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АНОТАЦІЯ 

 Яковець Л. А. Токсико-екологічна безпека зернової продукції залежно від 

інтенсивності хімізації виробництва в умовах Лісостепу правобережного. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 «Екологія». – 

Вінницький національний аграрний університет, Вінниця, 2019. 

 

Дисертація присвячена наданню комплексної агроекологічної оцінки і 

дослідженню особливостей взаємозалежності між токсико-екологічною 

характеристикою основної продукції агроценозів, різними рівнями хімізації 

землеробства і станом окремих компонентів агроекосистем Лісостепу 

правобережного. Досліджувані полютанти (важкі метали, залишки 

хлорорганічних пестицидів, нітрати) в компонентах агроекосистем несуть 

найбільшу небезпеку для населення і біосфери в цілому, оскільки вони активно 

включаються в біогеохімічні цикли перетворень в природі. Різні рівні хімізації 

землеробства здатні визначати інтенсивність трасформації полютантів 

компонентами агроекосистем і їх питомий вміст в основній продукції 

агроценозів. На основі біоцентричних засад системно-цільового підходу надано 

екологічну оцінку і з’ясовано взаємозалежність між токсико-екологічною 

характеристикою основної продукції агроценозів, різними рівнями хімізації 

землеробства і станом окремих компонентів агроекосистем Лісостепу 

правобережного. На прикладі аграрних господарств Шаргородського, 

Піщанського та Калинівського районів Вінницької області показано шляхи до 

вирішення проблем щодо забруднення полютантами зернової продукції, у т.ч. 

доведено можливість і удосконалено спосіб унормування вмісту полютантів у 

насінні культур агроценозів до меж ГДК при його зберіганні і переробці. 

З’ясовано, що в господарствах, які застосовують ресурсоощадні 

технології вносять менші норми добрив під зернові культури зокрема, при 

вирощуванні пшениці озимої вносять 365 кг/га фізичної ваги мінеральних 
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добрив, ріпаку озимого – 449 кг/га, ячменю ярого – 146 кг/га, кукурудзу –  

386 кг/га, соняшнику – 277 кг/га. А у господарствах, що застосовують 

інтенсивні технології землеробства фізична вага мінеральних добрив 

натомість зростає під вище згадані культури в 1,7; 1,6; 2,7 та 1,7 разів.  

У зв’язку з чим, фактичний вміст свинцю у зерні пшениці озимої на 

період збирання перевищував ГДК у 2,06 рази, у насінні ріпаку озимого – у 

1,24, у зерні ячменю ярого – у 2,1 рази, у вологому зерні кукурудзи – у 2,5 

рази відповідно. 

Істотні перевищення ГДК в зерні та насінні польових культур відмічено і 

по кадмію та міді. 

Для господарств Лісостепу правобережного необхідно було б впровадити 

заходи зі раціонального використання засобів хімізації та покращити способи 

контролювання рослинної продукції. 

Фактичний вміст свинцю у зерні пшениці озимої вирощеного в умовах 

ресурсоощадної технології хімізації землеробства на період збирання становив 

0,60 мг/кг, що у 1,2 рази більше ГДК, у насінні гороху – 0,83 мг/кг, що у  

1,7 рази більше ГДК. 

Встановлено, що удосконалений спосіб підсушування зерна і насіння 

зумовлює зменшення вмісту полютантів. Зокрема ступінчасте висушування 

зерна кукурудзи при вологості 16,8 % сприяє зменшенню вмісту свинцю у  

5,7 разів, що є дієвим в унормуванні концентрації полютантів у рослинній 

продукції. 

Коефіцієнт накопичення свинцю у зерні ячменю ярого, вирощеного в 

умовах інтенсивної хімізації землеробства становив 52,5, у насінні ріпаку 

озимого – на 21,4 % менше, зерні кукурудзи – на 20,6 % менше, пшениці 

озимій – на 2,0 %, насінні соняшнику – на 57,7 % менше, ніж у зерні ячменю 

ярого. 

Коефіцієнт накопичення кадмію у насінні соняшнику становив 17,5, у 

зерні ячменю ярого – на 28,6 % менше, пшениці озимої – на 88,6 %, насінні 

ріпаку озимого – на 93,1 %, зерні кукурудзи – на 94,3 % менше, ніж у зерні 
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ячменю ярого.  

Коефіцієнт накопичення міді у зерні пшениці озимої склав 174,4, ячменю 

ярого – на 21,8 % менше, насінні соняшнику та ріпаку озимого – на 42,7 %, 

зерні кукурудзи – на 94,6 % менше, ніж у зерні пшениці озимої. 

Коефіцієнт накопичення цинку у зерні ячменю ярого становив 27,6, у 

насінні соняшнику – на 26,9 % менше, у зерні пшениці озимої – на 39,5 %, 

зерні кукурудзи – на 51,8 %, насінні ріпаку озимого – на 61,6 % менше, ніж у 

зерні ячменю ярого.  

Коефіцієнт накопичення свинцю у насінні гороху, вирощеного в умовах 

ресурсоощадної хімізації землеробства становив 83,0, у зерні пшениці озимої 

– на 27,8 %, насінні сої – на 45,8 %, ячменю ярого – на 51,9 % менше, ніж у 

насінні гороху.  

Коефіцієнт накопичення кадмію у насінні гороху становив 9,0, насінні сої 

– на 22,3 % менше, зерні пшениці озимої – на 77,8 %, ячменю ярого – на 

96,7 %, менше ніж у насінні гороху. 

Коефіцієнт накопичення міді у насінні сої склав 7,5, насінні гороху – на 

13,4 % менше, у зерні ячменю ярого – на 25,4 %, пшениці озимої – на 45,4 % 

менше, ніж у насінні сої. 
  

Коефіцієнт накопичення цинку у зерні пшениці озимої становив 7,6, у 

насінні гороху – на 14,5 % менше, насінні сої – на 23,7 %, ячменю ярого – на 

52,7 % менше, ніж у зерні пшениці озимій. 

Коефіцієнт небезпечності свинцю у зерні кукурудзи вирощеного в умовах 

інтенсивної хімізації землеробства становив 2,5, у зерні пшениці озимої і 

ячменю ярого – на 16,0 % менше, насінні ріпаку озимого – на 52,0 % менше, 

соняшнику – на 64,0 % менше, ніж у зерні кукурудзи.  

При обрахунках встановлено, що коефіцієнт небезпечності кадмію у 

насінні соняшнику становив 3,5, у зерні ячменю ярого – на 28,6 % менше, у 

насінні ріпаку озимого – на 62,9 % менше, у зерні пшениці озимої – на 88,6 % 

менше, зерні кукурудзи – на 94,3 % менше, ніж у насінні соняшнику.  

Коефіцієнт небезпечності міді у насінні ріпаку озимого становив 2,0, у 
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зерні пшениці озимої – на 15,0 % менше, ячменю ярого – на 30,0 % менше, 

насінні соняшнику – на 50,0 % менше, зерні кукурудзи – на 95,0 % менше, ніж 

у насінні ріпаку озимого.  

Коефіцієнт небезпечності цинку у зерні пшениці озимої, ячменю ярого, 

насінні ріпаку озимого та соняшнику становив 0,5, у зерні кукурудзи – на 

20 % менше. 

Коефіцієнт небезпечності свинцю у насінні гороху вирощеного в умовах 

ресурсоощадної хімізації землеробства становив 1,7, у зерні пшениці озимої – 

на 29,5 % менше. Найнижчий коефіцієнт небезпечності свинцю був виявлений 

у насінні сої – 0,9 та зерні ячменю ярого – 0,8, що відповідно на 47,1 % та,  

53,0 % менше, ніж у насінні сої. 

Коефіцієнт небезпечності кадмію у насінні сої становив 1,4, у насінні 

гороху – на 35,8 % менше. Найнижчий коефіцієнт небезпечності кадмію був у 

зерні пшениці озимої та ячмені ярого – 0,2, що на 85,8 % менше, ніж у насінні 

сої. 

Коефіцієнт небезпечності міді у насінні сої становив 0,8, у насінні гороху 

та зерні ячмені ярого – на 50,0 % менше. Найнижчий коефіцієнт небезпечності 

міді був у зерні пшениці озимої – 0,3, що на 62,5 % менше, ніж у насінні сої. 

Коефіцієнт небезпечності цинку у зерні пшениці озимої становив 0,6, у 

насінні гороху, сої та зерні ячменю ярого – на 16,7 % менше. 

Коефіцієнт небезпечності свинцю у зерні ячменю ярого, вирощеного в 

умовах інтенсивної хімізації був у 2,6 разів більший, ніж у зерні ячменю 

ярого, вирощеного в умовах ресурсоощадної хімізації, кадмію – у 12,5 разів 

більший, міді – у 3,5 разів більший; у зерні пшениці озимої коефіцієнт 

небезпечності свинцю був у 1,2 рази більший, кадмію – у 2 рази більший, міді 

– у 5,6 разів більший, а цинку – у 1,2 рази менший, ніж у зерні пшениці озимої 

вирощеної в умовах ресурсоощадної хімізації. 

Встановлено, що розмелювання зерна пшениці озимої на різні фракції 

борошна дозволяє зменшити вміст свинцю у борошні вищого ґатунку на 

71,8 %, першого ґатунку – на 51,5 %, другого – на 47,6 %, але водночас 
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збільшити у висівках – на 61,6 %, порівняно із вмістом свинцю у зерні; вміст 

кадмію у борошні вищого ґатунку зменшується на 75,0 %, першого ґатунку – 

на 50,0 %, другого – 25,0 %, але збільшується у висівках на 60,0 %, порівняно 

із вмістом кадмію у зерні; вміст міді у борошні вищого ґатунку на 72,0 % 

менший, першого ґатунку – на 52,0 %, другого – на 47,4 %, але водночас 

вищий у висівках на 50,7 %, порівняно із вмістом міді у зерні; вміст цинку у 

борошні вищого ґатунку зменшується – на 95,9 %, першого ґатунку – на 

54,6 %, другого – на 51,7 %, але водночас збільшується у висівках на 68,2 %, 

порівняно із вмістом цинку у зерні пшениці озимої.   

На основі проведених досліджень прослідковується тенденція до 

зниження вмісту важких металів у борошні пшениці озимої у послідовності:  

2 ґатунок - 1 ґатунок - вищий ґатунок, але зростання вмісту важких металів у 

висівках. 

За результатами токсико-екологічної оцінки зерна та насіння вирощеного 

в умовах інтенсивної та ресурсоощадної хімізації землеробства встановлено, 

що вміст залишкових мікрокількостей γ – ГХЦГ у зерні та насінні 

досліджуваних культур становив менше 0,02 мг/кг при ГДК 0,5 мг/кг,  

ДДТ – менше 0,02 мг/кг при ГДК 0,2 мг/кг. 

Ключові слова: екологічна оцінка, стан окремих компонентів 

агроекосистем, різні рівні хімізації землеробства, якість основної продукції 

агроценозів за токсико-екологічними показниками.  

 

SUMMARY 

Yakovets L.A. Toxic and ecological safety of grain products depending on the 

intensity of chemical production in the conditions of the Forest-steppe Right-bank. 

– Qualifying scientific work on the rights of manuscript. 

Thesis for a candidate degree in agricultural sciences, specialty  

03.00.16 «Ecology». – Vinnitsa National Agrarian University, Vinnytsia, 2019. 

 

The dissertation is devoted to providing of complex agro-ecological assessment 
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and investigation of the features of interdependence between the  

toxic-ecological characteristics of the main production of agrocenoses, different levels of 

chemicalisation of agriculture and the state of individual components of agroecosystems 

of the Forest-Steppe Right-bank. The studied pollutants (heavy metals, organochlorine 

pesticide residues, nitrates) in the components of agroecosystems carry the greatest 

danger for the population and the biosphere as a whole, since they are actively involved 

in biogeochemical cycles of transformation in nature. Different levels of chemisation of 

agriculture are able to determine the intensity of the transformation of pollutants by the 

components of agroecosystems and their specific content in the main production of 

agrocenoses. Based on the biocentric basis of the system-target approach, an ecological 

assessment and interdependence between the toxic-ecological characteristics of the basic 

production of agrocenoses, different levels of chemicalisation of agriculture and the state 

of individual components of the agro-ecosystems of the Right-bank forest steppe were 

determined. On the example of agricultural farms of Shargorod, Peschansky and 

Kalinovsky districts of Vinnytsia region the ways of solving problems of contamination 

of grain products by pollutants are shown. the possibility and normalization of the 

content of pollutants in seeds of crops of agrocenoses to the limits of MPC during its 

storage and processing have been proved. 

In the cultivation of winter wheat, sunflower and spring barley, smaller amounts 

of mineral substances are used. 

It was found out that in farms that use resource-saving technologies, they 

introduce lower fertilizer rates for grain crops in particular, when cultivating winter 

wheat they make 365 kg/ha of physical weight of mineral fertilizers,winter rape ‒ 449 

kg/ha, spring barley ‒ 146 kg/ha, corn ‒ 386 kg/ha, sunflower ‒ 277 kg/ha. And in 

farms, which use intensive technologies of agriculture, the physical weight of mineral 

fertilizers increases instead of the above-mentioned crops in 1,7; 1,6; 2,7 and 1,7 times. 

In connection with this, the actual content of lead in winter wheat grain 

exceeded the MPC by 2,06 times, in winter wheat ‒ 1,24, in grains of spring barley ‒ 

2,1 times, in wet grain corn ‒ 2,5 times accordingly. 

Significant excess of MAC in grain and seeds of field crops is noted for 
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cadmium and copper. 

For the farms of the Forest-steppe of the Right-bank it would be necessary to 

implement measures for the rational use of chemical products and to improve the 

methods of controlling plant products. 

The actual content of lead in wheat grains of winter crops grown under the 

conditions of the resource-saving technology of agricultural chemistry for the 

harvesting period was 0,60 mg/kg, which is 1,2 times the MPC, in peas ‒ 0,83 mg/kg, 

which is 1,7 times more than MAC. 

It has been established that an improved method of drying grain and seeds leads to 

a decrease in the content of pollutants. In particular, the gradual drying of corn grain at a 

moisture content of 16,8 % contributes to a 5,7 ‒ fold decrease in lead content, which is 

effective in the normalization of the concentration of pollutants in plant products. 

The coefficient of lead accumulation in barley of spring, grown in conditions of 

intensive chemistry of agriculture was 52,5, in winter rape seeds ‒ by 21,4 % less, 

grain corn ‒ by 20,6 % less, winter wheat ‒ by 2,0 %, sunflower seeds ‒ by 57,7 % less 

than grains of barley. 

The coefficient of cadmium accumulation in sunflower seeds was 17.5, in grain 

of barley in spring ‒ by 28,6 % less, winter wheat ‒ by 88,6 %, winter wheat seed ‒ by 

93,1 %, corn grain ‒ by 94,3 % less than grains of barley. 

The coefficient of copper accumulation in winter wheat grain was 174,4, spring 

barley ‒ by 21,8 % less, sunflower seeds and winter rape ‒ by 42,7 %, corn grain ‒ by 

94,6 % less than that of winter wheat grain. 

The coefficient of zinc accumulation in barley grain of yarrow was 27,6, in 

sunflower seeds ‒ by 26,9 % less, in grain of winter wheat ‒ by 39,5 %, corn grain ‒ by 

51,8 %, winter rape seeds ‒ by 61,6 % less than grains of barley. 

The coefficient of lead accumulation in seeds of pea grown under the conditions 

of resource-saving agricultural chemistry was 83,0, in winter wheat ‒ 27,8 %, seed 

soya ‒ 45,8 %, spring barley ‒ 51,9 % less than in seed peas 

The coefficient of cadmium accumulation in seeds of pea was 9.0, seed soybeans 

‒ by 22,3 % less, winter wheat grains ‒ by 77,8 %, spring barley ‒ by 96,7 %, less than 
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in seeds of peas. 

The coefficient of copper accumulation in soybean seeds was 7,5, seeds of peas 

‒ by 13,4 % less, in grain of barley of spring ‒ by 25,4 %, winter wheat ‒ by 45,4 % 

less than in soybean seeds. 

The coefficient of zinc accumulation in winter wheat grain was 7,6, in seeds of 

peas ‒ by 14,5 % less, seed soybeans ‒ by 23,7 %, spring barley ‒ by 52,7 % less than 

in winter wheat grains. 

The risk ratio of lead in grain of corn grown in conditions of intensive chemistry 

of agriculture was 2,5, in winter wheat and spring barley ‒ by 16,0 % less, sunflower 

seeds of rape ‒ by 52,0 %, sunflower ‒ by 64,0 % less than corn grain. 

In the calculations, it was found that the cadmium hazard ratio in sunflower 

seeds was 3,5, in grain of barley in spring ‒ by 28,6 % less, in winter rape seeds ‒ by 

62,9 % less, in wheat grain of winter ‒ by 88,6 % less, grain corn ‒ 94,3 % less than 

that of sunflower seeds. 

The risk of copper in the winter wheat rape was 2,0, in winter wheat grain ‒ by 

15,0 % less, barley in spring ‒ by 30,0 % less, sunflower seeds ‒ by 50,0 % less, corn 

grain ‒ by 95,0 % less than in the seeds of winter rape. 

The risk of zinc in wheat grains of winter, spring barley, winter wheat and 

sunflower seeds was 0,5, corn grain ‒ by 20 % less. 

The hazard ratio of lead in seeds of peas grown in the conditions of resource-

saving chemicals of agriculture was 1,7, in winter wheat grain ‒ by 29,5 % less. The 

lowest risk factor for lead was found in soybean seeds ‒ 0,9 and barley corn ‒  

0,8, which is 47,1 %, respectively, and, 53,0 % less than in soybean seeds. 

The cadmium hazard ratio in soybean seeds was 1,4, in seeds of peas ‒ by 

35,8 % less. The lowest cadmium hazard ratio was in the grain of winter wheat and 

spring barley ‒ 0,2, which is 85,8 % less than in soybean seeds. 

Coefficient of copper in the seeds of soybeans was 0,8, in seeds of peas and 

grain of barley yarrow ‒ by 50,0 % less. The lowest coefficient of copper danger was 

in the grain of winter wheat ‒ 0,3, which is 62,5 % less than in soybean seeds. 

The risk of zinc in winter wheat grain was 0,6, in seeds of peas, soybeans and 
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grains of barley ‒ 16,7 % less. 

The hazard ratio of lead in grains of barley grown in conditions of intensive 

chemation was 2,6 times higher than that of barley of spring barley grown in the 

conditions of resource-saving chemistry, cadmium ‒ 12,5 times larger, copper ‒  

3,5 times higher; in the wheat grain, the winter hazard ratio of lead was 1,2 times 

higher, cadmium ‒ 2 times higher, copper ‒ 5,6 times larger, and zinc 1,2 times less 

than that of wheat grains of wheat grown under resource-saving conditions 

chemicalization. 

It was established that grinding of winter wheat grain into different flour 

fractions allows to reduce the content of lead in flour of higher grade by 71,8 %, the 

first grade ‒ by 51,5 %, the second ‒ by 47,6 %, but at the same time increase in the 

bran ‒ by 61,6 %, relative to the content of lead in grain; the content of cadmium in 

flour of a higher grade decreases by 75,0 %, the first grade ‒ by 50,0 %, the second ‒ 

by 25,0 %, but increases by 60,0 % in bran, compared to the content of cadmium in 

grain; the content of copper in flour of higher grade is 72,0 % lower, the first grade ‒ 

by 52,0 %, the second ‒ by 47,4 %, but at the same time higher in bran than by the 

content of copper in grain; the content of zinc in flour of higher grade decreases ‒ by 

95,9 %, the first grade ‒ by 54,6 %, the second ‒ by 51,7 %, but at the same time 

increasing by 68,2 % in bran, in comparison with zinc content in winter wheat grain. 

On the basis of the research conducted there is a tendency to decrease the 

content of heavy metals in winter wheat flour in a sequence: 2 degrees -

1 grade higher - grade, but the growth of the content of heavy metals in bran. 

According to the results of the toxic and ecological assessment of grain and 

seeds grown in the conditions of intensive and resource-saving agricultural chemistry, 

it was established that the content of residual γ‒HCCG in grain and seed of studied 

crops was less than 0,02 mg/kg at MAC 0,5 mg/kg, DDT ‒ less than 0,02 mg/kg with 

an MPC of 0,2 mg/kg. 

Key words: ecological assessment, state of individual components of  

agro-ecosystems, different levels of chemical chemistry of agriculture, quality of 

basic production of agrocenoses by toxic-ecological indicators. 
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ВСТУП 

Зернове господарство відіграє важливу роль в аграрному секторі України, 

який є одним із найбільших виробників та експортерів зерна в Європі та світі, 

збираючи щорічно 50–60 млн. т [1]. 

Збільшення виробництва і заготівлі зерна різних культур у державних 

резервах – необхідна умова для забезпечення нормального споживання 

населення продуктами харчування, запасами насіння на посівні цілі, 

забезпечення промисловості сировиною, а тваринництва – кормами. Це 

сприятиме подальшому поліпшенню та створенню добробуту населення країни, 

а також забезпеченню продовольчої безпеки країни [1]. 

Виробництво, переробка та експорт зерна в Україні дають суттєві 

грошові надходження до бюджету і є важливими секторами 

працевлаштування населення країни. На сьогоднішній день потенціал 

зернової галузі України оцінюється в 80–100 млн. тонн щорічного 

виробництва зерна й насіння олійних культур [1].  

Сучасний рівень урожайності та подальше підвищення продуктивності 

сільськогосподарських посівів зернових культур відбувається за рахунок 

інтенсифікації виробництва, що ґрунтується на підвищенні його хімізації: 

використанні високих та надвисоких норм мінеральних добрив, переважно 

азотних, комплексному застосуванні засобів захисту рослин від шкідників, 

хвороб та бур’янів, регуляторів росту рослин та ін. [1]. 

Наразі стан хімізації сільськогосподарського виробництва в Україні можна 

охарактеризувати як проблемний та потребуючий наукових підходів до 

вирішення. На цьому наголошують і фахівці Інституту ґрунтознавства та 

агрохімії ім. Соколовського, і, передусім, В. Медвєдєв, який стверджує, що: 

«…ми занадто захопилися вивченням ґрунту лише як джерела отримання 

сільськогосподарської продукції і, нажаль, зовсім забули про його екологічні та 

біологічні якості» [2]. 

Безпека зернової продукції має бути пріоритетом на всіх стадіях харчового 

ланцюга. Основою гарантування безпеки зернової продукції в Україні є 



 

 

18 

 

контролювання у зерні та продуктах його переробки залишкової кількості 

пестицидів, радіонуклідів, важких металів і мікотоксинів [1]. 

