжі, одержаному у різні періоди активного сезону, Бк/кг



• Активність 137Сs у бджолиному обніжжі, одержаному під час цвітіння
весняних медоносів, з території Лісостепу була нижча на 41,26 і 1,45 %
порівняно з аналогічною сировиною, виробленою з пилку літніх та осінніх
медоносів.

• У бджолиному обніжжі, одержаному з пилку весняних медоносів на Поліссі,
питома активність 137Сs була нижча порівняно з аналогічною сировиною,
заготовленою з літніх медоносів, на 1,05 % та осінніх – на 1,07 %.

• Подібна тенденція спостерігалась і за питомою активністю 90Sr у бджолиному
обніжжі, одержаному на досліджуваних територіях Лісостепу та Полісся. Так,
у бджолиному обніжжі весняних медоносів, одержаному на території
Лісостепу, питома активність 90Sr була нижча на 1,83 % і 1,34 % порівняно з
аналогічною продукцією, одержаною з літніх та весняних медоносних
рослин. На досліджуваних територіях Полісся питома активність 90Sr у
бджолиному обніжжі з весняних медоносів була нижча порівняно з літніми
на 1,2 % та осінніми – у 1,69 %.



Аналізуючи інтенсивність забруднення ґрунтів
медоносних угідь радіонуклідами на
досліджуваних територіях, необхідно відмітити,
що в умовах Полісся у ґрунті медоносних угідь
питома активність 137Сs і 90Sr була вища порівняно
з Лісостепом відповідно у 5,0 і 5,0 разів (рис. 1).

Так, ґрунти медоносних угідь Полісся містили 137Сs
5,0 Кі/км2, а 90Sr – 0,05 Кі/км2, тоді як у
Лісостеповій зоні дані показники були в межах
норми.

Виявлено, що на території Лісостепу України питма
активність 137Сs і 90Sr була нижча за ДР відповідно
у 13,8 та 23,8 рази.

Тоді на території Полісся України пиьтома
активність 137Сs була вища 1,35 разівза допустимі
рівні, а 90Sr нища у 3,4 рази.

У бджолиному обніжжі, одержаному з пилку
медоносних рослин Лісостепу, питома активність
137Сs і 90Sr була нижча порівняно з територією
Полісся відповідно у 18,6 і 2,2 рази.

На території медоносних угідь Лісостепу у
бджолиному обніжжі питома активність 137Сs була
вища порівняно з питомою активністю 90Sr у 56
разів, а на території Полісся – у 18,6 разів.



Дякую за увагу!


