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Останнім часом зросла небезпека забруднення агроекосистем важкими 

металами та їх міграції і накопичення у продовольчій продукції вирощуваних 

культур. Вона визначається зростаючими обсягами внесенням мінеральних 

добрив на сільськогосподар- ські посіви та їх переміщенням з ґрунту у рослини. 

Інтенсивність поглинання важких металів з ґрунту рослинами визнача- 

ється показником – коефіцієнтом накопичення. Він являє собою відношен- ня 

концентрації певного важкого металу у рослині до концентрації рухомих форм 

важкого металу у ґрунті та визначається за формулою: 

Кн = Ср / Сг, (ф.1) 

де: Кн – коефіцієнт накопичення важкого металу у рослині; 

Ср – фактична концентрація важко- го металу у рослині, мг/кг; 

Сг – фактична концентрація рухо- мих форм важкого металу у ґрунті, де 

вирощується рослина, мг/кг. 

Умовою одержання безпечного за вмістом важких металів урожаю сіль- 

ськогосподарських культур є мінімальне значення коефіцієнту накопичення. На 

цей показник впливають показники родючості ґрунту, стійкість рослин до 

поглинання токсикантів, метеорологічні умови, концентрація рухомих форм 

важких металів у ґрунті. 

Істотний вплив на рухомість важ- ких металів у ґрунті та ймовірність їх 

поглинання рослинами, здійснюють попередники основних культур. 

Тому метою наших досліджень було визначити інтенсивність поглинання 

важких металів зерном пшениці озимої, вирощеної після бобових попередників: 

люцерни посівної, конюшини лучної, еспарцету піщаного, буркуну білого, 

лядвенцю рогатого та козлятнику східного. 



Дослідження проводилися у Науково-дослідному господарстві «Агроно- 

мічне» Вінницького національного агарного університету на сірих опідзолених 

ґрунтах середньосуглинкового механічного складу. Лабораторні аналізи 

здійснювали у Вінницькій філії Державної установи Інститут охорони ґрунтів 

України. Вивчали наступні важкі метали: свинець, кадмій, мідь та цинк. 

Результати досліджень. Коефіцієнт накопичення свинцю зерном пшениці 

озимої, вирощеної після традиційного попередника – кукурудзи на силос, 

становив 2,22. Вирощування пшениці озимої після бобових багаторічних трав 

сприяло зниженню коефіцієнту накопичення свинцю зерном пшениці озимої на 

18,0-51,8 % (табл. 1.). 

Таблиця 1. 

Коефіцієнт накопичення важких металів у зерні пшениці озимої залежно від 
попере дників 

Попередник Pb Cd Cu Zn 

Люцерна посівна 1,07 0,73 16,72 23,66 

Конюшина лучна 1,18 0,85 19,40 26,05 

Еспарцет піщаний 1,43 1,70 22,95 34,63 

Буркун білий 1,42 1,14 21,50 28,17 

Лядвенець рогатий 1,82 1,82 25,62 34,71 

Козлятник східний 1,27 1,00 20,25 31,16 

Кукурудза на силос 2,22 2,13 29,15 42,50 

 

Коефіцієнт накопичення кадмію зерном пшениці озимої після попередника 

кукурудзи на силос склав 2,13. Вирощування пшениці озимої після бобових 

багаторічних трав зумовило зниження коефіцієнта накопичення кадмію зерном 

на 14,6-65,7%, порівняно з традиційним попередником. 

Коефіцієнт накопичення міді зерном пшениці становив 29,15. 

Вирощування пшениці озимої після бобових багаторічних трав знижує 

коефіцієнт накопичення міді на 12,1-42,7 %. 

Коефіцієнт накопичення цинку зерном пшениці озимої після попередника 

кукурудзи на силос становив 42,50. Вирощування пшениці озимої після бобових 

багаторічних попере- дників знижує коефіцієнт накопичення цинку на 18,3-

44,3 %. 



Найменший коефіцієнт накопичення за усіма досліджуваними важкими 

металами спостерігається після попередника люцерни посівної. 

Висновки. При забрудненні ськогосподарських ґрунтів рухомими 

формами важких металів, інтенсивність їх накопичення рослинами залежить від 

попередників. Усі бобові багаторічні трави у якості попередників пшениці 

озимої сприяють зниженню коефіцієнта накопичення свинцю на 18,0 - 51,8 %, 

кадмію – на 14,6-65,7%, міді – на 12,1-42,7 % і цинку – на 18,3 - 44,3 % 

порівняно з традиційними попередниками. Серед досліджуваних бобових 

попередників найменше накопичення усіх важких металів зерном пшениці 

озимої спостерігається після люцерни посівної. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 