Аспекти оцінки екологічних ризиків і розробки способів підвищення 

екологічної безпеки зернової продукції висвітлені в працях Б. С. Прістера, 1989; 

Е. Г. Дегодюка та ін., 1992; С. А. Балюка та ін., 2000; Н. О. Козьякової та ін., 2000; 

В. М. Кавецького, 2002; С. Reilly, 2002; П. В. Писаренка, 2003; О. Ф. Смаглія та ін., 

2006; С. С. Антонця та ін., 2010; О. Б. Бондаревої та ін., 2014; О. П. Ткачука та ін., 

2018 та ін. 

Проте в умовах підвищення норм мінеральних добрив і пестицидів при 

вирощуванні культур можливе накопичення токсичних речовин, що містяться у 

цих засобах хімізації, зокрема важких металів, залишків пестицидів, радіонуклідів, 

нітратів у зерні продовольчих культур, що істотно знижує екологічну безпечність 

такої продукції. 

Вивчення зазначених вище аспектів є важливим для подолання 

екологічних ризиків в агросфері, поліпшення продовольчої проблеми і не 

втрачає актуальності. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження за темою дисертаційної роботи проводилися протягом 2016–2018 

рр. згідно з тематичним планом кафедри екології та охорони навколишнього 

середовища Вінницького національного аграрного університету МОН України 

за тематикою «Токсико-екологічна безпека зернової продукції залежно від 

інтенсивності  хімізації виробництва в умовах  Лісостепу правобережного»  

(№ д.р. 0116U003887).  

Мета і завдання досліджень. Метою досліджень було провести 

екологічну оцінку і обґрунтувати принципи регулювання токсико-екологічної 

безпеки основної продукції агроценозів за різних рівнів хімізації землеробства 

в умовах Лісостепу правобережного.  

Для досягнення мети були поставлені такі завдання: 

– проаналізувати продуктивність агроценозів окремих агроекосистем 

Лісостепу правобережного та обґрунтувати екологічні ризики, що можуть 
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визначати токсико-екологічну небезпеку основної продукції за різних рівнів 

хімізації землеробства; 

– визначити види, норми і строки застосування мінеральних добрив і 

пестицидів під основні сільськогосподарські культури за різних рівнів хімізації 

землеробства та надати агроекологічну характеристику ґрунтів на прикладі 

окремих агроекосистем Лісостепу правобережного; 

– провести екологічну оцінку основної продукції агроценозів за вмістом 

важких металів за різних рівнів хімізації землеробства; 

– розробити і вивчити способи щодо унормування вмісту полютантів у 

основній продукції зернових агроценозів; 

– надати порівняльну характеристику технологій вирощування зернових 

культур за різних рівнів хімізації землеробства за еколого-економічними і 

біоенергетичними показниками. 

Методи досліджень: загальнонаукові (аналізу, експерименту, 

спостереження, гіпотези, індукції, дедукції) – для вибору напрямів досліджень 

й опрацювання фактичного матеріалу; спеціальні – польовий (вивчення 

взаємодії об’єкта з антропічними чинниками; облік продуктивності 

агроценозів); хімічний – визначення агрохімічних властивостей і вмісту 

елементів у ґрунті, основної продукції агроценозів; статистичний – 

встановлення на основі кореляційно-регресійного аналізу достовірності 

отриманих результатів і зв’язків між різними чинниками та наслідками.  

Наукова новизна одержаних результатів. На основі теоретичного 

узагальнення та результатів експериментальних досліджень науково-

обґрунтовано екологічні принципи оцінки стану і підвищення токсико-

екологічної безпеки основної продукції агроценозів. 

Вперше:  

– на прикладі агроекосистем Лісостепу правобережного проведено оцінку 

якості основної продукції агроценозів за токсико-екологічними показниками 

залежно від абіотичних і антропічних чинників, у т.ч. рівнів інтенсивності 

хімізації землеробства; 
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– доведено можливість унормування вмісту полютантів у насінні культур 

агроценозів до меж ГДК за ресурсоощадної хімізації землеробства. 

Удосконалено: 

– спосіб унормування вмісту важких металів (свинцю, кадмію, міді та ін.), 

залишків хлорорганічних пестицидів, нітратів у насінні агроценозів при 

зберіганні та переробці. 

Набули подальшого розвитку: 

– відомості щодо регулювання токсико-екологічної безпеки основної 

продукції агроценозів залежно від рівнів інтенсивності хімізації  землеробства. 

Практичне значення одержаних результатів. Для агроекосистем 

Лісостепу правобережного рекомендовані ресурсоощадні елементи технології 

вирощування сільськогосподарських культур і способи унормування вмісту 

полютантів у насінні агроценозів при зберіганні та переробці за  

токсико-екологічними критеріями. Практичні рекомендації, одержані за 

результатами дисертаційних досліджень, впроваджені у господарства 

Шаргородського (ПП «ЗЕТО», с. Мурафа при зберіганні зерна пшениці озимої 

обсягом 150 т, зерна ячменю ярого – 110 т, насіння ріпаку озимого – 130 т;  

ПП  «Стрілець», с. Стрільники при зберіганні зерна пшениці озимої обсягом 

140 т, зерна ячменю ярого – 108 т, насіння ріпаку озимого – 125 т), Піщанського  

(ПП «Колос-Лан», с. Болган при зберіганні зерна пшениці озимої обсягом  

110 т, зерна ячменю ярого – 125 т, насіння ріпаку озимого – 100 т) та 

Калинівського районів Вінницької області (Уладово-Люлинецька дослідно-

селекційної станція Інституту  біоенергетичних  культур і цукрових буряків 

НААН, с. Уладівське при зберіганні зерна пшениці озимої обсягом 120 т, зерна 

ячменю ярого – 100 т, насіння ріпаку озимого – 120 т).  

Особистий внесок здобувача. Здобувачем особисто проведено пошук та 

аналіз літературних джерел, освоєно методи досліджень, організовано і 

проведено експериментальні дослідження, статистичну обробку результатів 

досліджень. Аналіз робочої гіпотези та формулювання висновків виконано 

спільно з науковим керівником. З наукових праць, опублікованих у 
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співавторстві, в дисертації використано лише ті ідеї та положення, які є 

результатом особистої роботи здобувача. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дисертаційної 

роботи оприлюднені та обговорені на конференціях, форумах:  

Науково-практична конференція студентів, магістрантів та аспірантів  

«Збалансоване природокористування – перспектива розвитку суспільства» 

(Вінниця, 30 березня 2016 р.); VII Міжнародна наукова конференція молодих 

учених «Інновації в сучасній агрономії» (Вінниця, 26–27 травня 2016 р.),  

V Міжнародна науково-технічна конференція «Земля України – потенціал 

продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави» (Вінниця,  

7–9 вересня 2016 р.), Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Екологічні проблеми сільського виробництва» (Вінниця, 7 грудня 2016 р.), 

Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток земельних відносин та 

організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення 

агропромислового комплексу України» (Вінниця, 23–25 травня 2017 р.), Другий 

міжнародний форум агропромислового інжинірингу ДНУ УкрНДІПВТ  

ім. Л. Погорілого (смт. Дослідницьке, Васильківський район, Київська обл.,  

14–15 вересня 2017 р.), Міжнародна науково-практична  конференція  

«Ефективність використання екологічного аграрного виробництва» (Київ,  

2 листопада 2017 р.), Міжнародна науково-практична конференція «Кліматичні 

зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки та освіти» (Київ,  

13 березня 2018 р.), Міжнародна науково-практична Інтернет конференція 

молодих вчених та студентів «Майбутнє аграрного сектору України: погляд 

молодих вчених» (Вінниця, 5–16 травня 2018 р.), Міжнародна науково-

практична конференція «Вплив змін клімату на онтогенез рослин» (Миколаїв, 

3–5 жовтня 2018 р.), Всеукраїнська науково-практична конференція «Органічне 

агровиробництво: освіта і наука», (Київ, 1 листопада 2018 р.) і щорічних звітах 

аспірантів кафедри екології та охорони навколишнього середовища 

агрономічного факультету Вінницького національного аграрного університету. 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 13 наукових праць, із них  
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1 – розділ у монографії з визначеним власним внеском; 1 – у виданні України, 

яке включено до міжнародних наукометричних баз; 4 – у фахових виданнях 

України та у 7 матеріалах конференцій.    

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертаційна робота 

складається із анотації, вступу, п’яти розділів, висновків, рекомендацій 

виробництву, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг 

дисертації викладено на 185 сторінках друкованого тексту. Робота містить  

13 рисунків, 42 таблиці та 15 додатків. Список використаних джерел налічує 

188 найменувань, 23 з яких латиницею. 
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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНОГО І ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ З ОЦІНКИ ТА 

РЕГУЛЮВАННЯ ТОКСИКО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОСНОВНОЇ 

ПРОДУКЦІЇ АГРОЦЕНОЗІВ  

(аналітичний огляд літератури) 

 

1.1. Причини та екологічні наслідки забруднення зернової продукції 

токсичними речовинами  

Зерно є одним із найважливіших джерел багатства будь-якої держави. У 

світовому землеробстві та в Україні зокрема, зернові культури постійно 

домінували, а зерну і нині відводиться особливе місце серед 

сільськогосподарської продукції, як гаранту продовольчої безпеки.  

Аграрний сектор України є одним із найбільших виробників та експортерів зерна 

в Європі та світі, збираючи щорічно 50–60 млн. тонн. Значення розвитку зернового 

господарства, як стратегічної галузі, зумовлюється сталим попитом і високою 

потребою людей у споживанні продуктів харчування, виготовлених із зерна [1]. 

Як свідчить Є. В. Новожилова та С. Денарт (2006), безпека зернової 

продукції є пріоритетом на всіх стадіях харчового ланцюга. Основою 

гарантуванням безпеки зернових культур в Україні є контролювання у зерні та 

продуктах його переробки залишкової кількості пестицидів, нітратів, 

радіонуклідів і важких металів [1]. 

На підставі зазначеного вище, необхідно пояснити ряд термінів,  зокрема 

таких як «токсикологія», «екологічна безпека», «екологічне землеробство», 

«екологічне агровиробництво». 

Токсикологія – наука, яка вивчає фізичні і хімічні властивості токсинів і 

отрут, їх дію на організми людини або тварини та досліджує засоби запобігання 

й лікування отруєнь [3].  

Токсикологія екологічна – це наука, що вивчає ефекти впливу токсичних 

речовин та продуктів їх трансформації на екосистеми та їх кругообіг у біосфері, 

вплив на живі організми тварин і людини, особливо у харчових ланцюгах [4].  
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Згідно тлумачень О. Мудрака, екологічна безпека – це компонент 

національної безпеки, що забезпечує захищеність життєво важливих інтересів 

людини, суспільства, довкілля та держави від реальних чи потенційних загроз, 

які створюються антропогенними чи природними чинниками відносно 

навколишнього середовища [5].  

За твердженням М. В. Капштиковим, екологічне землеробство – це 

розробка різних концепцій стосовно технологій рослинництва і тваринництва, 

спрямованих на покращення екологічного стану об’єктів сільського 

господарства [6]. Ю. А. Злобін та Н. В. Кочубей вважають, що цей напрям 

складає аморфну групу технологій та ідей, які передбачають ті чи інші засоби 

екологізації землеробства [7]. Зі свого боку, В. Таргоня, під альтернативним 

екологічним землеробством вважає систему агротехнічних заходів, яка, на 

відміну від традиційної, спирається на екологічні закономірності організації 

сільгоспвиробництва. Водночас у  такому землеробстві немає суворих заборон, 

найважливіше – одержати екологічно чисту продукцію [8].  

Під екологічним агровиробництвом Ю. І. Старчевський, розуміє такий 

спосіб господарювання, який має підтримувати ресурси загального користування 

та запобігає їхньої деградації, підтримуючи стан сталої агроекосистеми, а також 

зберігає родючість ґрунту за рахунок кругообігу в природі органічної та 

неорганічної матерії. При цьому культурні рослини отримують поживні 

речовини внаслідок діяльності ґрунтових мікроорганізмів [9].  

Термін «екологічність», на нашу думку, найуживаніше в промисловому 

виробництві, хоч й має широке використання на науково-методичному рівні.  

Існують різні підходи до визначення екологічності продукції. 

Екологічність продукції детермінує властивість рівня якості конкретної 

продукції, яка полягає у спроможності бути використаною за функціональним 

призначенням, не завдавши неприпустимого негативного впливу на якість 

навколишнього середовища [10]. Щодо рослинництва, поняття екологічності 

передбачає отримання безпечної, якісної продукції, а також збереження 

довкілля в умовах екологічної рівноваги [11].  
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Одним з найважливіших завдань сьогодення є прискорення темпів 

розвитку землеробства, перетворення його на високорозвинений сектор 

економіки. У вирішенні цих завдань велике значення має широке та 

кваліфіковане застосування таких засобів хімізації, як мінеральні добрива, 

пестициди та хімічні меліоранти [12, 13].  

З кожним роком усе гостріше постає проблема забруднення природного 

ґрунтового середовища токсичними речовинами, які мають здатність 

накопичуватися у ґрунті і згодом переноситися у зернову продукцію .  

Ведення інтенсивного сільського господарства за сучасних аграрних 

технологій неможливе без застосування добрив. Практика їх використання 

розширюється і постійно вдосконалюється [14].  

Згідно аргументів Е. Г. Дегодюка (1988), вплив добрив на довкілля 

багатобічний і за дотримання всіх технологічних рекомендацій має позитивний 

характер. Проте їх тривале і систематичне застосування у дозах, що значно 

перевищують винос поживних речовин сільськогосподарськими культурами, 

може призвести до низки негативних змін властивостей ґрунту, порушення 

природних циклів та режимів [15].  

За даними І. М. Гудкова (2003), до основних токсикантів, що забруднюють 

зернову продукцію належать: нітрати, нітрити та нітрозаміни; важкі метали; 

поліхлор- та полібром-, ди- та три феніли; пестициди та радіонукліди [16]. 

Нітрати – це добре розчинні у воді солі азотної кислоти, які потрапляють в 

рослину з ґрунту. Вони є джерелом азоту для синтезу амінокислот, білка та 

інших сполук [16]. 

Самі нітрати малотоксичні. Потенційна їх небезпечність зумовлена тим, 

що в надмірних кількостях в організмі нітрати перетворюються на нітрити, які і 

викликають порушення роботи організму через загальнотоксичну, 

канцерогенну та тератогенну дії [17]. 

Сільськогосподарської продукції без нітратів не буває, оскільки вони є 

основним джерелом азоту в живленні рослині [17].  

Як свідчать А. А. Дубініна та ін. (2005), із сільськогосподарських 
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продуктів основними джерелами нітратів є овочі. До овочів, що здатні 

акумулювати велику кількість нітратів відносяться шпинат, салат, кріп, 

петрушка, буряк столовий, редиска, редька, селера, баштанні рослини [18]. 

За даними Л. А. Бірук (1998), у молодих рослинах нітратів на 50–70 % 

більше, ніж у зрілих. Їхній вміст зростає ближче до кореня. Наприклад, у листі 

білокачанної капусти нітратів на 60–70 % менше, ніж у качані [19]. 

Однак підвищений вміст нітратів у рослинах може бути зумовлений не 

тільки застосуванням великих доз азотних добрив, а й низкою інших чинників, 

пов'язаних із метаболізмом нітрогеновмісних сполук. Такими чинниками є 

співвідношення різних поживних речовин у ґрунті, освітлення, температура, 

вологість та ін. Чинники, що гальмують процес фотосинтезу, сповільнюють 

швидкість відновлення нітратів і включення їх до складу білків [19]. 

Підвищений вміст нітратів у рослинній продукції небезпечний для здоров'я 

людини. Людина порівняно легко переносить дозу 150–200 мг нітратів за добу, 

500 мг вважається гранично допустимою дозою, а 600 мг за добу – доза, 

токсична для дорослої людини. Для грудних дітей токсичною є доза 10 мг за 

добу. О. С. Бобик, П. Д. Біленчук, Ю. О. Чирва (2001) виявили, що у свинині, 

баранині, м'ясі птиці за достатньо високого рівня нітрогенних речовин у кормі та 

воді вміст нітратів і нітритів не перевищує максимально допустимого рівня. 

Вищий рівень цих речовин виявили у м'ясі великої рогатої худоби (печінці, 

нирках – до 30 мг/кг, м'язах – мг/кг). Вміст нітратів у молоці корів іноді досягає 

20–30 мг/кг [20].  

За даними Є. І. Кузьменка (2013), на сьогоднішній день на території 

України забруднена важкими металами велика кількість ґрунтів 

сільськогосподарських угідь [21]. 

Як свідчить М. Г. Василенко та ін. (2014), на даний час потужним 

джерелом забруднення навколишнього природного середовища важкими 

металами є мінеральні добрива та пестициди, які застосовують у сільському 

господарстві [22].  

Згідно аргументів С. Е. Дегодюка та ін. (2014), щорічно у світі в ґрунти 
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вносять близько 130 мільйонів тонн добрив, серед них понад 70 мільйонів тонн 

азотних, 39 мільйонів тонн фосфорних та 26 мільйонів тонн калійних добрив [23]. 

С. А. Балюк та ін. (2000) вважають, що реакція зернових культур на 

забруднення ґрунтів важкими металами неоднакова. Найбільш толерантні до 

них озиме жито, озима пшениця, овес, ячмінь. Найбільш високий адаптивний 

потенціал має жито, а низький – ячмінь. Екологічно безпечний урожай 

зернових колосових культур формується при вмісті у ґрунті важких металів на 

рівні 1–2 кларків або меншому вдвічі від максимально-допустимого рівня у 

ґрунті. Лише на фоні 5–6 кларків спостерігається пригнічення росту рослин, 

знижується їх продуктивність і якість продукції. Соняшник і кукурудза 

витримують забруднення ґрунту важкими металами до 4 кларків або 1,0–1,5 

максимально-допустимого рівня [24, 25]. 

Надходження важких металів у зернову продукцію через мінеральні 

добрива значно менше в порівнянні із загальним забрудненням екосистем, але і 

відкидати їх також не можна. В добрива і пестициди важкі метали потрапляють 

із сировиною та в результаті недосконалості технологічних прийомів їх 

виробництва. При внесенні азотних добрив у ґрунт надходить 174,4 мг/кг 

свинцю та 1,3 мг/кг кадмію, фосфорних добрив – свинцю 138,1 мг/кг та 2,7 

мг/кг кадмію [26]. 

За даними Л. О. Жеребної (2001), значна частина важких металів, що 

знаходиться у мінеральних добривах, перебуває у потенційно рухомій формі 

(кислоторозчинній). В певних умовах іони важких металів, які присутні в 

мінеральних добривах і мають високу рухомість у ґрунті, переходять до рослин, 

накопичуючись у великих кількостях і за трофічними ланцюгами живлення 

надходять до організму тварин та людини [27, 28]. 

Більшістю дослідників встановлено, що основними видами мінеральних 

добрив, що використовуються в рослинництві та можуть містити важкі метали, 

є здебільшого аміачна селітра, нітроамофоска та ін. При вирощуванні зернових 

та кормових культур, найбільше використовують аміачну селітру, а при 

вирощуванні технічних культур – застосовують поєднання аміачної селітри з 
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нітроамофоскою. Проте, як правило, норма внесеної аміачної селітри вища, ніж 

нітроамофоски [29‒31]. 

Значна популярність аміачної селітри серед сільськогосподарських 

виробників визначається високим вмістом мінерального азоту в добриві (34 %), 

оптимальним поєднанням нітратної та аміачної форми азоту, швидкою дією, 

зручністю транспортування і внесення, низьким випаровуванням при 

поверхневому внесенні і недостатній кількості вологи в ґрунті, а відтак –

необов’язковістю загортання в ґрунт, малою фізіологічною кислотністю 

добрива, що несуттєво підкислює ґрунт. Основна перевага аміачної селітри – 

істотна позитивна реакція на добриво культурних рослин зростанням 

вегетативної маси. Величина збільшення урожайності сільськогосподарських 

культур від аміачної селітри, залежно від норми її внесення, може становити 

30–50 % [32]. 

Е. Г. Дегодюк та ін. (1992) встановив, що щорічне внесення в ґрунти 

мінеральних добрив, призводить до збільшення валового вмісту важких 

 металів [33]. 

Як свідчить Н. В. Зіновчук, В. А. Чудовська (2013) та О. В Іваненко,  

О. В. Тогачинська, О. В. Ничик (2014), необґрунтоване використання 

органічних добрив у рослинництві також забруднює ґрунти важкими металами. 

Зокрема, разом із однією тонною підстилкового гною у ґрунт потрапляє 

близько 25 г цинку, 4 г міді та 0,3 г кобальту. Згідно Т. М. Мисливої (2011) 

відомо, що один кілограм сухої маси органічних добрив містить свинцю −  

6,6–16 мг, цинку 15–250, міді – 2–60, кадмію – 0,3–0,8, марганцю – 30–550, 

нікелю – 7,8–30 мг [34‒36]. 

На кінець 20 століття в світі накопичено: Cu – 30 млн. т.; Zn – 200 млн. т.; 

Cr – 70 млн. т.; Ni – 35млн. т.; Cd – 0,6 млн. т.; Hg – 0,5 млн. т. Ще ніколи 

природа не зазнавала такого навантаження важких металів на поверхню землі, в 

біосфері [37‒38]. Крім того, джерелом забруднення біоценозів можуть бути 

зрошення водами з підвищеним вмістом важких металів, внесення осадів 

побутових стічних вод в ґрунти в якості добрив, вторинне забруднення 
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внаслідок виносу важких металів з відвалин рудників чи металургійних 

підприємств водними чи повітряними потоками, надходження великої кількості 

важких металів при постійному внесенні високих доз органічних та 

мінеральних добрив, пестицидів, що містять важкі метали [39–41]. З добрив 

найбільш вагомим джерелом забруднення, як за складом, так і за вмістом є 

фосфорні добрива [42–44]. Так, за даними В. М. Кавецького, Т. С Гець (2001), 

вміст їх в фосфоритах може досягати 1000 мг/кг, в апатитах – 32 мг/кг, в 

фосфоритному борошні – 21 мг/кг, в подвійному суперфосфаті – 15 мг/кг. При 

внесенні 100 кг/га суперфосфату в ґрунт надходить до 0,22 г миш'яку, 17 г 

кадмію, 24,3 г хрому, 9,2 г свинцю, 143 г цинку, що протягом 100 років може 

призвести до збільшення в ґрунті тільки за рахунок фосфорних добрив кадмію 

на 12 %, свинцю на 3,1 %, цинку на 9,6 % [45]. 

Фосфатна сировина містить також 0,5–5 % фтору, а у фосфоритах 

знаходиться понад 3,7 % фтору. З кожною тонною фосфоритного борошна на 

поля надходить 19–37 кг фтору, що в більшості своїй малоактивний. Фтор з 

фосфатної сировини переходить у водорозчинні добрива, причому його 

концентрація і активність збільшуються по мірі збагачення добрив фосфором. 

Рухомі форми фтору здатні вступати в сполуки з різними речовинами, що може 

порушити екологічну безпеку агроекосистеми [11]. 

Сам термін «важкі метали» характеризує досить велику групу 

забруднюючих речовин і в останній час набув  досить широкого 

розповсюдження. Кількість елементів, що відносять до групи важких металів, 

змінюється в широких межах. Як критерії використовують численні 

характеристики: атомна маса, щільність, токсичність, розповсюдженість у 

природному середовищі, ступінь використання у природних та техногенних 

циклах [46].  

Важкі метали – це елементи, щільність яких складає більше 6 г/см
3
, а 

відносна атомна маса – понад 50 а.о.м. Переважна частина важких металів, 

зокрема Zn, Pb, Cu та Cd, є токсичними [47].   

Як свідчать В. М. Кавецький (2002), В. Ф. Ладонін (2003), небезпечність 
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важких металів для рослинних агроценозів в першу чергу визначається їх 

рухомістю у ґрунті – першому середовищі, куди вони надходять у результаті 

господарської діяльності людини і обумовлює їх подальшу долю – міграцію у 

природні води, переміщення за трофічними ланцюгами, накопичення у 

біологічних об’єктах [48–51]. 

За даними Б. М. Фудишина та ін. (2014), більшість важких металів 

відносять до елементів слабого і дуже слабого біологічного поглинання. Але 

навіть в невеликих кількостях важкі метали можуть виявляти сильну токсичну 

дію на живі організми, через те, що здатні заміщувати мікроелементи в 

реакційних центрах ферментів, змінюючи їх функцію, брати участь в 

нуклеїновому обміні, біосинтезі білків, каталізувати реакції без ферменту, що в 

більшості випадків повністю пригнічує дію ферменту. Ознаки отруєння 

важкими металами спостерігаються при вмісті в організмі людини:  

Pb – 200–400 мкг/л крові, Cu – 60–100 мкг/кг, Cd – до 20 мг/л крові, а ГДК Pb в 

крові людини становить 600–1000 мкг/л. Канцерогенна дія важких металів 

залежить від хімічної форми, в якій метал надходить до живого організму. 

Найбільш токсичними є сполуки важких металів з органічними радикалами. Їх 

небезпечність полягає в тому, що вони здатні входити безпосередньо до водних 

та наземних трофічних ланцюгів [52]. 

По своїй токсичності, розповсюдженості, здатності накопичуватись у 

трофічних ланцюгах важкі метали (близько 10 елементів) визнано 

пріоритетними забруднювачами біосфери. Серед них – Pb, Cd, Hg, Cu, V, Co, 

Zn, Ni [53]. 

За токсичністю метали посідають друге місце після пестицидів. За обсягом 

викидів у навколишнє природне середовище вони займають перше місце. Такі 

метали, як свинець, кадмій, ртуть, є надзвичайно токсичними для людини і 

тварин навіть у дуже малих концентраціях. 

Деяка частина із цих елементів відіграє важливу роль, підвищуючи 

біологічну активність ферментів, гормонів та вітамінів. 

Свинець не належить до переліку необхідних мікроелементів і є 
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небезпечним токсикантом глобального значення.  

Сучасна біосфера інтенсивно забруднюється свинцем у результаті 

життєдіяльності людини. Його виявлено в усіх рослинах, організмах тварин та 

у людей [54]. 

Характеризуючи свинець, необхідно сказати, що у сполуках він має 

валентність ІІ та IV і утворює невелику кількість ковалентних зв’язків. Він 

характеризується низькими міграційними властивостями. У ґрунті свинець 

може накопичуватись у великих концентраціях. Цей елемент відносять до 

особливо небезпечних забруднювачів через його токсичність та інтенсивність 

надходження у навколишнє середовище. Свинець може накопичуватись у 

органах і тканинах організму тварин і людини. 

Згідно Р. А. Валерко та ін. (2011) відомо, що середній вміст свинцю в 

ґрунтах сільськогосподарського призначення може досягати до 10 мг/кг. 

Свинець у ґрунтах сільськогосподарського призначення розміщується 

нерівномірно: до 57–74 % цього елемента залишається у шарі 0–10 см та від 3 

до 8 % – на глибині 30–40 см [55]. 

Кадмій – це хімічний елемент з високою токсичною дією і за хімічними 

властивостями він є аналогом цинку. Цей елемент був відкритий німецьким 

хіміком Ф. Штомейєром у 1817 році. Він належить до ІІ групи періодичної 

системи Менделєєва, його порядковий номер – 48, атомна маса – 112,4 [56]. 

Як припускає Т. М. Єгорова ( 2014), токсична дія високих концентрацій 

важких металів на рослину може проявлятися в порушенні надходження і 

розподілу інших хімічних елементів, тобто приводити до дисбалансу 

компонентів живлення у рослинах. Взаємодія елементів може бути 

антагоністичною та синергічною, що визначається властивостями елементів, 

ґрунту та фізіологічними особливостями рослин. Так, наприклад, надлишковий 

вміст Cd у ґрунті призводить до зменшення в рослині кількостей фосфору, 

кальцію, магнію, заліза, цинку; надлишковий вміст цинку – до зменшення 

вмісту водню, міді, заліза; свинцю – до зменшення вмісту фосфору, кальцію, 

магнію, заліза, цинку, міді [57, 58]. 
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За даними С. Ю. Карпової і Г. В. Соловйова (2004) та Т. С. Кіщак,  

О. М. Багацької, Т. В. Юрченко (2006), потрапляючи в ґрунт, кадмій порівняно 

легко проникає з коренів у надземні органи рослин і у відносно великих 

кількостях, у тому числі, й в органи асиміляторів. В переміщенні і розподілі в 

рослинах кадмій повторює близький по хімічних властивостях цинк, як відомо, 

особливо необхідний репродуктивним органам. Між поглинанням кадмію і 

цинку рослиною існує прямий зв’язок, але все-таки перший надходить з коренів 

у рослину менш енергійно [59, 60]. 

С. Е. Головатим та ін. (2000) доведено, що максимальна кількість кадмію 

накопичується в коренях рослин. На межі корінь-стебло існує фізіологічний 

захисний бар’єр [61]. 

Основний шлях надходження кадмію в рослини здійснюється через ґрунт, 

хоча не виключається потрапляння його в рослини через листя.    

За даними М. Н. Городнього та ін. (1993), розчинність і міграція кадмію у 

ґрунтах залежить від їх активної кислотності. Зокрема, найбільшу рухливість 

він має у кислих ґрунтах в інтервалі 4,5–5,5, тоді як у лужних – він не рухомий. 

Кадмій інтенсивно мігрує з ґрунту через кореневу систему в рослини та їх 

продукцію [62]. 

Як свідчить П. В. Шарандак (2012), кадмій є надзвичайно токсичним 

елементом, який має високу рухомість. Рослини швидко засвоюють його і 

нагромаджують у своїй вегетативній масі. Хімічний склад материнських порід є 

основним фактором, який визначає вміст кадмію у ґрунтах. Н. В. Зіновчук та ін. 

(2013) виявили, що у верхньому шарі дерново-підзолистих і підзолистих 

ґрунтів фоновий вміст кадмію становить 0,7 мг/кг, у чорноземах – 0,7–1,0, а у 

сірих лісових – 0,65 мг/кг [63, 64]. 

Концентрація кадмію у перерахунку на суху речовину в рослинах 

становить 1х10
-4 

%. Середній вміст кадмію в сухій речовині для зерна злаків 

коливається в межах 0,013–0,22 мг/кг, в бобових культурах – 0,08–0,28, в травах 

– 0,07–0,27 мг/кг [65]. 

Згідно даних Т. М. Мисливої (2010), мідь відносять до помірно токсичних 
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елементів. Вона широко використовується, зокрема, в машинобудуванні, 

хімічній промисловості та інших галузях народного господарства. У сільському 

господарстві застосовують ряд препаратів, що містять сполуки міді, наприклад, 

фунгіциди, антигельмінти та ін. На відміну від інших досліджуваних металів, 

мідь вважається необхідним для життя елементом, так як  є складовою 

активних груп багатьох ферментів [66]. 

Мідь виконує ряд функцій в організмі, а саме: бере участь у кровотворенні, 

сприяє перетворенню заліза в органічно зв’язану форму, що в свою чергу 

посилює синтез гемоглобіну, бере участь у вуглеводному та мінеральному 

обміні речовин. 

П. П. Надточій, Л. О. Герасимчук (2011), Т. М. Єгорова (2014) вважають, 

що серед важких металів кадмій і цинк є більш доступними елементами в 

порівнянні з свинцем, хромом і ртуттю, але свинець і в порівняно низьких 

концентраціях має пригнічуючу дію на рослинні організми [67‒69]. 

Доведено, що інтенсивність забруднення ґрунтів важкими металами 

підвищується у напрямку переважаючих вітрів. 

Відомо, що концентрація важких металів у рослині може перевищувати в 

десятки і навіть сотні разів їх концентрацію в ґрунті. 

Важливою залишається проблема забруднення зернової продукції стійкими 

органічними забруднювачами, серед яких основне місце посідають пестициди.  

Як свідчать Рейн Мортон та Кевін Шарн (2004), пестициди – 

отрутохімікати, які широко використовують, як ефективний засіб боротьби зі 

шкідниками і хворобами рослин та засіб захисту тварин від ектопаразитів. 

Отрутохімікати також застосовують для боротьби з гризунами – переносниками 

заразних хвороб (енцефаліт, малярія, висипний і поворотний тифи, сонна 

хвороба і багато інших). Залежно від виробничого призначення розрізняють 

кілька груп пестицидів. Серед них найбільше значення мають: інсектициди 

(знищують шкідливих комах), бактерициди і фунгіциди (впливають на 

бактеріальні та грибкові збудники хвороб рослин); акарициди (знищують 

кліщів), зооциди (знищують гризунів); нематоциди (знищують молюсків і 



 

 

34 

 

слизняків) та гербіциди (знищують бур'яни, а також використовуються для 

протруювання насіння). Багато препаратів мають комбінований ефект, тобто 

діють водночас як інсектициди і фунгіциди (інсектофунгіциди), як інсектициди 

й акарициди тощо. До пестицидів належать різні за хімічним складом речовини: 

фосфорорганічні сполуки (ФОС); хлорорганічні сполуки (ХОС); ртутьорганічні 

сполуки (РОС); карбаміди; нітрофенольні сполуки; препарати, які містять мідь; 

біологічні препарати [70]. 
 

Згідно Ю. Ю. Даниленко (2010), пестициди відносять до групи стійких 

органічних забруднювачів (СОЗ). Згідно Стокгольмської конвенції про СОЗ, до 

групи СОЗ віднесені: алдрин, хлордан, ДДТ, діелдрин, ендрин, гептахлор, 

гексахлоробензен, мірекс, токсафен, дікофол, ендосульфан, ліндан, 

метоксихлор, пентахлорофенол. Пестициди у процесі застосування можуть 

потрапляти в атмосферу, воду, ґрунт, забруднюючи харчові продукти. Шкода, 

яка завдається пестицидами живій природі, не піддається точній оцінці – але 

цілком точно можна сказати, що вона величезна. Головне значення тут мають 

два фактори: те, що всі синтетичні пестициди – речовини, чужі живій природі 

та недоступні метаболічному розкладу і те, що практично всі вони здатні до 

біоакумуляції, тобто містяться в живих організмах в більших концентраціях, 

ніж в середовищі. Природа токсичності пестицидів різноманітна – це може бути 

канцерогенний або мутагенний ефект, дія на дихальну, ендокринну, імунну, 

нервову системи. Ступінь токсичності пестицидів визначається мірою легкості 

їх проникнення крізь шкіру, здатністю до накопичення в організмі (кумуляції), 

ступенем і швидкістю знешкодження і видалення з організму [71]. 

За даними В. В. Монарх (2014), застосування пестицидів є невід’ємною 

складовою частиною сучасних технологій вирощування зернової продукції, 

адже потенційні щорічні збитки від шкідливих організмів, якщо не вести з ними 

боротьби, досить масштабні. Однак, захищаючи врожаї, слід думати і про 

наслідки. Особливе навантаження пестицидів проявляється при впровадженні 

інтенсивних технологій. Пестицидне навантаження при вирощуванні культур у 

ряді випадків досягає значних обсягів, що неодмінно призводить до 
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забруднення продукції рослинництва токсичними речовинами [72].   

Протягом 40 років у світовому сільському господарстві широко 

використовували персистентні хлорорганічні пестициди. Серед них є 

супертоксиканти, а саме ДДТ і його метаболіти та ГХЦГ і його ізомери.  

P. J. Middeldorp (2005) встановлено, що хлорорганічні пестициди проявляють 

мутагенний, тератогенний, ембріотоксичний, гонадотоксичний та 

канцерогенний ефекти. Viroj Wiwanitkit (2007) зазначає, що застосування ДДТ 

відіграло вирішальну роль у боротьбі з переносниками таких хвороб, як тиф і 

малярія [73‒75].   

Як припускає В. В. Монарх (2014), зернові культури мають слабку 

здатність до накопичення хлорорганічних пестицидів. При вирощуванні 

коренеплодів, сільськогосподарських культур родини гарбузових, бобових 

можливе значне забруднення біомаси токсичними речовинами через виражену 

здатність до біокумуляції хлорорганічних пестицидів [72].   

Внаслідок техногенної катастрофи на Чорнобильській АЕС значні 

території сільськогосподарських угідь зазнали радіоактивного забруднення, 

тому досить важливим є дослідження якості зернової продукції на забруднення 

радіонуклідами. 

Як свідчить В. О. Кашпаров (2011), найнебезпечнішими радіонуклідами є 

90
Sr і 

137
Cs [76].    

Ізотопи стронцію викликають занепокоєння, оскільки вони відрізняються 

тривалим (29 років) періодом напіврозпаду, крім того, стронцій більш 

рухливий, ніж цезій, і легко розчиняється у воді, а тому інтенсивно 

поглинається кореневою системою рослин. Враховуючи довготривалість і 

високу ціну вимірювань, спостереження за 
90

Sr, на відміну від 
137

Cs, зараз 

майже не відбувається [76].    

Як припускає V. A. Kashparov та ін. (2001), забруднення 
90

Sr в основному 

зумовлено паливною компонентою чорнобильських викидів, і найбільші його 

рівні спостерігаються вздовж західного (паливного) та у межах південного 

слідів радіоактивних випадінь після Чорнобильської аварії [77].    
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Згідно даних V. A Kashparov. та ін. (2004), 
90

Sr був викинутий із реактора 

під час аварії в основному в складі частинок ядерного палива (більше 90 % 

активності), що мають високу щільність (близько 10 г/см
3
). Саме тому паливні 

частинки випали на територіях поруч із зоною ЧАЕС. З часом йшло їхнє 

розчинення й радіонукліди переходили в ґрунт, про що свідчить зміна 

дисперсного складу паливних частинок, а також збільшення долі обмінного 

стронцію в ґрунті і, як наслідок цього, забруднення зернової продукції [78]. 

Отже, враховуючи проаналізовані результати попередніх досліджень 

вчених, можна зробити висновок, що наукові дослідження щодо вмісту важких 

металів, нітратів, пестицидів, радіонуклідів та їх токсичної дії у зерновій 

продукції досконало не проводились. Тому зважаючи на надзвичайну небезпеку 

їх накопичення, дане питання потребує детального вивчення.  

 

1.2. Еколого-фізіологічні процеси міграції і трансформації токсикантів 

у агроекосистемах 

За даними О. Б. Бондаревої, Л. І. Коноваленко та О. М. Мілігули (2012), 

біля 90 % важких металів, від їх загального надходження в агроекосистеми з 

мінеральними добривами, накопичується у ґрунті. Решта здатна включатися в 

колообіг та мігрувати у рослинницьку продукцію, а потім в організм людини. 

Найбільш поширеними важкими металами, що здатні у значній мірі мігрувати з 

ґрунту в організм – є свинець, кадмій, миш’як [79]. 

Міграція хімічних елементів у ландшафтах Лісостепу має біогенний і 

механічний характер, обумовлений біогенною концентрацією поживних 

елементів і механічним розсіюванням хімічних елементів, у тому числі важких 

металів [80, 81]. 

Маючи властивості міграції, важкі метали забруднюють усі  компоненти 

біосфери, а саме: ґрунт, рослину, воду та повітря [82]. 

В агроекосистемі підсистему ґрунт-рослина розглядають як початкову 

ланку трофічного ланцюга ґрунт-рослина-тварина-людина. Надлишок важких 

металів викликає пригнічення росту та розвитку рослин через порушення 
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обмінних процесів, зниження інтенсивності фотосинтезу. 
 

Дослідними даними С.Ф. Разанова (2012) встановлено, що забруднення 

рослин важкими металами може відбуватися в основному за рахунок їх 

надходження через корені із забруднених ґрунтів та внаслідок позакореневого 

живлення [83]. 

Важкі метали включаються в колообіг та накопичуються в 

продуктах харчування, а кінцевим результатом є концентрація в живих 

організмах. К. М. Ситник (1987) встановив, що близько 70  % свинцю 

людина отримує з продуктами харчування. Вміст свинцю залежить від  

регіону і складає в середньому 0,01‒1 мг/кг продукту. Кадмій, 

акумулюючись у рослинах, легко потрапляє у харчові продукти, а через 

них – в організм людини. Миш’як присутній у більшості харчових 

продуктів, оскільки широко розповсюджений в оточуючому  

середовищі [84].   

Як свідчать Є. І. Кузьменко (2011) та О. М. Троїцький (2012), підвищений 

вміст важких металів у ґрунті сприяє їх інтенсивній міграції у рослини. За 

даними А. І. Мельник (2011), до головних факторів, які впливають на міграцію 

важких металів із ґрунту в рослини, належать: кількість органічної речовини, 

механічний склад ґрунту, кислотність та вміст у ньому фосфорних  

речовин [85‒87]. 

Кислі ґрунти мають меншу здатність утримувати метали, ніж нейтральні, 

хоча і основна сорбція важких металів спостерігається в лужному  

середовищі [88, 89]. 

Міграція і трансформація хімічних елементів, у тому числі і токсичних 

елементів, за законом В. І. Вернадського «здійснюється або при 

безпосередній участі живої речовини, або ж вона протікає в середовищі, 

геохімічні особливості якого зумовлені живою речовиною як тією, що 

заселяє дану систему сьогодні, так і тією, що діяла в біосфері протягом 

геологічної історії». Тому рослинні організми є важливими складовими, 

що впливають на міграцію важких металів у біосфері [90, 91]. 
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Міграція токсикантів у системі «добриво-ґрунт-рослина» є складний 

процес, який залежить від багатьох факторів, що впливає як безпосередньо на 

рослину, так і опосередковано, через інші компоненти екосистеми на людину. 

Найбільша кількість важких металів накопичується в кореневій системі та 

вегетативних органах [92]. 

Дослідними даними О. М. Бездрабко (2000) встановлено, що на міграцію 

важких металів до рослини впливають фактори, котрі визначають рухомість 

цих металів: вміст у ґрунті аніонів, які утворюють з важкими металами 

розчинні і нерозчинні солі; ступінь кислотності ґрунту; вміст у ґрунті речовин з 

високою сорбційною здатністю; кількість органічної речовини, що утворює з 

важкими металами комплексні сполуки [92]. 

Як вважає Н. О. Козьякова (2000,) на толерантність рослин до важких 

металів впливає їх забезпеченість елементами живлення, фаза росту, глибина 

проникнення коренів, тривалість вегетаційного періоду. Зміна таких умов 

вирощування рослин як освітленість, вологість і температура впливає на рух та 

трансформацію важких металів у ґрунтовому середовищі та рослинах, а також 

на взаємодію між металами та рослиною. О. М. Бездрабко (2000) вважає, що 

мінеральні добрива, змінюючи кислотно-лужні умови, також впливають на 

доступність важких металів рослинами. Фізіологічно-кислі азотні добрива 

мають здатність при довготривалому застосуванні підвищувати доступність 

важких металів рослинам. Таким чином, сукупність дії біотичних та абіотичних 

факторів визначають екотоксикологічні критерії небезпечності застосування 

агрохімікатів [92, 93]. 

Z. S. Ahnston та С. Ю. Карпова (2004) вважають, що надходячи до ґрунту, 

важкі метали можуть утворювати малорухомі форми у вигляді малорозчинних 

сполук, зв'язуватися в стійкі розчинні комплекси з численними органічними 

лігандами (гуміновими і сульфокислотами), мігрувати у вигляді розчинних 

сполук, накопичуватись в рослинах і передаватись по ланцюгам живлення, 

поглинатись ҐВК, потрапляти в організм ґрунтових мешканців [94‒96].  

За даними В. О. Головка (2009) та L. M. Shuman (2007), поведінка важких 
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металів у ґрунті визначається сукупністю фізико-хімічних та хімічних процесів, 

основними з яких є процеси іонного обміну, комплексоутворення, а значить 

акумуляція важких металів здійснюється на фоні активної взаємодії з 

ґрунтовою масою та супроводжується направленою зміною властивостей 

ґрунту й трансформацією ґрунтового покриву [97‒99]. 

За даними Ф. Корте (1997), більшість важких металів відносять до 

елементів слабого і дуже слабого біологічного поглинання. Але навіть в 

невеликих кількостях важкі метали можуть виявляти сильну токсичну дію на 

живі організми, через те, що здатні заміщувати мікроелементи в реакційних 

центрах ферментів, змінюючи їх функцію, брати участь в нуклеїновому обміні, 

біосинтезі білків, каталізувати реакції без ферменту, що в більшості випадків 

повністю пригнічує дію ферменту. Канцерогенна дія важких металів залежить 

від хімічної форми, в якій метал надходить до живого організму. Найбільш 

токсичними є сполуки важких металів з органічними радикалами. Їх 

небезпечність полягає в тому, що вони здатні входити безпосередньо до водних 

та наземних трофічних ланцюгів [100]. 

Як припускає О. Б. Бондарева (2012), сільськогосподарські культури 

визначаються різною їх чуйністю на рівень вмісту металів у ґрунті, причому ця 

чуйність у рослин проявляється як в залежності від виду, сорту, так і за 

розподілом металів у вегетативних і регенеративних органах. Різне 

накопичення важких металів у рослинах викликано існуванням біологічних 

бар'єрів в системі: ґрунт-корінь-стебло (листя) – регенеративний орган. 

Зазвичай найбільше накопичення важких металів спостерігається у 

вегетативних органах, найменше – у регенеративних, наприклад, при вмісті в 

ґрунті 800 мг/кг свинцю в соломі жита виявлено 9 мг/кг, а в зерні – 0,9 мг/кг. 

Чуйність рослин на окремі метали можна простежити на прикладі кадмію, 

найбільш чутливими до надлишку кадмію є соя, салат, шпинат, а стійкими – 

рис, томат, капуста [79]. 

Згідно Н. Н. Третьякова (2005), поглинання хімічних елементів 

рослинністю означає їх залучення до малого чи великого біогеохімічного 
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кругообігу речовин. Інтенсивність залучення різних елементів у цей процес 

неоднакова. Усі елементи за інтенсивністю біологічного поглинання можна 

розділити на дві групи. До першої належать ті, концентрація яких у золі більша, 

ніж в земній корі. Особливо активно рослини поглинають бор, бром, йод, цинк і 

срібло. До другої групи належать елементи з низькою інтенсивністю 

поглинання. Поглинання хімічних елементів рослинами – процес, значною 

мірою регульований організмом [101]. 

За великих рівнів забруднення інактивація токсикантів у ґрунті стає 

неповною і потік іонів починає атакувати коріння. Частину іонів рослина здатна 

переводити в неактивний стан ще до проникнення їх у коріння: зв’язувати за 

допомогою кореневих виділень і адсорбувати на зовнішній поверхні коріння. 

Та все ж значна їх кількість потрапляє в корінь, де частково адсорбується на 

стінках. Якщо в клітини кореня проникає токсичних іонів усе ж більше 

допустимого рівня, то починає діяти ще один механізм захисту, який 

переводить їх надлишок у вакуолі. За переміщення по тканинах рослини, 

елементи можуть бути поглинуті клітинними стінками, а також нейтралізовані 

присутніми в клітинному соку органічними сполуками. Для проникнення в 

клітину листка елементу необхідно здолати клітинну мембрану, тобто як і в 

коренях тут діє механізм вибіркового поглинання [102]. 

Поглинання важких металів ґрунтом суттєво залежить від реакції 

середовища, а також від складу аніонів ґрунтового розчину. В умовах низьких 

значень рН значно збільшується їх розчинність та міграційна здатність. Такі 

катіони як: Co 
3+

, Fe 
3+

, Cr 
3+

, Zn 
4+

 можуть мігрувати тільки в кислих розчинах і 

легко осаджуються при збільшенні pH. Високі значення pH сприяють міграції 

таких елементів як: Cr 
6+

, Mo 
6+

, As 
5+

, V 
5+

, що рухомі в лужних розчинах з 

pH > 7. Встановлено, що в кислому середовищі переважно сорбуються Pb, Zn, 

Cu, у лужному – Cd і Co [103, 104]. 

Як вважає І. В. Кураєва (1997), важкі метали здатні утворювати складні 

комплексні сполуки з органічною речовиною ґрунту. Значна частина органічної 

речовини, зв’язуючи іони металів в комплекси, сприяє їх стабілізації і переносу 
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в розчинному стані. Шляхом окремих прямих спостережень з міченими 

сполуками встановлено, що міграційна здатність заліза в формі, зв’язаною з 

різними органічними компонентами ґрунтових розчинів, на 1–2 порядки 

перевищує міграційну здатність іонних форм заліза [105]. 

Сполуки важких металів, які надходять у ґрунт, піддаються трансформації, 

причому найбільш поширені процеси переходу водорозчинних сполук у 

важкорозчинні (оксиди, гідрооксиди, комплексні з’єднання та ін.). Низька 

розчинність оксидів і гідрооксидів важких металів обумовлює незначну 

міграційну їхню здатність, що найбільше характерно для ґрунтів з нейтральною 

і лужною реакцією середовища [105].  

О. І. Обухів (1999), на підставі експериментальних даних по визначенню 

коефіцієнтів дифузії важких металів у різних ґрунтах прийшов до висновку, що 

чорноземи страждають від наслідків забруднення значно в меншій мірі, ніж 

підзолисті піщані і супіщані ґрунти. На його думку, стійкість чорноземів до 

важких металів обумовлює, значно менші негативні наслідки, ніж на інших 

ґрунтах при подібній екологічній ситуації. Аналогічних поглядів дотримуються 

Е. А. Карпова, Ю. А. Потатуєва (1990), Я. В. Пащенко, А. І. Фатеев (2002), 

А. И. Фатеев, Т. Ю. Бындыч (2002) [106‒109].  

Як вважає С. Ф. Разанов (2012), захист рослин від шкідливих факторів під 

час вирощування дозволяє підвищити врожайність на 10–30 % та більше. Але 

слід враховувати, що, проникаючи в рослини, пестициди можуть змінювати 

фізико-хімічні властивості протоплазми клітин, в результаті чого можуть 

статися порушення фізіолого-біохімічних процесів, перерозподіл речовин між 

органами рослин, стимуляція або пригнічення синтезу окремих сполук, 

руйнування особливо цінних інгредієнтів та утворення токсичних з'єднань. 

Відзначено, що накопичення пестицидів в оболонках та ендоспермі зерна може 

стати причиною вилучення таких продуктів із переробки. Встановлено граничні 

норми вмісту пестицидів у харчових продуктах, за якими їхня кількість не 

повинна перевищувати 0,01–5,0 мг на 1 кг продукту залежно від токсичності та 

швидкості розпаду пестициду [83]. 
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Дослідними даними О. А. Білокінь (2014) встановлено, що широкого 

застосування набувають способи зниження міграційних процесів 

забруднюючих речовин, в тому числі і важких металів у ґрунтах 

сільськогосподарського призначення. До основних із них необхідно віднести 

вапнування кислих ґрунтів, використання мінеральних речовин, цеолітів, 

глинування, підбір рослин, які сприятимуть закріпленню важких металів у 

ґрунтах та ін. [110].  

Отже, численними дослідженнями встановлено, що токсичні речовини 

здатні включатися в колообіг та мігрувати в агроекосистеми, а потім і в 

організм людини.  

 

1.3. Хімізація аграрного виробництва та її вплив на токсико-

екологічну безпеку зернової продукції 

За даними В. К. Данилко (2012), в сучасних умовах господарювання, 

хімізація розглядається як один із пріоритетних напрямів інтенсифікації саме 

сільського господарства, на основі якої вбачаються широкі перспективи 

розвитку аграрного виробництва в цілому. Очевидно, що на продовольчу 

безпеку країни ще досить довгий час матиме вплив хімізація сільського 

господарства, адже вітчизняною і світовою практикою доведено, що без 

застосування хімічних продуктів унеможливлюється отримання достатнього 

рівня урожайності зернової продукції і тим більше – їх нарощування. У цьому 

зв’язку слід зазначити, що ґрунтовні дослідження вітчизняних вчених доводять 

виключну роль агрохімічного фактора у формуванні кінцевих обсягів 

сільськогосподарського виробництва, оскільки нині земельний потенціал нашої 

держави використовується лише на 35–40 % [2]. 

Погляди на сутність хімізації є неоднозначними. Вперше цей термін 

використаний у працях відомого вченого, основоположника агрохімії 

Д. І. Прянишнікова, який розкриває дане поняття як інтенсивне застосування 

продуктів хімії у сільському господарстві [11, 112]. Подальші наукові 

роз’яснення мають різноаспектне тлумачення. Зокрема, Н. Баранов, 
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П. Барановський, П. Дмитренко, С. Криштаб, А. Лісовал, Н. Михайлов, 

Б. Носко, В. Светов та інші підтримують цю позицію і визначають хімізацію як 

перспективний напрям подальшого розвитку сільського господарства, 

враховуючи при цьому той факт, що безсистемне та необґрунтоване 

використання засобів хімізації, порушення строків і норм застосування знижує 

їх ефективність та спричиняє негативний вплив на навколишнє  

середовище [113–117]. 

Думку вказаних авторів підтримують В. Андрійчук, В. Гладич, 

Н. Дорофєєва, О. Жукова, А. Мерзлікін, В. Прошляков, О. Новікова, 

Ю. Новіков, А. Стельмащук, М. Толкач. Вони відзначають, що застосування 

хімічних сполук у межах норми має позитивний вплив на виробничий 

потенціал агровиробництва, а її здійснення необґрунтованими методами 

призводить до суттєвих негативних наслідків в контексті погіршення 

екологічної ситуації [118‒120]. 

Як зазначають, В. Данилко, В. Карпов, В. Клочан, Ю. Махортов, 

П. Мосіюк, наразі дедалі гостріше постає необхідність більш зваженого 

економічного та екологічного обґрунтування використання хімічних засобів, 

що має стати пріоритетом розвитку аграрної галузі [121–125]. 

Підтримки заслуговує думка О. Нікіфорова та А. Каплун відносно того, що 

альтернативи хімізації у найближчі роки не слід очікувати, адже екологізація 

землеробства потребує значних інвестицій та часу для її повноцінного 

впровадження [126]. Водночас, варто звернути увагу на наукову позицію таких 

вчених, як В. Кабанець, М. Лісовий та інших, які доводять, що: «абсолютна 

заборона здійснення тих чи інших хімічних методів підвищення родючості 

ґрунту не вирішить проблеми, просто необхідно здійснювати агрохімічні 

заходи у межах наукового регламенту та під пильним контролем фахівців у цій 

галузі землеробства» [127, 128]. 

Згідно Д. В. Малаховського (2012), питання, пов’язані з функціонуванням 

зернового господарства, інтенсивністю хімізації технологій при вирощуванні 

зернової продукції, підвищенням ефективності галузі та розвитком ринку зерна 
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детально досліджувались у працях багатьох українських учених: В. І. Бойка, 

В. І. Власова, В. М. Ганганова, М. В. Зубця, Г. М. Лобаса, П. М. Макаренка, 

П. Т. Саблука, Б. К. Супіханова, Л. М. Худолій, С. М. Чмиря, О. М. Шпичака [129]. 

Отже, хімізація сільського господарства – це окремий напрям 

інтенсивного розвитку аграрного виробництва, що передбачає застосування 

хімічних речовин у науково збалансованих обсягах та без шкоди 

навколишньому середовищу, сприяє підвищенню ефективності аграрного 

виробництва та зміцненню продовольчої безпеки країни в ринкових умовах 

господарювання [130]. 

Як свідчить світова статистика, нині відмічається стрімке зростання обсягів 

застосування засобів хімізації, а наукою і практикою доведено пряму залежність 

між рівнем сільськогосподарського виробництва та використанням останніх. До 

того ж, збільшення виробництва рослинницької продукції забезпечується 

інтенсифікацією землеробства, яка ґрунтується саме на комплексному 

застосуванні агрохімічних сполук. За ґрунтовними дослідженнями академіка 

М. Городнього, частка добрив у формуванні врожаю становить: у країнах 

Європи – 45–50 %, у США – 40–45, в Україні – 30–40 % [130, 131]. 

Дослідженнями тенденцій проведення хімізації землеробства займаються 

багато вітчизняних вчених аграрників і ця проблема актуалізується дедалі 

більше. Це пов’язано із тим, що із запровадженням ринкових методів 

управління економікою спостерігається суттєве скорочення масштабів 

практичного застосування агрохімічних сполук, вапнування ґрунтів тощо. 

Зазначене суттєво вплинуло на потенціал сільськогосподарського виробництва, 

різко зменшились обсяги виробництва продукції землеробства. Причини та 

наслідки таких змін ґрунтовно досліджуються науковцями Національної 

академії аграрних наук України, які розробили «Концепцію хімізації 

землеробства на період до 2015 року», яка містить основні напрями розвитку 

хімізації на перспективу і є базовим документом для розробки системи 

застосування агрохімікатів, збереження родючості ґрунтів, підвищення 

продуктивності культур та якості продукції рослинництва. Науковими 
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установами Академії розроблено технології вирощування зернових культур, які 

забезпечують високу урожайність озимої пшениці, що сприятиме зміцненню 

продовольчої безпеки України. За цими технологіями рівень урожаю озимої 

пшениці залежить від добрив на 40–45 %, а ігнорування системи удобрення 

може призвести до щорічного недобору 11–13 млн. т зерна. Згідно Концепції 

для забезпечення запланованого рівня урожайності зернових культур та 

отримання валового збору на рівні 75–80 млн. т слід забезпечити внесення  

160–180 кг/га д. р. NPK [132]. 

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, для 

рентабельного ведення сільського господарства слід забезпечити урожайність 

зернових культур не нижче 80–100 ц/га, соняшнику – 50 ц/га. Валовий збір 

зерна понад 50 млн. т. Це дає змогу задовольнити не лише внутрішньодержавні 

потреби, а й частину продукції експортувати. Проте, наразі такі врожаї без 

поповнення виснажених українських ґрунтів поживними речовинами отримати 

практично неможливо[130]. 

За роки незалежності в Україні зафіксовано зменшення внесення аграріями 

мінеральних добрив на 1 га посівної площі у 2,5 рази. У 2013 р. 

сільськогосподарські підприємства використали 58 кг/га мінеральних добрив, 

що у 5–10 разів менше, порівняно із розвинутими країнами світу. Зокрема, в 

Німеччині вноситься близько 240 кг д. р. мінеральних добрив на 1 га посіву, 

Франції – 294, Великобританії – 365, Нідерландах – 570 кг. Як результат, у 

Німеччині урожайність зернових культур становить 63 ц/га, Франції – 70–72 

ц/га, Великобританії – 73 ц/га, Нідерландах – 84, а в Україні – 80–100 ц/га [130].  

Зазначене підтверджує той факт, що без добрив навіть українські родючі 

чорноземи не забезпечать необхідного рівня виробництва 

сільськогосподарської продукції [130]. 

Аналіз динаміки внесення і використання мінеральних добрив в Україні 

протягом 2015–2016 рр. свідчить про тенденцію до нарощування обсягу як в 

цілому, так і з розрахунку на 1 га площі. За даними Державної служби 

статистики, у 201–2016 рр. сільськогосподарські підприємства України внесли 
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під урожай 14,1 млн. ц поживних речовин. Із розрахунку на 1 га посівної площі 

у 2015–2016 рр. внесено 79 кг діючої речовини (д. р.), зокрема 55 кг д. р. 

азотних добрив, 12,5 – фосфорних, 11,5 кг д. р. – калійних. Із розрахунку на 1 га 

удобреної площі у 2015 р. внесено 98 кг д. р.  

Високі норми мінеральних добрив, що використовуються в Україні 

останнім часом можуть позначитись на якості та екологічній безпеці 

продукції. 

За розрахунками Державного технологічного центру охорони родючості 

ґрунтів і якості продукції,  основні сільськогосподарські культури в середньому 

виносять щорічно з 1 га від 13 до 50 кг азоту, до 14 кг фосфору та близько 24 кг 

калію. Усього в Україні з урожаєм за рік виноситься приблизно 1 млн. т азоту, 

0,6 млн. т фосфору та 0,1 млн. т калію. Безумовно, такі втрати необхідно 

компенсувати достатнім внесенням поживних речовин для забезпечення 

оптимального мінерального живлення рослин. Це забезпечило б повну 

реалізацію генетичного потенціалу сортів, що є одним з головних завдань 

хімізації землеробства [133]. 

М. М. Чорнобай (2010) свідчить, що важливим в системі удобрення 

вбачається визначення оптимального співвідношення між мінеральними й 

органічними добривами. Оптимальним вважається співвідношення «1:8–1:15», 

тобто на 1 т органічних добрив слід вносити 8–15 кг д. р. мінеральних. В Англії, 

Нідерландах, Франції вносять високі дози мінеральних добрив, витримуючи при 

цьому близьке до оптимального (1:11–1:13) їх співвідношення із органічними. В 

результаті отримують високі врожаї сільськогосподарських культур [134]. 

Застосування пестицидів є невід’ємною складовою частиною сучасних 

технологій вирощування зернової продукції, їх широко використовують у 

сільському господарстві, як ефективний засіб боротьби зі шкідниками і 

хворобами рослин та засіб захисту тварин від ектопаразитів, а також для 

боротьби з гризунами [127]. 

Однак, захищаючи врожаї, слід думати і про небезпеку від них. Особливе 

навантаження пестицидів проявляється при впровадженні інтенсивних 
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технологій. Пестицидне навантаження при вирощуванні культур у ряді 

випадків досягає значних обсягів, що неодмінно призводить до забруднення 

продукції рослинництва токсичними речовинами [127].   

О. І. Фурдичко (2012) вважає, що інсектициди крім своєї прямої дії – 

знищення шкідників сільськогосподарських культур, діють і на саму рослину, 

впливаючи на фізико-хімічні властивості протоплазми, на клітинний обмін 

речовин, на ріст і розвиток рослин [135]. 

За даними В. Й. Лоханської (2012) та П. О. Мельник (2011), різні види 

рослин володіють неоднаковою здатністю поглинати і накопичувати 

пестициди, так як мають різні фізіолого-біохімічні захисні механізми, що 

перешкоджають надходженню токсикантів. У зв’язку з цим на одному і тому ж 

ґрунті можна отримувати від однієї культури придатну для споживання 

продукцію, а від іншої – небезпечну для здоров’я. Екологічно безпечний 

урожай зернових культур формується при вмісті пестицидів в ґрунті менше  

0,5 МДР [136, 137]. 

Як свідчать Г. А. Буцяк (2014), О. В. Лобачевська (2007) та  

В. А. Петришина (2009), толерантність рослин до дії на них пестицидів 

визначається цілим рядом ознак: фізіологічними особливостями культури, 

умовами вирощування, забезпеченістю елементами живлення, періодом 

фенофази, глибиною проникнення коренів, тривалістю вегетаційного періоду, 

освітленістю, вологістю, температурою [138‒140]. 

Отже, у процесі дослідження встановлено, що застосування засобів 

хімізації у сільськогосподарському виробництві відіграє значну роль, 

оскільки вони мають прямий вплив на збільшення обсягів виробництва 

сільськогосподарської продукції. Це, в свою чергу, є вагомим фактором 

забезпечення продовольчої безпеки держави. Однак варто зауважити, що 

отримати максимальний ефект від їх використання можливо при 

повноцінному та якісному агрохімічному обслуговуванні і загальному 

комплексі досягнень науки та практики. Це пов’язано із тим, що без 

глибоких наукових знань, досвіду та кваліфікованого агрохімічного 
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обслуговування проведення хімізації у широких масштабах може призвести 

до небажаного результату у контексті деструктивного впливу на навколишнє 

середовище [111]. 

 

Висновок до розділу 1 

 

Враховуючи проаналізовані результати попередніх досліджень багатьох 

науковців, можна стверджувати, що найбільше досліджень було проведено по 

забрудненню сільськогосподарських ґрунтів токсичними речовинами. 

Питанням токсико-екологічної безпеки зернової продукції ніхто з науковців не 

займався. 

Тому необхідно вивчити питання токсико-екологічної безпеки не тільки 

ґрунту, а й зернової продукції; дослідити ризики, що можуть впливати на 

токсико-екологічну безпеку зернової продукції під час її вирощування; 

встановити основні хімічні речовини, що використовуються для підвищення та 

регулювання урожайності зернових культур, їх захисту від шкодочинних 

організмів; визначити залишкові кількості токсичних речовин у зерновій 

продукції залежно від виду культури, застосовуваних хімічних препаратів, 

ґрунтово-кліматичних умов, строку зберігання зернової продукції після 

збирання та способів її переробки; дослідити залежності між величиною 

токсичних речовин у зерновій продукції та досліджуваними факторами, що 

впливають на неї. 

Отже, ця проблема залишається недостатньо розглянутою, що і визначає 

необхідність проведення подальших досліджень. 

 

Основні результати наукових досліджень, викладених у Розділі 1, 

опубліковано в працях [11, 15, 16, 25, 27, 130]. 

У Розділі 1 використані наукові джерела [1–10, 12–14, 17–24, 26, 28–129, 

131–140]. 
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РОЗДІЛ 2 

УМОВИ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
2.1. Ґрунтово-кліматичні умови Лісостепу правобережного 

 

Зона Лісостепу простягається із заходу на схід, займає центральну 

частину України і становить 34,6 % території. В складі її земельного фонду 

80 % сільськогосподарські угіддя, в тому числі 66 % рілля [141]. Лісостеп 

займає третину України і має значний відсоток орної землі, на якій 

вирощується широкий діапазон сільськогосподарських культур.  

Згідно сучасної структури природно-сільськогосподарського та 

агроґрунтового районування України зона Лісостепу поділяється на три 

провінції: Лісостеп західний, Лісостеп правобережний та Лісостеп 

лівобережний [142].     

Лісостеп правобережний займає центральну частину Лісостепу і включає 

всю Вінницьку область, східну половину Хмельницької, південну – 

Житомирської та Київської, північну Одеської, північно-західну 

Кіровоградської та майже всю Черкаську область за винятком прибережної 

смуги Дніпра. 

Рельєф Лісостепу правобережного в основному рівнинний, але 

трапляються хвилясті території. В західній частині провінції простягається 

Волино-Подільська височина, яка на схід поступово переходить у Дніпровські 

тераси. Внаслідок таких особливостей рельєфу, орні землі у Лісостепу 

правобережному значною мірою зазнають водної ерозії [141]. Ґрунтотворними 

породами виступає лес і лесовидні суглинки. Ґрунтові води на більшій частин 

провінції залягають на глибині 10–15 м, на терасах річок – 5–10 м, а в 

знижений – 2,5–3 м [143]. Ступінь родючості ґрунту в значній мірі залежить 

від механічного складу. В Лісостепу правобережному переважають суглинкові 

ґрунти: на півночі  легко- і середньо-, а на півдні – важко суглинкові. 

Ґрунтовий покрив порівняно однорідний. Найбільш поширеними є сірі 

опідзолені ґрунти та чорноземи. Сірі опідзолені ґрунти є малородючими. 
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Вміст гумусу в них невисокий – 2,0–2,5 % і зосереджений переважно в 

гумусово-елювіальному горизонті, тому запаси його невисокі – 150–200 т/га. 

Реакція ґрунтового розчину кисла pHсол 4,5–5,5, гідролітична кислотність 

висока – 2,5–4,0 мг-екв/100 г ґрунту, ступінь насиченості основами – 70–80 %. 

Сума обмінних основ – 12–14 мг-екв/100 г ґрунту [144]. Дані ґрунти бідні 

гідролізованим азотом – 34–45 мг/кг, рухомими формами фосфору – 100–150 

мг/кг, та калію – 100–150 мг/кг [143]. 

Чорноземи є високородючими. Вміст гумусу в них 3–6 %, реакція 

ґрунтового розчину нейтральна і близька до нейтральної, гідролітична 

кислотність низька – 1–3 мг-екв/100 г ґрунту, ступінь насичення основами 

висока. Чорноземи мають вищий, ніж в сірих опідзолених ґрунтах вміст 

гідролізованого азоту, рухомих форм фосфору та калію [143].  Воднофізичні 

властивості більш сприятливі, тому забезпечують добру водо проникливість і 

вологоємкість. 

Клімат Лісостепу помірно-континентальний з тривалим і теплим літом та 

короткою помірно-холодною зимою. Середньорічна температура повітря 

становить 7,0 ºC, найнижча середньомісячна температура зимою  складає 

мінус 6,0 ºC, найвища – літом 18,0 ºC. Найнижча температура становить мінус 

38 ºC, зимою спостерігаються тривалі інтенсивні відлиги. Літо 

характеризується високими сталими температурами. Найвища температура 

сягає 38 ºC (табл. 2.1). 

За багаторічними метеорологічними спостереженнями перехід 

середньодобової температури через +5 ºC весною відбувається на початку квітня, 

а восени – в кінці жовтня – на початку листопада. Таким чином, тривалість 

вегетаційного періоду становить 200–205 днів [145]. Перші приморозки на 

поверхні ґрунту спостерігаються в кінці вересня, останні заморозки на ґрунті – в 

середині травня. Середньорічна температура становить 8,4 ºC. 

Середньорічна сума опадів – 580–630 мм, за вегетаційний період випадає 

432 мм опадів. Найбільше вологи випадає літом – 80–90 мм /міс., найменше – 

зимою – 30–35 мм/міс.  
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Таблиця 2.1   

Кліматичні показники Лісостепу правобережного  

(за І. М. Півошенко, 1997) 

Показник Величина 

Середньорічна температура повітря, ºC 7,0 

Абсолютний мінімум температури повітря, ºC – 38 

Абсолютний максимум температури повітря, ºC 38 

Середньорічна температура ґрунту, ºC 8,4 

Середня глибина промерзання ґрунту, м 0,5 

Середньорічна кількість опадів, мм 580−630 

Сума опадів за вегетаційний період, мм 432 

Середня висота снігового покриву, см 16 

Тривалість сонячного сяйва за рік, год. 889‒1975 

Переважаючі вітри Зх., Пд., Пн.-Зх. 

Середня швидкість вітру, м/с 1,7-3,3 

 

В Лісостепу правобережному часто трапляються посушливі періоди. В 

середньому за рік спостерігається 4 бездощові та з неефективними опадами 

періоди тривалість до 10 днів, 2 періоди тривалість до 15 днів, 1 – до 20 днів 

та кожні 2 роки тривалістю понад 25 днів. Кожен третій-четвертий дощ у 

червні-липні має зливовий характер, тому значна частина вологи стікає в 

низини, а на поверхні ґрунті утворюється кірка [146]. 

Сніговий покрив неглибокий і нестійкий, з’являється в грудні і в березні 

зникає. Запас продуктивної вологи на період посіву озимих становить  

130–140 мм, ярих – 180–200 мм [143].   

За умовами зволоження Лісостеп правобережний ділиться на три 

підзони: достатнього, нестійкого та недостатнього зволоження. Північно-

західна частина провінції належить до підзони достатнього зволоження з 

річною кількістю опадів понад 600 мм. Тут водний режим ґрунту 

здебільшого сприятливий. Центральна частина – до нестійкого зволоження з 
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опадами до 600 мм за рік і південна – до недостатнього, де 30–37 % років 

бувають з опадами менше 400 м за рік. 

Найвища середньомісячна вологість повітря спостерігається зимою –  

85–90, найменша – у травні – 66 % [145]. Волога з поверхні ґрунту 

випаровується в помірній кількості – 5–40 м
3
/га за добу, але часто бувають 

посушливі періоди, які негативно впливають на ріст рослин. 

Отже, ґрунтово-кліматичні умови Лісостепу правобережного 

характеризуються помірно-теплим і вологим кліматом, що є цілком 

сприятливими для вирощування більшості сільськогосподарських культур.  

 

2.2. Умови проведення досліджень 

Відбір проб зерна і насіння досліджуваних культур проводили у трьох 

агропідприємствах Лісостепу правобережного у Вінницькій області: ФГ 

«Дзялів» с. Кам’яногірка Жмеринського району, СТОВ «Малі Крушлинці» 

с. Малі Крушлинці Вінницького району та НДГ «Агрономічне» с. Агрономічне 

Вінницького району. 

Жмеринський район знаходиться у західній частині Вінницької області, він 

відноситься до лісостепової зони південно-західної частини України. 

Ґрунти району переважно сірі лісові, світло-сірі лісові та темно-сірі 

опідзолені. 

Клімат помірно континентальний з помірно м’якою зимою та теплим 

літом. Територія району належить до першого помірно теплого, вологого 

агрокліматичного району. Максимальна температура повітря може сягати  

+ 38 ºC, мінімальна – мінус 33 ºC, а середньорічна + 7 ºC. Такі кліматичні умови 

сприяють всебічному розвитку землеробства на території району. 

Ґрунтові води залягають на глибині 3,0–25,0 м, у балках – 0,5–1,5 м. Практичне 

значення для водопостачання підземними водами має сарматський водонесучий 

горизонт, вода якого знаходиться у вапняках і пісках потужністю до 30 м. 

Свердловини цього району відрізняються підвищеною водністю, дебіти свердловин 

змінюються в межах 0,55–6,94 л/с при зниженні на 10 м. Рівень води в свердловинах 
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коливається від 24,0 до 71,0 м. За хімічним складом води гідрокарбонатно-кальцієві, 

мінералізація до 1 г/л, загальна жорсткість 5,53–8,09 мг-екв. 

Район має розгалужену мережу залізничних та автомобільних 

доріг. По його території проходить дорога державного значення 

Житомир-Вінниця-Могилів-Подільський. Із півночі на південь район 

перетинає Південно-Західна залізнична дорога. Залізничні та 

автомобільні шляхи прямують до Києва, Львова, Одеси, Кишинева. 

Експлуатаційна довжина залізничних колій – 1500 км. 

Загальна кількість автомобільних доріг складає 382,3 км, в т.ч. 

територіальних – 59,9 км, районних – 258,5 км. Комунальні (сільські) дороги 

налічують 847 км. 

Жмеринський район характеризується як аграрний район з перевагою 

виробництва цукрових буряків та зерна.  

Вінницький район розташований у центральній частині Вінницької області, 

межуючи частково з Літинським, Калинівським, Козятинським, Немирівським, 

Липовецьким, Тиврівським, Жмеринським районами. 

Основними типами серед грунтів району є сірі лісові, світло-сірі лісові та 

темно-сірі опідзолені грунти, які займають 50,1 % площі сільськогосподарських 

угідь. 

Клімат Вінницького району помірно континентальний. Для нього 

характерні тривале, нежарке літо з достатньою кількістю вологи, порівняно 

коротка, не сувора зима. 

За своїм географічним положенням територія перебуває в сфері 

впливу насичених вологою повітряних мас, що йдуть з Атлантичного 

океану і периферичної частини сибірського (азіатського) антициклону, 

для якого типовими є сухі, холодні континентальні повітряні маси. На 

клімат мають вплив також повітряні маси з Арктики і Середземномор'я.  
 

Вінницький район розташований в помірному поясі. Клімат краю залежить 

також від положення висоти Сонця над горизонтом в різні пори року. 



 

 

54 

 

Максимальної висоти Сонце досягає понад 64º в день літнього сонцестояння  

(22 червня), коли його проміння найбільш прямовисно падає на Землю і 

найкраще зігріває її; найнижче положення над горизонтом займає Сонце в день 

зимового сонцестояння (22 грудня) – близько 18º, коли його проміння 

найменше зігріває поверхню Землі, а в дні весняного і осіннього рівнодення  

(21 березня і 23 вересня) висота Сонця над горизонтом близька до 41º. Якщо 

при цьому врахувати, що протяжність району з півночі на південь дуже 

невелика (менше 2º), то висота Сонця над горизонтом на різних широтах майже 

однакова. 
  

За геоморфологічним районуванням територія досліджуваних господарств 

віднесена до геоморфологічного району Вінницької денудаційної 

акумулятивної слабохвилястої рівнини, яка відноситься до підобласті 

Придніпровської височини, що входить в область Азово-Придніпровської 

височини. 
 

Землекористування господарств межує з геоморфологічним районом 

Летичівсько-Літинської водольодовикової низовини, наслідком чого тут є 

рівнинний тип рельєфу. Характеризується незначним підняттям і досить 

слабким розчленуванням території. Перепад висот між найбільш піднятою 

частиною вододілів і зниженням балок становить 25–30 м.  
 

Землі господарств представлені переважно широкохвилястим типом 

рельєфу, де рівнинні землі значно переважають над схиловими. Поверхня 

вододільних плато досить вирівняна, слабкохвиляста.  
 

Балки в більшості випадків мають постійні водостоки. В багатьох місцях 

днища балок прикриті греблями, де створені ставки. Вплив геоморфологічної 

будови і рельєфу місцевості на сформовані тут ґрунти звівся до поширення 

сильноопідзолених світло-сірих лісових та сірих лісових суглинкових ґрунтів 

на тих площах, де в минулому переважала дерев'яниста рослинність. 

В місцях, де умови зволоження сприяли поселенню і розвитку трав'янистої 

рослинності, сформувалися темно-сірі лісові і чорноземи опідзолені. 
 

Інтенсивний розвиток трав'янистої рослинності та постійне і, часом, 
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надмірне зволоження по днищах балок обумовили утворення лучних, лучно-

болотних, болотних і торфово-болотних ґрунтів. 
 

Рельєф майже всієї території досліджуваних господарств сприятливий для 

застосування механізованого обробітку ґрунту та збирання 

сільськогосподарських культур. 
 

За флористичним районуванням територія господарств віднесена до 

Карпатсько-Північнобалканської провінції, а в межах України – до ботаніко-

географічного району Правобережного Лісостепу. 
  

На підвищених елементах рельєфу поширена різнотравно-бобово-злакова 

рослинність: тонконіг вузьколистий та лучний, вівсяниця червона та лучна, 

стоколос безостий, люцерна хмелевидна, лядвенець рогатий, конюшина біла та 

червона, подорожник ланцетовидний, деревій звичайний, цикорій дикий та інші. 
 

По днищах балочної мережі поширена різнотравно-бобово-злаково-

осокова вологолюбива рослинна асоціація, яка представлена подорожником 

середнім, перстачем гусячим, конюшиною білою, чередою трироздільною, 

мітлицею білою, різними видами осок, хвощем, ситниками, жовтцями та іншим 

вологолюбивим різнотрав'ям. 
 

Орні землі господарств засмічені переважно осотом рожевим і жовтим, берізкою 

польовою, пирієм повзучим, волошкою синьою, мишієм сизим, щирицею 

звичайною, гірчицею польовою, хвощем польовим та іншими бур'янами. 
 

В даний час на переважній частині землекористування господарств, за 

винятком нерозораних ділянок, будь-який помітний вплив рослинності на 

формування ґрунтів не спостерігається і розвиток ґрунтового покриву 

відбувається під впливом діяльності людини. 

Фермерське господарство «Дзялів» спеціалізується на виробництві 

рослинницької продукції. Загальна площа сільськогосподарських угідь 

становить 1,5 тис гектарів. За останні 5 років кількість площ під 

сільськогосподарські угіддя, зокрема під пшеницю, займає 40–50 %, гречку – 

25–30 % та озимий ріпак – 15–20 %. 

Загальна площа сільськогосподарських угідь СТОВ «Малі Крушлинці» 
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пестициди Cd Cu Zn 

Зерно та насіння культур: 

– пшениця озима; 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

– ріпак озимий; 

– ячмінь ярий; 

– кукурудза; 

– соняшник; 

– соя; 

– горох; 

– гречка 

помел зерна 

пшениці озимої 

Pb 

нараховує 1,2 тис. гектарів, з них близько 25–30 % зайняті озимою пшеницею, 

10–15 % – соняшником, 20–30 % – кукурудзою та 15–20 % – озимим ріпаком. 

Загальна площа сільськогосподарських угідь НДГ «Агрономічне» 

становить 480 га.  

 

2.3. Програма і методика досліджень 

Дослідженнями передбачалось вивчити вплив інтенсифікацій землеробства 

на зміну вмісту солей важких металів і пестицидів у зерні і насінні основних 

польових культур: пшениця озима, ячмінь ярий, ріпак озимий, кукурудза, 

соняшник, соя, горох та гречка (рис. 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

   

 

 

 

 

Рис. 2.1. Концептуальна схема програми дисертаційних досліджень  

 
 
 

 
 
 
 

РІВЕНЬ ХІМІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕРОБСТВА 

NPK; пестициди 

інтенсивний ресурсоощадний 

Ґрунт: 

гумус NPK Ca Нг pH Pb Cd Cu Zn 
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Застосовували інтенсивну та ресурсоощадну хімізацію землеробства, що 

відрізнялась обсягами внесення мінеральних добрив і пестицидів при 

вирощуванні сільськогосподарських культур у досліджуваних господарствах. 

Зокрема СТОВ «Малі Крушлинці» розглядалося як сільськогосподарське 

підприємство, що застосовує потужну інтенсифікацію хімізації землеробства 

при вирощуванні сільськогосподарських культур, а ФГ «Дзялів» і НДГ 

«Агрономічне» – як підприємства з ресурсоощадною хімізацією 

землеробства.   

Згідно програми досліджень, проводились спостереження та 

експерименти за такими блоками: 

Блок № 1. Рівень хімізації систем землеробства при вирощуванні 

основних сільськогосподарських культур. Передбачав виявити рівень 

антропогенного навантаження на агроекосистеми досліджуваних культур 

(табл. 2.2).    

Таблиця 2.2 

Схема досліджень блоку № 1 

Рівень хімізації систем землеробства при вирощуванні сільськогосподарських 

культур 
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добрива  
Пестициди  

види норми види норми кратність  види норми види норми кратність 
 

Блок № 2. Вплив інтенсивності хімізації систем землеробства при 

вирощуванні основних сільськогосподарських культур на агроекологічний 

стан ґрунту. Мав за мету виявити зміну агроекологічного стану ґрунту 

залежно від інтенсивності землеробства, як чинник переходу забруднювачів, 

накопичених у ґрунті, у зерно та насіння основних польових культур  

(табл. 2.3). 
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Таблиця 2.3 

Схема досліджень блоку № 2 
 

Вплив рівня інтенсивності хімізації землеробства на агроекологічний стан 

ґрунту 

Рівень хімізації землеробства 

Інтенсивний Ресурсоощадний 

Ґрунт   

гу
м

у
с 

 

N
P

K
 

p
H

 

P
b
 

C
d
 

C
u
 

Z
n

 

п
ес

ти
ц

и
д

и
 

гу
м

у
с 

 

N
P

K
 

p
H

 

P
b
 

C
d
 

C
u
 

Z
n

 

п
ес

ти
ц

и
д

и
 

 

Блок № 3. Інтенсивність зниження вмісту солей важких металів у зерні 

пшениці озимої залежно від переробки зерна. Передбачав виявлення 

величини зниження вмісту Pb, Cd, Cu, Zn у зерні пшениці озимої внаслідок її 

переробки на борошно різних ґатунків (вищий, 1, 2, висівки) (табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

Схема досліджень блоку № 3 
 

Інтенсивність зниження вмісту токсичних речовин у зерні і насінні основних 

сільськогосподарських культур при їх зберіганні і переробці 

важкі металі у зерні пшениці озимій 

борошно вищого ґатунку 

1 ґатунку 

2 ґатунку 

висівки 
 

Відбір проб зерна і насіння досліджуваних культур проводили на 

зерноскладах дослідних господарств у різні часові терміни згідно програми з 

одних і тих самих партій зерна і насіння. 

Лабораторні аналізи зерна і насіння, а також ґрунту проводили у 

сертифікованих і акредитованих лабораторіях (Науково-вимірювальна 

агрохімічна лабораторія Вінницького національного аграрного університету та 

лабораторія випробувального центру Вінницької філії державної установи 

«Інституту охорони ґрунтів України»). 
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Під час зберігання зерна і насіння воно зазнавало активного впливу і 

підсушування на сонці в літньо-осінній період, перекидання транспортерною 

машиною ЗМ–60 з періодичністю 1 раз в тиждень; активне вентилювання 

сухим і підігрітим повітрям з допомогою вентиляторів з періодичністю 1 раз в 

тиждень. 

Помел зерна пшениці озимої на різні фракції борошна: вищого гатунку, 

першого гатунку, другого гатунку та висівки проводили шляхом багаторазового 

і поступового здрібнення зерна у сортовому млині на вальцевому верстаті 

марки А1–БЗН. 

Помел зерна в борошно складався з розмелювання (дроблення) і 

просіювання продуктів помелу. Дроблення здійснювали на вальцьових 

верстатах з рифленою, шорсткою і гладкою поверхнею. Після кожного 

вальцьового верстата встановлювали розсів (набір сит різних розмірів, 

розташованих один під одним) для сортування продукту розмелювання по 

крупності частинок).   

Найкращі за якістю крупки з центральної частини ендосперму 

розмелювали на перших трьох розмельних системах, отримуючи борошно 

вищих сортів. Крупки з периферійних частин ендосперму гірше за якістю, їх 

розмелювали на останніх розмельних системах, отримуючи борошно нижчих 

сортів (1-го і 2-го). Строкаті крупки піддавали повторному дробленню, знову 

просіювали і отримані продукти дроблення розмелювали на борошно.  

Експериментальних польових дослідів не проводили, а здійснювали 

вимірювання вологи, вмісту солей важких металів, залишків пестицидів у зерні 

та насінні польових культур у чотириразовому повторенні.  

Спостереження, обліки та вимірювання проводили за загальноприйнятими 

методиками: 

–  проби зерна відбирали відповідно до вимог ДСТУ 4117:2007 [147]; 

–  визначення вмісту вологи у зерні – термостатно-ваговим методом 

відповідно до ДСТУ 29144:2009 ISO 711–85 [148];  

–  визначення вмісту солей важких металів (Pb, Cd, Zn, Cu) – атомно-

абсорбційним методом [149]; 
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–  визначення вмісту залишків пестицидів у зерні і насінні – на основі 

методичних вказівок щодо визначення мікрокількостей пестицидів в продуктах 

харчування, кормах та зовнішньому середовищі [180, 181]; 

–  проби ґрунту відбирали з шару 0–20 см відповідно до 

ДСТУ ISO 10381–1:2004 [150];  

–  визначення вмісту в ґрунті гумусу – за методом Тюріна відповідно до 

ДСТУ 4289:2004 [151]; 

–  визначення вмісту рухомих форм важких металів (Pb, Cd, Zn, Cu) – після 

вилучення ацетатно-амонійним буферним розчином рН 4,8 методом атомно-

абсорбційної спектрофотометрії відповідно до ДСТУ 4770 [152]; 

–  визначення реакції ґрунту рН сольове – іонометрично відповідно до 

ДСТУ ISO 10390–2001 [153, 154]; 

–  визначення гідролітичної кислотності – методом Каппена відповідно до 

ДСТУ 7537:2014 [155, 156]; 

–  визначення вмісту в ґрунті гідролізованого азоту – методом Корнфілда за 

ДСТУ 7863:2015 [153, 155, 157]; 

–  визначення вмісту в ґрунті рухомих форм фосфору і калію – методами 

Чирикова за ДСТУ 4115–2002 [153, 155, 158]; 

– визначення економічної ефективності запропонованих способів 

зниження вмісту токсичних речовин у зерні і насінні – на основі 

технологічних карт вирощування культур і зберігання їх зерна та  

насіння [159‒163]. 

Технології вирощування польових культур у дослідних господарствах 

відрізнялись за інтенсивністю хімізації, зокрема нормами внесення мінеральних 

добрив (NPK) та пестицидів, а також їх разовість та були спільними за іншими 

технологічними операціями. 

При вирощуванні пшениці озимої та ячменю ярого технологія передбачала 

обробіток ґрунту у вигляді двохразового дискування, передпосівної 

культивації, сівби, внесення мінеральних добрив, коткування, підживлення, 

внесення пестицидів, збирання урожаю.  
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При вирощуванні кукурудзи технологія передбачала обробіток грунту у 

вигляді оранки, ранньовесняного боронування, внесення мінеральних добрив, 

передпосівної культивації, сівби, двохразового міжрядного рихлення, 

підживлення (згідно схеми), внесення пестицидів (згідно схеми), обмолоту.  

А відмінностями технології вирощування пшениці озимої за 

ресурсоощадними технологіями заключались у різних нормах добрив  N90P35K35 

та трьохразовому використанні пестицидів: Вітавакс – протруювач насіння, 

Гранстар – гербіцид, внесення весною, Альто – фунгіцид. 

За інтенсивними технологіями вирощування пшениці озимої було внесено 

N175P35K35 та семиразове застосування пестицидів: Вітавакс – протруювач 

насіння, Децис – інсектицид, внесення весною, Гранстар – фунгіцид, Тільт – 

фунгіцид, внесення в травні, Децис – інсектицид, внесення в червні, Альто – 

фунгіцид, внесення на початку та в кінці червня. 

Технології вирощування ячменю ярого за ресурсоощадними технологіями 

заключались також у різних нормах добрив: N35P15K15 та трьохразовому 

використанні пестицидів: Вітавакс – протруювач насіння, Гранстар – гербіцид, 

внесення весною, Альто – фунгіцид. 

За інтенсивними технологіями вирощування ячменю ярого було внесено 

N90P35K35 та чотирьохразове застосування пестицидів: Вітавакс – протруювач 

насіння, Гранстар – фунгіцид, Альто – фунгіцид, Тільт – фунгіцид. 

При вирощуванні кукурудзи за ресурсоощадними технологіями було 

внесено N100P40K40, хімічних обробок не застосовували. 

За інтенсивними технологіями вирощування кукурудзи було внесено 

N200P45K45 та трьохразове застосування пестицидів: Тітус – гербіцид у фазі 3‒4 

листка,  Карате – інсектицид у фазі 5‒6 листків, Альто – фунгіцид у фазі 5‒6 

листків. 

Згідно ДСТУ [164–171] допустимий уміст свинцю у зерні пшениці озимій, 

ячмені ярому, кукурудзі, насінні соняшнику, горосі, гречці та сої складає  

0,5 мг/кг, насінні ріпаку озимому – 1,0 мг/кг, уміст кадмію у всіх польових 

культурах складає 0,1 мг/кг, міді – 10 мг/кг і цинку – 50,0 мг/кг (табл. 2.5).     
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Таблиця 2.5 

Гранично допустима концентрація важких металів у зерні та насінні, мг/кг 

Культура ДСТУ 
ГДК 

Pb Cd Cu Zn 

Пшениця 

озима 
3768−2010 

0,5 

(0,3 для дитячого 

харчування)  

0,1 

(0,03 для дитячого 

харчування)  

10,0 50,0 

Ріпак озимий 4966:2008 1,0 − − − 

Ячмінь ярий 3769‒98 

0,5 

(0,3 для дитячого 

харчування)  

0,1 

(0,03 для дитячого 

харчування)  

10,0 50,0 

Кукурудза 4525:2006 

0,5 

(0,3 для дитячого 

харчування)  

0,1 

(0,03 для дитячого 

харчування)  

10,0 50,0 

Соняшник 7011:2009 

0,5 

(0,3 для дитячого 

харчування)  

0,1 

(0,03 для дитячого 

харчування)  

10,0 50,0 

Горох 4523:2006 

0,5 

(0,3 для дитячого 

харчування)  

0,1 

(0,03 для дитячого 

харчування)  

10,0 50,0 

Гречка 4524:2006 

0,5 

(0,3 для дитячого 

харчування)  

0,1 

(0,03 для дитячого 

харчування)  

10,0 50,0 

Соя 4964:2008 

0,5 

(0,3 для дитячого 

харчування)  

0,1 

(0,03 для дитячого 

харчування)  

10,0 50,0 

 

Згідно методичних вказівок щодо визначення мікрокількостей пестицидів в 

продуктах харчування [172, 173], кормах та зовнішньому середовищі гранично 

допустимі залишки кількостей пестицидів у зерновій та насіннєвій продукції 
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становить: γ – ГХЦГ 0,5 мг/кг, ДДТ – 0,2 мг/кг (табл. 2.6).  

Таблиця 2.6 

Гранично допустимі залишки кількостей пестицидів у зерні та насінні, мг/кг  

Культура 
Залишки пестицидів (МУ 2142–80) 

γ – ГХЦГ ДДТ 

Пшениця озима 0,5  0,2 

Ріпак озимий 0,5 0,2 

Ячмінь ярий 0,5 0,2 

Кукурудза  0,5 0,2 

Соняшник  0,5 0,2 

Горох  0,5 0,2 

Гречка  0,5 0,2 

Соя  0,5 0,2 
 

 

 

 

 

У Розділі 2 використані наукові джерела [141–163, 164–173, 180–181]. 
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РОЗДІЛ 3 

ООЦІНКА ВПЛИВУ РІЗНИХ РІВНІВ ХІМІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕРОБСТВА ПРИ 

ВИРОЩУВАННІ ПОЛЬОВИХ КУЛЬТУР НА КОМПОНЕНТИ 

АГРОЕКОСИСТЕМ ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО  

 

3.1. Оцінка рівнів продуктивності агроценозів Лісостепу 

правобережного 

Вінницька область є одним із найбільших регіонів – виробників зерна в 

Україні.  

Розвиток зерновиробництва значною мірою визначається розміром 

посівних площ, урожайністю зернових культур і структурою валових 

 зборів [174]. 

Результати дослідження свідчать, що за останні роки у Вінницькій 

області площі збирання під зерновими й зернобобовими культурами не 

зазнали істотних змін (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Площі збирання основних зернових культур 

у всіх категоріях господарств Вінницької області, тис. га 

(за даними Державної служби статистики України) 
 

Культура 

Роки  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2
0
1
8

 р
. 
у

 %
 

д
о

 2
0
1
3

 р
. 

Зернові та зернобобові 

культури, усього  

 

843,7 

 

841,5 

 

871,7 

 

834,6 

 

851,7 

 

858,5 

 

+1,8 

у тому числі: 

– пшениця озима 

– ячмінь ярий 

– кукурудза на зерно 

 

383,0 

222,7 

189,3 

 

359,7 

152,8 

286,0 

 

355,3 

138,0 

345,3 

 

339,8 

137,8 

327,1 

 

374,6 

178,3 

356,4 

 

358,4 

154,6 

378,6 

 

 

-6,4 

-30,6 

100,0 
 

Основною зерновою культурою залишається пшениця озима, площа 
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якої у 2018 році становила 858,5 тис. га, що складає майже половину усіх 

зернових і зернобобових культур. Але протягом останніх років 

спостерігається скорочення площі під нею. У 2014 р. площа під  пшеницею  

озимою зменшилася на 6,1 %, ячменем ярим – на 31,3 %, порівняно з 2013 р. 

Таке скорочення переважно зумовлювалося відповідним зростанням площі 

під кукурудзою на зерно – на 100,0 %, площа якої становить  

189,3–378,6 тис. га [174].  

Одним із основних показників стійкості розвитку зернового 

господарства є урожайність (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Урожайність основних зернових культур 

у всіх категоріях господарств Вінницької області, ц/га 

(за даними Державної служби статистики України) 

Культура 

Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2
0
1
8

 р
. 

у
 %

 

д
о

 2
0
1
3

 р
. 

Зернові та зернобобові 

культури, усього 

 

36,6 

 

43,0 

 

55,6 

 

60,7 

 

65,3 

 

67,4 

 

+84,1 

у тому числі:  

– пшениця озима 

– ячмінь ярий 

– кукурудза на зерно 

 

32,9 

24,6 

63,9 

 

39,0 

31,2 

58,4 

 

42,8 

34,2 

80,4 

 

51,3 

40,1 

82,6 

 

61,1 

52,4 

85,1 

 

64,3 

57,5 

88,4 

 

+95,4 

+133,7 

+38,3 

 

У Вінницькій області спостерігається стійке зростання урожайності 

зернових культур: з 36,6 ц/га у 2013 р. – до 67,4 ц/га у 2018 р. Показники 

зростання урожайності зернових культур за досліджуваний період виявилися 

суттєвими. Так, урожайність пшениці озимої зросла на 95,4 % – до 64,3 ц/га, 

ячменю ярого – на 133,7 % – до 57,5 ц/га, а кукурудзи на зерно – на 38,3 % – 

до 88,4 ц/га [174].  
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Загалом, протягом 2013–2018 рр. найвищий рівень урожайності 

зернових культур спостерігався у 2018 р. Так, середня урожайність пшениці 

озимої становила 64,3 ц/га, ячменю ярого – 57,5 ц/га, кукурудзи на зерно – 

88,4 ц/га. Це поки що найвищі показники області за останні 5 років, але не 

максимально можливі з погляду аграрного потенціалу досліджуваного 

регіону [174]. 

Важливим показником, який характеризує тенденцію розвитку окремої 

культури чи групи культур, є валовий збір (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

 

Валові збори зерна в усіх категоріях господарств Вінницької області 

за 2014–2016 рр., тис. ц (за даними Державної служби статистики України) 

Культура 

Роки 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2
0

1
8

 р
. 
у

 %
 

д
о

 2
0

1
3

 р
. 

Зернові та 

зернобобові 

культури, усього 

 

 

30906,9 

 

 

36217,1 

 

 

48439,4 

 

 

50631,0 

 

 

619166,6 

 

 

700565,3 

 

 

+4,4 

у тому числі: 

– пшениця 

озима 

– ячмінь ярий 

– кукурудза на 

зерно 

 

12602,2 

5470,2 

12106,3 

 

14017,0 

4770,1 

16702,9 

 

15208,1 

4724,5 

27772,6 

 

17422,1 

5522,3 

27027,3 

 

 

253984,5 

52438,8 

246687,5 

 

 

239066,2 

44259,0 

358010,5 

 

 

+5,3 

-12,3 

+3,4 

 

 

У 2018 році на Вінниччині збір зернових і зернобобових культур 

становив 7,0 млн. т, що в 22,6 рази більше, ніж у 2013 році. У структурі 

валових зборів зернових культур переважає зерно кукурудзи – 35,8 млн. т та 

пшениці озимої – 23,9 млн. т [174]. 

Істотне зростання урожайності зернових культур було можливим за рахунок 
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підвищення норм мінеральних добрив. Варто зазначити, що на протязі останніх 

трьох років спостерігається чітка тенденція до збільшення їх внесення в 

розрахунку на один гектар [174]. 

Так, у 2014 році середня норма внесення мінеральних добрив в перерахунку 

на вміст діючої речовини під зернові культури склала 61 кг/га, у 2015 році вона 

зросла на 22,8 % – до 79 кг/га,  у 2016 році – на 15,1 % – до 93 кг/га, у 2017 році – 

на 19,2  % – до 115 кг/га, а у 2018 році – ще на 10,2 % – до 128 кг/га  (табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

 

Динаміка внесення мінеральних добрив під зернові культури  

у господарствах Вінницької області у 2014-2016 рр., кг/га д.р. 

(за даними Державної служби статистики України) 
 

Культура 
Рік 

2014 2015 2016 2017 2018 

Зернові культури (без 

кукурудзи) 

 

61 

 

79 

 

93 

 

115 

 

128 

у тому числі: 

–  пшениця озима та яра 

–  кукурудза на зерно 

 

82 

79 

 

98 

89 

 

110 

117 

 

124 

143 

 

136 

147 

 

Подібна тенденція характерна для удобрення пшениці: з 82 кг/га у  

2014 році – до 136 кг/га у 2018 році, що складає 25,5 % зростання за два роки. При 

вирощуванні кукурудзи, зростання норми мінеральних добри за два роки склало 

32,05 % – до 117 кг/га. 

У 2014 році на формування 1 ц зерна кукурудзи було внесено 1,35 кг 

діючої речовини мінеральних добрив, у 2015 році – 1,11 кг, у 2016 році –  

1,42 кг, у 2017 році – 1,56 кг, а у 2018 році – 1,72 кг [174]. 

На формування 1 ц зерна пшениці озимої у 2014 році було використано  

2,10 кг мінеральних добрив, у 2015 році – 2,18 кг, у 2016 році – 2,14 кг, у 2017 

році – 2,18 кг, а у 2018 році – 2,25 кг (рис. 3.1).  
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Рис. 3.1. Витрата мінеральних добрив на формування 1 ц зерна, кг д.р.  

 

Безумовно, урожайність зернових культур залежить від внесення 

мінеральних добрив, але більшою мірою її формуванню сприяє наявність 

поживних речовин у ґрунті й ступінь їх використання [174]. 

Отже, незмінними культурами зернового клину Вінниччини 

залишаються пшениця озима, кукурудза на зерно і ячмінь ярий. Динаміка 

зростання їх рівнів урожайності зумовлена постійним підвищенням норм 

внесення мінеральних добрив, що проявляється у підвищенні кількості 

діючої речовини мінеральних добрив на формування 1 ц зерна та може 

викликати накопичення токсикантів у зерні, і відповідно, погіршити їх 

екологічну безпечність [174].  

 

3.2. Агроекологічна оцінка рівня хімізації землеробства при 

вирощуванні сільськогосподарських культур в умовах Лісостепу 

правобережного 

Ведення інтенсивного сільськогосподарського виробництва за сучасних 

аграрних технологій неможливе без застосування добрив [174, 175].  
  

Інтенсивні технології вирощування зернових – це система агротехнічних 
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заходів, які дають змогу максимально реалізувати генетичний потенціал 

сортів сільськогосподарських рослин за рахунок застосування сучасних 

досягнень селекції, землеробства, хімізації та механізації виробничих 

процесів. Нині спостерігаються істотні відхилення від дотримання основних 

складових інтенсивних технологій, зокрема, спостерігається тенденція до 

збільшення обсягів використання пестицидів та мінеральних добрив, що є 

наслідком обмеженого набору культур у сівозмінах та погіршенням їх 

чергування [176-178]. Але хімізація сільського господарства 

супроводжується процесами забруднення природного середовища 

небезпечними для життя живих організмів, включаючи людину. 

У господарствах, що застосовують ресурсоощадні технології хімізації у 

рослинництві при вирощуванні основних сільськогосподарських культур 

застосовують такі види і норми мінеральних добрив (табл. 3.5, 3.6).  

Таблиця 3.5 

Норми внесення мінеральних речовин при удобренні основних 

сільськогосподарських культур у господарствах Лісостепу правобережного, що 

застосовують ресурсоощадні технології хімізації, кг/га діючої речовини  

(середнє за 2016–2018 рр.)   

Назва культури 
Норма внесення мінеральних елементів 

N P K 

Пшениця озима 90 35 35 

Ріпак озимий 100 35 35 

Ячмінь ярий 35 15 15 

Кукурудза 100 40 40 

Соняшник 75 20 20 

 

Встановлено, що при вирощуванні кукурудзи та ріпаку озимого 

застосовують найбільш потужну інтенсифікацію технологій мінеральними 

речовинами, обсяг внесення яких становить: під кукурудзу N100P40K40, а під 

ріпак – N100P35K35. 
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При вирощуванні пшениці озимої та соняшнику застосовують менші 

обсяги внесення мінеральних елементів, що складають під пшеницю озиму – 

N90P35K35, а під соняшник – N75P20K20. Найменший обсяг внесення мінеральних 

елементів при вирощуванні ячменю ярого – N35P15K15. 

Таблиця 3.6 

Норми внесення мінеральних добрив при вирощуванні основних 

сільськогосподарських культур у господарствах Лісостепу правобережного,  

що застосовують ресурсоощадні технології хімізації  

(середнє за 2016–2018 рр.)  
  

Назва 

культури 

Використовувані 

мінеральні добрива 

Вміст діючої 

речовини у 

добриві, % 

Фактичний обсяг 

внесення 

мінеральних добрив у 

фізичній вазі, кг 

Пшениця 

озима 

нітроамофоска N-17 

P-17 

K-17 

206 

аміачна селітра N-34,6 159 

Всього   365 

Ріпак 

озимий 

нітроамофоска N-17 

P-17 

K-17 

206 

аміачна селітра N-34,6 100 

сульфат амонію N-21 143 

Всього   449 

Ячмінь ярий 

нітроамофоска N-17 

P-17 

K-17 

88 

аміачна селітра N-34,6 58 

Всього   146 

Кукурудза 

нітроамофоска N-17 

P-17 

K-17 

235 

аміачна селітра N-34,6 86 

карбамід N-46 65 

Всього   386 

Соняшник 

нітроамофоска N-17 

P-17 

K-17 

118 

аміачна селітра N-34,6 159 

Всього   277 
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Для внесення під пшеницю озиму N90P35K35 необхідно застосовувати  

206 кг/га нітроамофоски і 159 кг/га аміачної селітри, загалом – 365 кг/га. Під 

ріпак озимий для внесення N100P35K35 необхідно застосовувати 206 кг/га 

нітроамофоски, 100 кг/га аміачної селітри та 143 кг/га сульфату амонію, 

загалом – 449 кг/га.  

Для внесення під ячмінь ярий N35P15K15 необхідно застосовувати  

88 кг/га нітроамофоски і 58 кг/га аміачної селітри, загалом – 146 кг/га. Під 

кукурудзу для внесення N100P40K40 необхідно застосовувати 235 кг/га 

нітроамофоски, 86 кг/га аміачної селітри та 65 кг/га карбаміду, загалом –  

386 кг/га. Для внесення під соняшник N75P20K20 необхідно застосовувати  

118 кг/га нітроамофоски і 159 кг/га аміачної селітри, загалом – 277 кг/га. 

Найбільший обсяг мінеральних добрив вносять під ріпак озимий –  

449 кг/га, під кукурудзу на 14,1 % менше, під пшеницю озиму на 18,7 % 

менше, під соняшник на 38,3 % менше, а під ячмінь ярий вносять лише  

146 кг/га, що на 67,5 % менше, ніж під ріпак озимий.   

У господарствах, що застосовують інтенсивні технології у рослинництві 

при вирощуванні основних сільськогосподарських культур застосовують такі 

види і норми мінеральних добрив (табл. 3.7, 3.8). 

Таблиця 3.7 

Норми внесення мінеральних елементів при удобренні основних 

сільськогосподарських культур у господарствах Лісостепу правобережного, що 

застосовують інтенсивні технології хімізації, кг/га діючої речовини  

(середнє за 2016-2018 рр.)   

Назва культури 
Обсяг внесення мінеральних елементів 

N P K 

Пшениця озима 175 35 35 

Ріпак озимий 200 40 40 

Ячмінь ярий 90 35 35 

Кукурудза 200 45 45 

Соняшник 150 45 45 
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Встановлено, що при вирощуванні кукурудзи та ріпаку озимого 

застосовують найбільш потужну інтенсифікацію технологій мінеральними 

елементами, обсяг внесення яких становить: під кукурудзу N200P45K45, а під 

ріпак – N200P40K40. 

При вирощуванні пшениці озимої та соняшнику застосовують менші 

обсяги внесення мінеральних елементів, що складають під пшеницю озиму 

– N175P35К35, а під соняшник – N150P45K45.  

Найменший обсяг внесення мінеральних елементів при вирощуванні 

ячменю ярого – N90P35K35. 

Для внесення під пшеницю озиму N175P35K35 необхідно застосовувати  

206 кг/га нітроамофоски і 405 кг/га аміачної селітри, загалом – 611 кг/га.  

Під ріпак озимий для внесення N200P40K40 необхідно застосовувати  

235 кг/га нітроамофоски, 404 кг/га аміачної селітри та 95 кг/га сульфату 

амонію, загалом – 734 кг/га.  

Для внесення під ячмінь ярий N90P35K35 необхідно застосовувати  

206 кг/га нітроамофоски і 187 кг/га аміачної селітри,  

загалом – 393 кг/га.  

Під кукурудзу для внесення N200P45K45 необхідно застосовувати  

265 кг/га нітроамофоски, 188 кг/га аміачної селітри та 197 кг/га карбаміду, 

загалом – 650 кг/га.  

Для внесення під соняшник N90P35K35 необхідно застосовувати 265 кг/га 

нітроамофоски і 303 кг/га аміачної селітри, загалом – 568 кг/га. 

Найбільший обсяг фізичної ваги мінеральних добрив за інтенсивної 

хімізації землеробства вносять під ріпак озимий – 734 кг/га, під кукурудзу – 

на 11,4 % менше, під пшеницю озиму – на 16,7 %, під соняшник – на 22,6 %, 

під ячмінь ярий вносять лише 393 кг/га, що на 46,5 % менше, ніж під ріпак 

озимий.  

Норми внесення фізичної ваги мінеральних добрив під культури, 

вирощені за ресурсоощадної хімізації землеробства були у 1,6  

рази нижчі.   
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Таблиця 3.8 

 

Обсяги внесення мінеральних добрив при вирощуванні основних 

сільськогосподарських культур у господарствах Лісостепу правобережного, 

що застосовують інтенсивні технології хімізації  

(середнє за 2016–2018 рр.)   

 

Назва культури 

Використовувані 

мінеральні 

добрива 

Вміст діючої 

речовини у 

добриві, % 

Фактичний обсяг 

внесення 

мінеральних 

добрив у фізичній 

вазі, кг 

Пшениця озима 

нітроамофоска N-17 

P-17 

K-17 

206 

аміачна селітра N-34,6 405 

Всього  611 

Ріпак озимий 

нітроамофоска N-17 

P-17 

K-17 

235 

аміачна селітра N-34,6 404 

сульфат амонію N-21 95 

Всього  734 

Ячмінь ярий 

нітроамофоска N-17 

P-17 

K-17 

206 

аміачна селітра N-34,6 187 

Всього  393 

Кукурудза 

нітроамофоска N-17 

P-17 

K-17 

265 

аміачна селітра N-34,6 188 

карбамід N-46 197 

Всього  650 

Соняшник 

нітроамофоска N-17 

P-17 

K-17 

265 

аміачна селітра N-34,6 303 

Всього  568 
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Отже, обсяги внесення мінеральних добрив при вирощуванні основних 

сільськогосподарських культур у господарствах Лісостепу правобережного, 

що застосовують інтенсивні технології хімізації є суттєво вищі, ніж у 

господарствах, що застосовують ресурсоощадну хімізацію землеробства.  

У господарствах, що застосовують ресурсоощадні технології хімізації 

при вирощуванні пшениці озимої застосовували такі пестициди: протруювач 

Вітавакс, гербіцид Гранстар, фунгіцид Альто, загалом троьохразове 

використання. 

За інтенсивними технологіями під пшеницю озиму застосовували 

семиразове внесення пестицидів: Вітавакс – протруювач насіння, Децис – 

інсектицид восени, Гранстар – гербіцид весною, Тілт – фунгіцид у травні, 

Децис – інсектицид у червні та дворазове внесення фунгіциду  

Альто – продовж червня. 

Вітавакс – протруйник насіння з контактною та системною 

фунгіцидною дією проти широкого спектру хвороб на багатьох культурах. 

Діюча речовина: карбоксин, 200 г/л + тирам, 200 г/л. Норма використання: 

2,0 – 3,0 кг/га. Клас токсичності – ІІІ (малотоксичний). Період очікування 

від обробки до збору урожаю не встановлюється. Період напіврозкладу 

діючих речовин Вітаваксу швидкий.  

Гранстар – гербіцид. Діючі речовини: трибенурон-метил  – 562,5 г/кг, 

тифенсульфурон-метил – 187,5 г/кг. Норма використання: 20–35 г/га. Клас 

токсичності – ІІІ (малотоксичний), період напіврозкладу діючих речовин 

швидкий. 

Альто – фунгіцид. Діюча речовина: ципроконазол  

80 г/л + пропіконазол 250 г/л. Норма використання: 0,4–0,5 л/га. Клас 

токсичності – ІІІ (малотоксичний), період напіврозкладу діючих речовин 

швидкий. 

Децис – інсенктицид. Діюча речовина: дельтаметрин, 250 г/кг. Норма 

використання: 150-200 л/га. Клас токсичності – ІІІ (малотоксичний), період 

напіврозкладу діючої речовини швидкий. 
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Тілт – фунгіцид. Діюча речовина: 250 г/л пропіконазолу. Норма 

використання: 0,5 л/га. Клас токсичності – ІІІ (малотоксичний), період 

напіврозкладу діючої речовини швидкий. 

При вирощуванні ячменю ярого застосовували такі пестициди: за 

ресурсоощадними технологіями: протруювач Вітавакс, гербіцид Гранстар, 

фунгіцид Альто, загалом троьохразове використання. 

За інтенсивними технологіями під ячмінь ярий застосовували 

чотирьохразове внесення пестицидів: Вітавакс – протруювач насіння, 

Гранстар – гербіцид весною, Тілт – фунгіцид у травні та фунгіцид  

Альто – продовж червня. 

При вирощуванні кукурудзи за ресурсоощадними технологіями 

пестицидів не використовували. 

За інтенсивними технологіями під кукурудзу застосовували трьохразове 

внесення пестицидів: Тітус – гербіцид у фазі 3–4 листка, Карате – інсектицид 

у фазі 5–6 листків та фунгіцид Альто у фазі 5–6 листків. 

Тітус – гербіцид. Діюча речовина: римсульфурон. Норма 

використання: 40–50 г/га. Клас токсичності – ІІІ (малотоксичний), період 

напіврозкладу діючої речовини швидкий. 

Карате – інсектицид. Діюча речовина: 50 г/л лямбда-цигалотрину. Норма 

використання: 0,2–0,3 л/га Клас токсичності – ІІ (малотоксичний), період 

напіврозкладу діючої речовини швидкий. 

 

3.3. Оцінка стану едафотопів агроекосистеми Лісостепу 

правобережного за різних рівнів хімізації землеробства 

Показники агрохімічного стану ґрунтів включають вміст гумусу, NPK, 

кислотність. Параметрами токсико-екологічного стану ґрунтів є вміст 

рухомих форм важких металів, зокрема Pb, Cd, Zn, Cu, залишків пестицидів 

(γ – ГХЦГ, ДДТ).  

Встановлено, що в Лісостепу правобережному на ґрунтах, де 

застосовують технології інтенсивної хімізації найвищий вміст гумусу був на 
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полі, де вирощували ріпак озимий – 4,4 %. На ділянці, де вирощували 

соняшник вміст гумусу був на 0,2 % менший, де вирощували кукурудзу – на 

0,7 % менший, ярий ячмінь – на 0,9 % менший і де вирощували озиму 

пшеницю – на 2,1% менший і склав 2,3 % (табл. 3.9). 

Найвищий вміст гідролізованого азоту був у ґрунті, де вирощували 

соняшник – 98,0 мг/кг. На ділянці, де вирощували ячмінь ярий та кукурудзу 

вміст гідролізованого азоту був на 2,1 % менший, де вирощували пшеницю 

озиму – на 2,8 % менший і де вирощували ріпак озимий – на 3,5 % менший і 

склав 70,0 мг/кг.  

Найвищий вміст рухомого фосфору був у ґрунті, де вирощували 

кукурудзу – 319,0 мг/кг. На ділянці, де вирощували пшеницю озиму вміст 

рухомого фосфору був на 1,2 % менший, де вирощували ячмінь ярий – на 

3,8 % менший, де вирощували соняшник – на 3,9 % менший і де вирощували 

ріпак озимий – на 16,0 % менший і склав 159,0 мг/кг. 

Найвищий вміст рухомого калію був у ґрунті, де вирощували пшеницю 

озиму – 239,0 мг/кг. На ділянці, де вирощували ячмінь ярий вміст рухомого 

калію був на 4,2 % менший, де вирощували соняшник – на 6,9 % менший, де 

вирощували кукурудзу – на 12,7 % менший і де вирощували ріпак озимий – 

на 13,9 % менший і склав 100,0 мг/кг. 

Найвищий вміст кальцію був у ґрунті, де вирощували ріпак озимий –  

164,0 мг.екв/кг. На ділянці, де вирощували соняшник вміст кальцію був на 

0,4 % менший, де вирощували ячмінь ярий і кукурудзу – на 1,6 % менший і 

де вирощували пшеницю озиму – на 4,8 % менший і склав 116,0 мг.екв/кг. 

Найвища гідролітична кислотність була у ґрунті, де вирощували ріпак 

озимий – 1,60 мг.екв/100 г. На ділянці, де вирощували пшеницю озиму 

гідролітична кислотність була на 0,63 % менша, де вирощували соняшник – 

на 1,24 % менша, де вирощували кукурудзу – на 1,25 % менша і де 

вирощували ячмінь ярий – на 1,32 % менша і становила 0,28 мг.екв/100 г. 



 

Таблиця 3.9 

Агрохімічна характеристика темно-сірих опідзолених ґрунтів при вирощуванні основних сільськогосподарських культур 

в умовах інтенсивної хімізації Лісостепу правобережного (середнє за 2016−2018 рр.) 

Назва культури 
Вміст 

гумусу, % 

Вміст основних елементів живлення, 

мг/кг Вміст кальцію, 

мг.екв/кг 

Кислотність 

N P K 
Гідролітична, 

мг.екв/100 г 

pH 

сольове 

Пшениця озима 2,3 70,0 307,0 239,0 116,0 0,97 6,1 

Ріпак озимий 4,4 63,0 159,0 100,0 164,0 1,60 5,8 

Ячмінь ярий 3,5 77,0 281,0 197,0 148,0 0,28 7,0 

Кукурудза  3,7 77,0 319,0 112,0 148,0 0,35 6,8 

Соняшник  4,2 98,0 280,0 170,0 160,0 0,36 6,7 

 

7
7
 



Найвище рН сольове було у ґрунті, де вирощували ячмінь ярий – 7,0 pH. 

На ділянці, де вирощували кукурудзу pH сольове було на 0,2 % менше, де 

вирощували соняшник – на 0,2 % менше, де вирощували пшеницю озиму – 

на 0,9 % менше і де вирощували ріпак озимий – на 1,2 % менше і  

становило 5,8. 

Отже, ґрунт, де вирощували пшеницю озиму, мав найменший вміст 

гумусу, кальцію, але найбільший – калію.  

Ґрунт, де вирощували ріпак озимий характеризувався найвищим 

вмістом гумусу і кальцію, найвищою гідролітичною кислотністю, але 

найнижчим вмістом гідролізованого азоту, рухомих форм фосфору і калію 

та найнижчою pH.  

Ґрунт, на якому вирощували ячмінь ярий мав найнижчу величину 

гідролітичної кислотності та найвищу pH.  

Ділянка, на якій вирощували кукурудзу мала найвищий вміст рухомого 

фосфору, а соняшник – гідролізованого азоту. 

При застосуванні технологій ресурсоощадної хімізації найвищий вміст 

гумусу спостерігався у ґрунті, де вирощували пшеницю озиму – 3,4 %.  

На ділянці, де вирощували соняшник вміст гумусу був на 0,2  % 

менший, де вирощували горох – на 0,4 % менший, ячмінь ярий – на 0,5 % 

менший і де вирощували сою – на 1,1 % менший і склав 2,3 % (табл. 3.10). 

Найвищий вміст гідролізованого азоту був у ґрунті, де вирощували 

пшеницю озиму, ячмінь ярий та соняшник – 77,0 мг/кг. На ділянці, де 

вирощували горох вміст гідролізованого азоту був на 0,7 % менший і де 

вирощували сою – на 1,4 % менший і склав 63,0 мг/кг. 

Найвищий вміст рухомого фосфору був у ґрунті, де вирощували горох 

– 249,0 мг/кг. На ділянці, де вирощували сою вміст рухомого фосфору був 

на 1,3 % менший, де вирощували соняшник – на 8,3 % менший, де 

вирощували ячмінь ярий – на 16,6 % менший і де вирощували пшеницю 

озиму – на 19,5 % менший і склав 54,0 мг/кг. 

Найвищий вміст рухомого калію був у ґрунті, де вирощували соняшник 
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– 94,0 мг/кг. На ділянці, де вирощували горох вміст рухомого калію був на 

0,4 % менший, де вирощували сою – на 2,9 % менший, де вирощували 

пшеницю озиму – на 4,5 % менший і де вирощували ячмінь ярий – на 4,6 % 

менший і склав 48,0 мг/кг. 

Найвищий вміст кальцію був у ґрунті, де вирощували пшеницю озиму – 

96,0 мг.екв/кг. На ділянці, де вирощували горох вміст кальцію був на 0,1  % 

менший, де вирощували соняшник – на 0,6 % менший, де вирощували сою – 

на 1,0 % і де вирощували ячмінь ярий – на 2,6 % менший і склав  

70,0 мг.екв/кг.    

Найвища гідролітична кислотність була у ґрунті, де вирощували ячмінь 

ярий – 3,48 мг.екв/100 г. На ділянці, де вирощували пшеницю озиму і 

соняшник гідролітична кислотність була на 2,7  % менша, де вирощували 

сою – на 3,0 % менша і де вирощували горох – на 3,2 % менша і становила 

0,31 мг.екв/100 г. 

Найвище рН сольове було у ґрунті, де вирощували горох – 7,2. На 

ділянці, де вирощували сою pH сольове було на 0,8% менше, де вирощували 

пшеницю озиму і соняшник – на 1,0 % менше і де вирощували ячмінь ярий 

– на 2,2 % менше і становило 5,0. 

Отже, ґрунт, де вирощували пшеницю озиму мав найменший вміст 

рухомого фосфору, але найбільший – кальцію.  

Ґрунт, де вирощували ячмінь ярий характеризувався найвищою 

величиною гідролітичної кислотності, але найнижчим вмістом рухомого 

калію. 

Ґрунт, на якому вирощували соняшник мав найвищий вміст рухомого 

калію. Ґрунт, на якому вирощували сою мав найменший вміст гумусу та 

гідролізованого азоту.  

Ґрунт, на якому вирощували горох мав найнижчу величину 

гідролітичної кислотності, але найвищу величину рН та вміст рухомого 

фосфору. 



 

Таблиця 3.10 

Агрохімічна характеристика темно-сірих опідзолених ґрунтів при вирощуванні основних сільськогосподарських культур 

в умовах ресурсоощадної хімізації Лісостепу правобережного (середнє за 2016‒2018 рр.)  

Назва 

культури 

Вміст 

гумусу, % 

Вміст основних елементів живлення, 

мг/кг Вміст кальцію, 

мг.екв/кг 

Кислотність 

N P K 
Гідролітична, 

мг.екв/100 г 

pH 

сольове 

Пшениця 

озима 
3,4 77,0 54,0 49,0 96,0 0,78 6,2 

Ячмінь ярий 2,9 77,0 83,0 48,0 70,0 3,48 5,0 

Соняшник  3,2 77,0 166,0 94,0 90,0 0,76 6,2 

Соя  2,3 63,0 236,0 65,0 86,0 0,48 6,4 

Горох  3,0 70,0 249,0 90,0 95,0 0,31 7,2 
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ГДК свинцю у ґрунті становить 6,0 мг/кг. В умовах інтенсивної хімізації 

найвищий вміст свинцю був виявлений у ґрунті, де вирощували ріпак озимий і 

кукурудзу – 0,03 мг/кг, що у 200 разів менше ГДК, а на решти варіантах –  

0,02 мг/кг, що у 300 разів менше ГДК (табл. 3.11). 

Таблиця 3.11 

Вміст рухомих форм важких металів у темно-сірих опідзолених ґрунтах при 

вирощуванні основних сільськогосподарських культур в умовах інтенсивної 

хімізації Лісостепу правобережного (середнє за 2016–2018 рр.)    

Назва 

культури 

Вміст важких металів, мг/кг 

Pb Cd Cu Zn 

факт. ГДК факт. ГДК факт. ГДК факт. ГДК 

Пшениця 

озима 
0,02±0,01 

6,0 

0,02±0,01 

0,7 

0,1±0,01 

3,0 

1,59±0,2 

23,0 
Ріпак озимий 0,03±0,01 0,11±0,03 0,2±0,07 2,36±0,2 

Ячмінь ярий 0,02±0,01 0,02±0,01 0,1±0,01 0,86±0,09 

Кукурудза  0,03±0,01 0,02±0,01 0,1±0,01 1,35±0,1 

Соняшник  0,02±0,01 0,02±0,01 0,1±0,01 1,23±0,2 

 

ГДК кадмію у ґрунті становить 0,7 мг/кг. Найвищий вміст кадмію був 

виявлений у ґрунті, де вирощували ріпак озимий – 0,11 мг/кг, що перевищувало 

ГДК у 1,6 рази, а на решти варіантах вміст кадмію становив 0,02 мг/кг, що у  

35 разів менше ГДК. 

ГДК міді у ґрунті становить 3,0 мг/кг. Найвищий вміст міді був виявлений 

у ґрунті, де вирощували ріпак озимий – 0,2 мг/кг, що у 15 разів менше ГДК, а на 

решти варіантах – 0,1 мг/кг, що у 30 разів менше ГДК. 

ГДК цинку у ґрунті становить 23,0 мг/кг. Найвищий вміст цинку був 

виявлений у ґрунті, де вирощували ріпак озимий – 2,36 мг/кг, що у 9,7 разів 

менше ГДК, де вирощували пшеницю озиму – 1,59 мг/кг, що у 14,5 разів менше 

ГДК, де вирощували кукурудзу – 1,35 мг/кг, що у 17,0 раз менше ГДК, де 

вирощували соняшник – 1,23 мг/кг, що у 18,7 раз менше ГДК і де вирощували 

ячмінь ярий – 0,86 м/кг, що у 26,7 раз менше ГДК. 
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Отже, ґрунт, де вирощували пшеницю озиму мав допустимий вміст 

свинцю, кадмію, міді та цинку, що не перевищувала ГДК.  

Ґрунт, де вирощували ріпак озимий характеризувався найвищим 

вмістом кадмію, міді та цинку. 

Ґрунт, на якому вирощували ячмінь ярий мав найменший вміст 

цинку. 

Ґрунт, на якому вирощували кукурудзу та соняшник мав допустимий 

вміст свинцю, кадмію, міді та цинку, що не перевищувала ГДК.  

Темно-сірі опідзолені ґрунти сформувалися переважно в умовах 

зріджених освітлених лісів з добре розвинутим трав’янистим покривом. 

Ознаки опідзолювання в порівнянні із сірими ґрунтами виражені слабко, а 

процеси акумуляції гумусу посилюються. Тому вони мають добре 

гумусовану верхню частину профілю і безгумусну нижню частину.  

Темно-сірий опідзолений ґрунт характеризується такими 

властивостями: гумусово-елювіальний горизонт щільний, а всі нижче 

розміщені горизонти дуже ущільнені. За гранулометричним складом вони 

легко – і середньо суглинкові [13]. 

З щільністю тісно пов
’
язана пористість ґрунту. В темно-сірому 

опідзоленому
 
ґрунті вона задовільна для орного шару (51  %) і далі падає 

до 44-50 [13].  

Агрофізичні властивості темно-сірих опідзолених ґрунтів задовільні 

та добрі, характеризуються достатньо стійким водним режимом.  У них 

помітно зростає кількість водостійких агрегатів, ґрунти менше 

запливають, рідше утворюється кірка. Суттєво збільшується 

вологоємність, але разом з тим росте і кількість недоступної вологи.  

Мають високу природну родючість [13]. 

Потенціальна родючість темно-сірих опідзолених ґрунтів досить 

висока. Бонітет їх коливається в межах від 37 у супіщаних до 55 балів у 

важкосуглинкових різновидах [13].  

Профіль темно-сірих грунтів такий: гумусово-елювіальний горизонт 
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(НЕ) має темно-сірий колір, грудкувато-зернисту структуру. Через низьку 

структурність і несприятливі водно-повітряні властивості при оранці 

утворюються брили. Вони швидко осідають після обробітку і легко 

запливають. Глибина горизонту дорівнює глибині оранки (26...30см). 

Ілювіальний горизонт чітко розділений на дві частини. Верхня, до 

глибини 55...65 см, гумусована, (НІ) грудкувато-горіховатої структури, 

помірно ущільнена. Нижче, до глибини 80...110  см, залягає ілювіальний 

(І) горизонт бурого кольору, призматичної структури, з напливами 

колоїдів по гранях структурних агрегатів, сильноущільнений, 

водотривкий. Перехід до материнської породи, карбонатного лесу або 

лесовидного суглинку поступовий [13]. 

В умовах ресурсоощадної хімізації на всіх ґрунтах вміст свинцю у ґрунті 

становив 0,01 мг/кг, що у 600 разів менше ГДК (табл. 3.12). 

Таблиця 3.12 

 

Вміст рухомих форм важких металів у темно-сірих опідзолених ґрунтах при 

вирощуванні основних сільськогосподарських культур в умовах ресурсоощадної 

хімізації Лісостепу правобережного  

(середнє за 2016–2018 рр.) 

   

Назва 

культури 

Вміст важких металів, мг/кг 

Pb Cd Cu Zn 

факт ГДК факт ГДК факт ГДК факт ГДК 

Пшениця 

озима 
0,01±0,0 

6,0 

0,01±0,0 

0,7 

0,82±0,01 

3,0 

3,6±0,1 

23,0 

Ячмінь 

ярий 
0,01±0,0 0,08±0,01 0,77±0,09 6,8±0,4 

Соняшник 0,01±0,0 0,08±0,01 0,86±0,09 6,5±0,4 

Соя 0,01±0,0 0,02±0,01 1,0±0,13 4,7±1,1 

Горох 0,01±0,0 0,01±0,0 0,68±0,2 3,8±0,4 

 

Найвищий вміст кадмію був виявлений у ґрунті, де вирощували ячмінь 
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ярий та соняшник – 0,08 мг/кг, що у 8,8 разів менше ГДК, де вирощували 

сою – 0,02 мг/кг, що у 35 разів менше ГДК, а на решти варіантах – 0,1 мг/кг, 

що у 70 разів менше ГДК. 

Найвищий вміст міді був виявлений у ґрунті, де вирощували сою –  

1,0 мг/кг, що у 3 рази менше ГДК, де вирощували соняшник – 0,86 мг/кг, що 

у 3,5 рази менше ГДК, де вирощували пшеницю озиму – 0,82 м/кг, що у 3,6 

рази менше ГДК, де вирощували ячмінь ярий – 0,77 мг/кг, що у 3,9 рази 

менше ГДК і де вирощували горох – 0,68 мг/кг, що у 4,4 рази менше ГДК. 

Найвищий вміст цинку був виявлений у ґрунті, де вирощували ячмінь 

ярий – 6,8 мг/кг, що у 3,4 рази менше ГДК, де вирощували соняшник – 6,5 

мг/кг, що у 3,5 рази менше ГДК, де вирощували сою – 4,7 мг/кг, що у 4,9 

рази менше ГДК, де вирощували горох – 3,8 мг/кг, що у 6,0 разів менше ГДК 

і де вирощували пшеницю озиму – 3,6 м/кг, що у 6,4 рази менше ГДК. 

Отже, ґрунт, де вирощували пшеницю озиму мав найменший вміст 

кадмію та цинку. 

Ґрунт, де вирощували ячмінь ярий характеризувався найвищим вмістом 

кадмію та цинку. 

Ґрунт, на якому вирощували соняшник мав найвищий вміст кадмію. 

Ґрунт, на якому вирощували сою мав найвищий вміст міді. 

Ґрунт, на якому вирощували горох мав найменший вміст кадмію та міді.  

Порівняння показників родючості і токсичності ґрунту, де застосовували 

заходи інтенсивної і ресурсоощадної хімізації при вирощуванні 

сільськогосподарських рослин показало наступне: 

–  вміст гумусу в темно-сірих опідзолених ґрунтах в умовах інтенсивної 

хімізації становив 2,3–4,4 %, а за ресурсоощадної хімізації був на 1,3 % 

менше; 

–  вміст гідролізованого азоту в темно-сірих опідзолених ґрунтах в 

умовах інтенсивної хімізації становив – 63,0–98,0 мг/кг, а за ресурсоощадної 

хімізації був на 2,1 % менше; 

–  вміст рухомого фосфору в темно-сірих опідзолених ґрунтах в умовах 
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інтенсивної хімізації становив – 159,0–319,0 мг/кг, а за ресурсоощадної 

хімізації на 8,8 % менше; 

–  вміст рухомого калію в темно-сірих опідзолених ґрунтах в умовах 

інтенсивної хімізації становив – 100,0–239,0 мг/кг, а за ресурсоощадної 

хімізації на 9,9 % менше; 

–  вміст кальцію в темно-сірих опідзолених ґрунтах в умовах інтенсивної 

хімізації становив – 116,0–164,0 мг.екв/кг, а за помірної хімізації на 5,3 % 

менше; 

–  величина гідролітичної кислотності в темно-сірих опідзолених ґрунтах 

в умовах інтенсивної хімізації становила – 0,35–1,60 мг.екв/100 г, а за 

ресурсоощадної хімізації на 0,75 % більше; 

–  величина pH в темно-сірих опідзолених ґрунтах в умовах інтенсивної 

хімізації становила – 5,8–7,0, а за ресурсоощадної хімізації на 0,3 % більше; 

–  вміст свинцю в темно-сірих опідзолених ґрунтах в умовах інтенсивної 

хімізації становила – 0,02–0,03 мг/кг, а за ресурсоощадної хімізації на 0,1 % 

більше; 

–  вміст кадмію в темно-сірих опідзолених ґрунтах в умовах інтенсивної 

хімізації становила – 0,02–0,11 мг/кг, а за ресурсоощадної хімізації на 0,1 % 

менше; 

–  вміст міді в темно-сірих опідзолених ґрунтах в умовах інтенсивної 

хімізації становила – 0,1–0,2 мг/кг, а за ресурсоощадної хімізації на 0,1 % 

більше; 

–  вміст цинку в темно-сірих опідзолених ґрунтах в умовах інтенсивної 

хімізації становила – 0,86–2,36 мг/кг, а за ресурсоощадної хімізації – 3,6–6,8 

мг/кг, що на 3,5 % більше. 

Визначено залишковий вміст пестицидів (γ – ГХЦГ, ДДТ) у темно-сірих 

опідзолених ґрунтах при вирощуванні пшениці озимої, ячменю ярого, 

соняшнику, сої та гороху (табл. 3.13, 3.14). 
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Таблиця 3.13 

Залишковий вміст пестицидів у темно-сірих опідзолених ґрунтах при 

вирощуванні основних сільськогосподарських культур в умовах інтенсивної 

хімізації Лісостепу правобережного (середнє за 2016–2018 рр.) 

 

Назва культури 

Вміст пестицидів, мг/кг 

γ – ГХЦГ ДДТ 

факт ГДК факт ГДК 

Пшениця озима ˂0,02 

0,5 

˂0,02 

0,2 

Ячмінь ярий ˂0,02 ˂0,02 

Соняшник ˂0,02 ˂0,02 

Соя ˂0,02 ˂0,02 

Горох ˂0,02 ˂0,02 
 

За результатами досліджень встановлено, що залишкова кількість 

пестицидів у темно-сірих опідзолених ґрунтах при вирощуванні основних 

сільськогосподарських культур в умовах інтенсивної та ресурсоощадної 

хімізації землеробства була значно нижча за ГДК – менше 0,02 мг/кг  

γ – ГХЦГ при ГДК 0,5 мг/кг та менше 0,02 мг/кг ДДТ при ГДК 0,2 мг/кг, що 

становить менше похибки приладу. 

Таблиця 3.14 

Залишковий вміст пестицидів у темно-сірих опідзолених ґрунтах при 

вирощуванні основних сільськогосподарських культур в умовах ресурсоощадної 

хімізації Лісостепу правобережного (середнє за 2016–2018 рр.) 

Назва культури 

Вміст пестицидів, мг/кг 

γ – ГХЦГ ДДТ 

факт ГДК факт ГДК 

Пшениця озима ˂0,02 

0,5 

˂0,02 

0,2 

Ячмінь ярий ˂0,02 ˂0,02 

Соняшник ˂0,02 ˂0,02 

Соя ˂0,02 ˂0,02 

Горох ˂0,02 ˂0,02 
 

Отже, в умовах інтенсивної та ресурсоощадної хімізації землеробства, 

накопичення залишків пестицидів γ – ГХЦГ та ДДТ у темно-сірих опідзолених 

ґрунтах не виявлено. 
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Висновки до розділу 3 

 

За даними Державної служби статистики в Україні динаміка зростання 

урожайності зернових і насіннєвих польових культур зумовлена постійним 

підвищенням норм внесення мінеральних добрив, що проявляється у 

підвищенні кількості діючої речовини мінеральних добрив на формування 1 

ц зерна. У 2014 році на формування 1 ц зерна кукурудзи було внесено 1,35 кг 

діючої речовини мінеральних добрив, а у 2018 році – 1,72 кг. 

Дослідження, проведені у модельних господарствах Лісостепу 

правобережного (Вінницька область), що застосовують ресурсоощадну 

хімізацію землеробства показали, що при вирощуванні пшениці озимої 

вносять 365 кг/га фізичної ваги мінеральних добрив, ріпаку озимого –  

449 кг/га, ячменю ярого – 146 кг/га, кукурудзу – 386 кг/га,  

соняшнику – 277 кг/га. 

У 40 % господарствах, що застосовують інтенсивні технології 

землеробства при вирощуванні ріпаку озимого вносять у 1,6 разів більше 

фізичної ваги мінеральних добрив, ніж за ресурсоощадної хімізації 

землеробства, кукурудзи та пшениці озимої – у 1,7 разів, ячменю ярого – у 

2,7 разів, соняшнику – у 2,1 рази більше, ніж за ресурсоощадної хімізації 

землеробства. 

При застосуванні технологій ресурсоощадної хімізації вміст гумусу у 

темно-сірих опідзолених ґрунтах дослідних господарств становив 2,3‒3,4%, 

гідролізованого азоту – 63,0‒77,0 мг/кг, рухомого фосфору –  

54,0‒249,0 мг/кг, рухомого калію – 48,0‒94,0 мг/кг, вміст кальцію –  

70,0‒96,0 мг.екв/кг, гідролітична кислотність темно-сірого опідзоленого ґрунту 

становила 0,31‒3,48 мг.екв/100 г, рН сольове – 5,0-7,2. 

На темно-сірих опідзолених ґрунтах дослідних господарств, де застосовують 

технології інтенсивної хімізації вміст гумусу становив 2,3-4,4 %, гідролізованого 

азоту – 70,0-98,0 мг/кг, рухомого фосфору – 159,0-319,0 мг/кг, рухомого калію – 

100,0-239,0 мг/кг, вміст кальцію – 116,0-164,0 мг.екв/кг, гідролітична кислотність 

становила 0,28-1,60 мг.екв/100 г, рН сольове було у межах 5,8‒7,0 pH.  
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Вміст рухомих форм важких металів в темно-сірих опідзолених ґрунтах в 

умовах інтенсивної та ресурсоощадної хімізації практично не відрізнявся і 

становив: вміст рухомих форм свинцю – 0,01-0,03 мг/кг, вміст рухомих форм 

кадмію – 0,01–0,11 мг/кг, вміст рухомих форм міді – 0,1–1,0 мг/кг, вміст 

рухомих форм цинку – 0,86–6,50 мг/кг. 

Залишкова кількість пестицидів у темно-сірих опідзолених ґрунтах при 

вирощуванні основних сільськогосподарських культур в умовах інтенсивної 

та ресурсоощадної хімізації землеробства була значно нижча за ГДК - менше 

0,02 мг/кг γ – ГХЦГ при ГДК 0,5 мг/кг та менше 0,02 мг/кг ДДТ при ГДК  

0,2 мг/кг. 

 

Основні результати наукових досліджень, викладених у Розділі 3, 

опубліковано в працях [174, 176-178]. У Розділі 3 використані наукові джерела 

[175]. 
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РОЗДІЛ 4 

ОЦІНКА ЗЕРНОВОЇ І НАСІННЄВОЇ ПРОДУКЦІЇ АГРОЦЕНОЗІВ 

ЛІСОСТЕПУ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЗА ТОКСИКО-ЕКОЛОГІЧНИМИ 

ПОКАЗНИКАМИ 

 

4.1. Екологічна оцінка зернової і насіннєвої продукції агроценозів за 

вмістом важких металів 

Зерно та насіння різних культур має багато корисних властивостей, 

що обумовлюють їх різнобічне використання.  Тому для всебічної оцінки 

якості зерна застосовують комплекс показників. Значимість цих 

показників якості неоднакова. Деякі з них дуже специфічні. Вони 

характеризують технологічні особливості окремих партій зерна тієї чи 

іншої культури. Однак існують універсальні показники, за якими 

отримують уявлення про харчові, кормові та технологічні характеристики 

доброякісності будь-якої партії зерна, про стійкість його при  

зберіганні [179–181]. 

Серед усього різноманіття важких металів найбільші обсяги їх надходження 

із засобами хімізації припадають на свинець, кадмій, мідь та цинк [182].  

Фактичний вміст свинцю у зерні пшениці озимої на період збирання, 

вирощеного в умовах інтенсивної хімізації землеробства, становив 1,03 мг/кг, 

що у 2,1 рази більше ГДК, у насінні ріпаку озимого – 1,24 мг/кг, що у 1,2 рази 

більше ГДК, у зерні ячменю ярого – 1,05 мг/кг, що у 2,1 рази більше ГДК, у 

вологому зерні кукурудзи – 1,25 мг/кг, що у 2,5 рази більше ГДК, у висушеному 

зерні кукурудзи – 0,22 мг/кг, що у 2,3 рази менше ГДК, у насінні соняшнику – 

0,45 мг/кг, що у 1,1 рази менше ГДК (табл. 4.1.). 

Серед досліджуваного зерна та насіння, найвищий вміст свинцю був 

виявлений у вологому зерні кукурудзи – 1,25 мг/кг та насінні ріпаку озимого. 

Вміст свинцю у зерні ячменю ярого був на 16,0 % менший, у зерні пшениці 

озимої – на 17,6 %, насінні соняшнику – на 64,0 % та висушеному зерні 

кукурудзи – на 82,4 % менший, ніж у вологому зерні кукурудзи та насінні 

ріпаку озимого. 
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Таблиця 4.1 

Вміст важких металів у зерні та насінні польових культур в умовах інтенсивної 

хімізації землеробства, мг/кг на період збирання культур  

(середнє за 2016–2018 рр.) 
    

Назва 

культури 

Важкі метали 

Pb Cd Cu Zn 

факт. ГДК факт. ГДК факт. ГДК факт. ГДК 

Пшениця 

озима 

1,03±0,04 0,5 0,04±0,02 0,1 17,44±0,3 10,0 26,50±0,9 50,0 

Ріпак 

озимий 

1,24±0,04 1,0 0,13±0,02 0,1 19,80±0,8 10,0 24,99±0,6 50,0 

Ячмінь 

ярий 

1,05±0,03 0,5 0,25±0,1 0,1 13,65±1,1 10,0 23,70±0,2 50,0 

Кукурудза 

(волога) 

1,25±0,04 0,5 0,02±0,0 0,1 0,95±0,1 10,0 17,90±0,3 50,0 

Кукурудза 

(висушена) 

0,22±0,06 0,5 0,04±0,01 0,1 1,00±0,08 10,0 23,20±0,4 50,0 

Соняшник 0,45±0,03 0,5 0,35±0,1 0,1 10,00±0,7 10,0 24,90±0,5 50,0 

 

Фактичний вміст кадмію у зерні пшениці озимої, вирощеного в умовах 

інтенсивної хімізації землеробства на період збирання становив 0,04 мг/кг, 

що у 2,5 рази менше ГДК, у насінні ріпаку озимого – 0,13 мг/кг, що у 1,3 рази 

більше ГДК, у зерні ячменю ярого – 0,25 мг/кг, що у 2,5 рази більше ГДК, у 

вологому зерні кукурудзи – 0,02 мг/кг, що у 5,0 разів менше ГДК, у 

висушеному зерні кукурудзи – 0,04 мг/кг, що у 2,5 рази менше ГДК, у насінні 

соняшнику – 0,35 мг/кг, що у 3,5 рази більше ГДК. 

Найвищий вміст кадмію був виявлений у насінні соняшнику – 0,35 мг/кг. 

Вміст кадмію у зерні ячменю ярого був на 28,5 % менший, насінні ріпаку 

озимого – на 62,8 %, у зерні пшениці озимої та висушеному зерні кукурудзи 

– на 88,5 %, у вологому зерні кукурудзи – на 94,2 % менший, ніж у насінні 

соняшнику. 
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Фактичний вміст міді у зерні пшениці озимої вирощеного в умовах  

інтенсивної хімізації землеробства на період збирання становив 17,44 мг/кг, що 

у 1,7 рази більше ГДК, у насінні ріпаку озимого – 19,80 мг/кг, що у 1,9 рази 

більше ГДК, у зерні ячменю ярого – 13,65 мг/кг, що у 1,4 рази більше ГДК, у 

вологому зерні кукурудзи – 0,95 мг/кг, що у 10,5 разів менше ГДК, у 

висушеному зерні кукурудзи – 1,00 мг/кг, що у 10 разів менше ГДК, у насінні 

соняшнику – 10,00 мг/кг, що  відповідає гранично допустимій концентрації для 

продовольчої сировини. 

Найвищий вміст міді був виявлений у насінні ріпаку озимого –  

19,80 мг/кг. Вміст міді у зерні пшениці озимої був на 11,9 % менший, у зерні 

ячменю ярого – на 31,1 %, насінні соняшнику – на 49,5 %, у висушеному зерні 

кукурудзи – на 94,9 % та вологому зерні кукурудзи – на 95,2 % менший, ніж у 

насінні ріпаку озимого. 

Фактичний вміст цинку у зерні пшениці озимої вирощеного в умовах інтенсивної 

хімізації землеробства на період збирання становив 26,50 мг/кг, що у 1,9 разів менше 

ГДК, у насінні ріпаку озимого – 24,99 мг/кг, що у 2,0 рази менше ГДК, у зерні ячменю 

ярого – 23,70 мг/кг, що у 2,1 рази менше ГДК, у вологому зерні кукурудзи – 17,90 мг/кг, 

що у 2,8 разів менше ГДК, у висушеному зерні кукурудзи – 23,20 мг/кг, що у 2,2 рази 

менше ГДК, у насінні соняшнику – 24,90 мг/кг, що у 2,0 рази менше ГДК. 

Серед досліджуваного зерна та насіння, найвищий вміст цинку був 

виявлений у зерні пшениці озимої – 26,50 мг/кг. Вміст цинку у насінні ріпаку 

озимого був на 5,7 % менший, у насінні соняшнику – на 6,0 % менший, у 

висушеному зерні кукурудзи – на 12,56 % менша, у вологому зерні кукурудзи – 

на 32,5 % менший, ніж у зерні пшениці озимої. 

Фактичний вміст свинцю у зерні пшениці озимої вирощеного в умовах 

ресурсоощадної хімізації землеробства на період збирання становив 0,60 мг/кг, 

що у 1,2 рази більше ГДК, у зерні ячменю ярого – 0,40 мг/кг, що у 1,25 рази 

менше ГДК, у насінні гороху – 0,83 мг/кг, що у 1,7 рази більше ГДК, у насінні 

гречки – 0,24 мг/кг, що у 2,1 рази менше ГДК, у насінні сої – 0,45 мг/кг, що у 

1,1 рази менше ГДК (табл. 4.2.). 
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Таблиця 4.2 

Вміст важких металів у зерні та насінні польових культур в умовах 

ресурсоощадної хімізації землеробства, мг/кг на період збирання культур 

(середнє за 2016–2018 рр.)     

Назва 

культури 

Важкі метали 

Pb Cd Cu Zn 

факт. ГДК факт. ГДК факт. ГДК факт. ГДК 

Пшениця 

озима 

0,60±0,08 0,5 0,02±0,0 0,1 3,35±0,6 10,0 27,50±0,5 50,0 

Ячмінь 

ярий 

0,40±0,01 0,5 0,02±0,0 0,1 4,34±0,7 10,0 24,80±0,5 50,0 

Горох  0,83±0,04 0,5 0,09±0,03 0,1 4,39±0,7 10,0 24,80±0,5 50,0 

Гречка  0,24±0,02 0,5 0,06±0,01 0,1 3,30±0,6 10,0 26,10±0,6 50,0 

Соя  0,45±0,03 0,5 0,14±0,01 0,1 7,52±0,7 10,0 27,20±0,9 50,0 

 

Серед досліджуваного зерна та насіння, найвищий вміст свинцю було 

виявлено у насінні гороху – 0,83 мг/кг. Вміст свинцю у зерні пшениці озимої 

був на 27,7 % менший, у насінні сої – на 45,8 %, у зерні ячменю ярого – на 

51,8 % та насінні гречки – на 71,1 % менший, ніж у насінні гороху. 

Фактичний вміст кадмію у зерні пшениці озимої та ячменю ярого 

вирощеного в умовах ресурсоощадної хімізації землеробства на період 

збирання становив 0,02 мг/кг, що у 5,0 разів менше ГДК, у насінні гороху –  

0,09 мг/кг, що у 1,1 рази менше ГДК, у насінні гречки – 0,06 мг/кг, що у  

1,7 разів менше ГДК, у насінні сої – 0,14 мг/кг, що у 1,4 рази більше ГДК. 

Найвищий вміст кадмію був виявлений у насінні сої – 0,14 мг/кг. Вміст 

кадмію у зерні гороху був на 35,7 % менший, насінні гречки – на 57,1 %, та у 

зерні пшениці озимої і ячменю ярого – на 85,7 % менший, ніж у насінні сої. 

Фактичний вміст міді у зерні пшениці озимої вирощеної в умовах 

ресурсоощадної хімізації землеробства на період збирання становив 3,35 

мг/кг, що у 2,9 рази менше ГДК, у зерні ячменю ярого – 4,34 мг/кг, що у 2,3 

рази менше ГДК, у насінні гороху – 4,39 мг/кг, що у 2,3 рази менше ГДК, у 
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насінні гречки – 3,30 мг/кг, що у 3,0 рази менше ГДК, у насінні сої – 7,52 

мг/кг, що у 1,3 рази менше ГДК. 

Найвищий вміст міді був виявлений у насінні сої – 7,52 мг/кг. Вміст міді 

у насінні гороху був на 41,6 % менший, у зерні ячменю ярого – на 42,3 %, у 

зерні пшениці озимої – на 55,3 %, та насінні гречки – на 56,1 % менший, ніж 

у зерні сої. 

Фактичний вміст цинку у зерні пшениці озимої вирощеної в умовах 

ресурсоощадної хімізації землеробства на період збирання становив 27,50 

мг/кг, що у 1,8 разів менше ГДК, у зерні ячменю ярого – 24,80 мг/кг, що у 2,0 

рази менше ГДК, у насінні гороху – 24,80 мг/кг, що у 2,0 рази менше ГДК, у 

насінні гречки – 26,10 мг/кг, що у 1,9 рази менше ГДК, у насінні сої – 27,20 

мг/кг, що у 1,8 разів менше ГДК. 

Серед досліджуваного зерна та насіння, найвищий вміст цинку був 

виявлений у зерні пшениці озимої – 27,50 мг/кг. Вміст цинку у насінні сої 

був на 1,1 % менший, у насінні гречки – на 5,1 %, у зерні ячменю ярого та 

насінні гороху – на 9,8 %, менший ніж у зерні пшениці озимої. 

Вміст свинцю у зерні пшениці озимої, вирощеної в умовах інтенсивної 

хімізації землеробства становив 1,03 мг/кг, що на 41,7 % більше, ніж у зерні 

пшениці озимої, вирощеної в умовах ресурсоощадної хімізації землеробства; 

вміст кадмію – на 50,0 % більший, міді – на 80,8 % більший, а вміст цинку – 

на 3,6 % менший у зерні пшениці озимої, вирощеної в умовах інтенсивної 

хімізації землеробства, ніж у зерні пшениці озимої, вирощеної в умовах 

ресурсоощадної хімізації землеробства, в той час як загальна кількість 

фізичної ваги мінеральних добрив, внесених у ґрунт в умовах 

ресурсоощадної хімізації землеробства була у 1,8 рази менша. 

Вміст свинцю у зерні ячменю ярого, вирощеного в умовах інтенсивної 

хімізації землеробства становив 1,05 мг/кг, що на 61,9  % більше ніж у зерні 

ячменю ярого, вирощеного в умовах ресурсоощадної хімізації землеробства; 

вміст кадмію – на 92,0 % більший, міді – на 68,2 %, і вміст цинку – на 4,6 % 

більший ніж у зерні ячменю ярого, вирощеного в умовах ресурсоощадної 
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хімізації землеробства, а кількість мінеральних добрив при вирощуванні 

ячменю ярого вирощеного в умовах ресурсоощадної хімізації була у 2,7 рази 

менша. 

Отже, встановлено, що в умовах інтенсивної хімізації землеробства у 

зерні пшениці озимої найбільше накопичується цинку; у насінні ріпаку 

озимого найбільше накопичується свинцю і міді; у вологому зерні кукурудзи 

– найбільше свинцю, але найменше кадмію, міді та цинку. У  висушеному 

зерні кукурудзи найменше накопичується свинцю, міді; у насінні соняшнику 

найбільше накопичується кадмію. 

Найбільше накопичення цинку у зерні пшениці озимої і кадмію у насінні 

соняшнику зумовлене фізіологічними процесами рослин у більшій кількості 

поглинати цинк і кадмій. Найбільше накопичення у насінні ріпаку озимого 

свинцю і кадмію зумовлене найвищими нормами внесення мінеральних 

добрив під цю культуру (N200P40K40). 

Вологе зерно кукурудзи мало початкову вологість 16,8 %. Штучне 

висушування зерна кукурудзи до вологості 11,1 % сприяло виведенню із 

зерна кукурудзи 5,7 % надлишкової вологи. Втрата зерном кукурудзи 

вологи може впливати на зміну вмісту важких металів двояко: вони можуть 

виводитись з вологою під час випаровування або підвищувати свій вміст 

при зниженні кількості вологи у зерні за рахунок зниження маси окремої 

зернівки. Результатами лабораторних аналізів встановлено, що вміст 

свинцю у висушеному зерні кукурудзи був у 5,7 разів менший, ніж у 

вологому зерні. Це може свідчити про випаровування свинцю із зернівок 

кукурудзи при її висушуванні. В той же час вміст кадмію, міді та цинку у 

вологому зерні кукурудзи був відповідно у 2,0; 1,05 та 1 ,3 разів вищий, ніж 

у висушеному [182]. 

Серед зерна і насіння, що було вирощене в умовах ресурсоощадної хімізації 

землеробства зерно пшениці озимої характеризувалось найвищим вмістом 

цинку, але найменшим вмістом кадмію та міді. Зерно ячменю ярого мало 

найменше кадмію та цинку; насіння гороху мало найбільше свинцю та найменше 
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цинку; гречки – найменше свинцю і міді; сої – найбільше кадмію і міді.  

У процесі зберігання зерна і насіння, воно зазнавало активного 

механічного і фізичного впливу, зокрема перевертання, перекидання, в 

процесі якого важкі метали у вигляді пилу, що перебувають на поверхні 

насіння і зернівок, можуть осипатися, таким чином знижуватиметься вміст їх 

у зерні.  

Фізіологічні процеси, що можуть протікати у зерні і насінні, які 

зумовлюватимуть зниження вмісту важких металів, можуть бути пов’язані із 

втратою зерном і насіння вологи під час зберігання. 

Інтенсивність зниження вмісту вологи у зерні і насінні польових 

культур, вирощених в умовах інтенсивної та ресурсоощадної хімізації за 24 

місячний період зберігання представлений у табл. 4.3. 

Таблиця 4.3 

 

Інтенсивність зниження вологості зерна і насіння польових культур за період 

зберігання (2016–2018 рр.) 

Назва культури 

Інтенсивність 

хімізації 

землеробства 

Вологість, % 

після збирання 
через 24 міс. 

зберігання 

Пшениця озима 

інтенсивна 

14,7±0,4 11,2±0,4 

Ріпак озимий 15,3±1,0 6,5±0,1 

Ячмінь ярий  14,3±0,4 11,1±0,2 

Кукурудза (волога) 16,8±1,1 11,1±0,2 

Кукурудза (висушена) 12,1±0,2 11,3±0,2 

Соняшник  12,7±0,2 5,1±0,1 

Пшениця озима 

ресурсоощадна  

14,5±0,4 11,5±0,2 

Ячмінь ярий  14,2±0,4 10,7±0,1 

Горох  15,7±1,0 10,4±0,1 

Гречка  14,7±0,4 11,4±0,4 

Соя  15,9±1,2 7,5±0,1 
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На час збирання зерна пшениці озимої, вирощеного за технологією 

інтенсивної хімізації, вміст вологи у зерні склав 14,7 %. За 24-місячний 

термін зберігання зерна з активним впливом на нього, вологість зерна 

пшениці озимої зменшилась на 3,5 % і склала 11,2 %. Отже в середньому за 

30 діб зерно пшениці озимої втрачало 0,15 % вологи. 

Зерно пшениці озимої, що було вирощене за технологією 

ресурсоощадної хімізації на період збирання мало вологість на 0,2 % меншу, 

а через 24 місяці – на 0,3 % більшу, ніж зерно, що вирощувалось за 

технологіями інтенсивного землеробства. Втрата вологи за 2 роки склала 

3,0 %, а за 30 діб зберігання – 0,13 %. 

На час збирання насіння ріпаку озимого, вирощеного за технологією 

інтенсивної хімізації, вміст вологи у зерні склав 15,3 %. За 24-місячний 

термін зберігання насіння з активним впливом на нього, вологість насіння 

ріпаку озимого зменшилась на 8,8 % і склала 6,5 %. Отже в середньому за 30 

діб насіння ріпаку озимого втрачало 0,37 % вологи. 

На час збирання зерна ячменю ярого, вирощеного за технологією 

інтенсивної хімізації, вміст вологи у зерні склав 14,3 %. За 24-місячний 

термін зберігання зерна з активним впливом на нього, вологість зерна 

ячменю ярого зменшилась на 3,2 % і склала 11,1 %. Отже в середньому за 30 

діб насіння ріпаку озимого втрачало 0,15 % вологи. 

Зерно ячменю ярого, що було вирощене за технологією ресурсоощадної 

хімізації на період збирання мало вологість на 0,1 % меншу, також через  

24 місяці – на 0,4 % меншу, ніж зерно, що вирощувалось за технологіями 

інтенсивного землеробства. За 2 роки вміст зберігання вміст вологи в зерні 

зменшився на 3,5 %, а за 30 діб зберігання – 0,15 %. 

На час збирання вологого зерна кукурудзи, вирощеного за технологією 

інтенсивної хімізації, вміст вологи у зерні склав 16,8 %. За 24-місячний 

термін зберігання зерна з активним впливом на нього, вологість зерна 

зменшилась на 5,7 % і склала 11,1 %. Отже в середньому за 30 діб зерно 

кукурудзи втрачало 0,24 % вологи. 
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На час збирання і штучного висушування зерна кукурудзи, вирощеного 

за технологією інтенсивної хімізації, вміст вологи у зерні склав 12,1  %. За  

24-місячний термін зберігання зерна з активним впливом на нього, вологість 

зерна зменшилась на 0,8 % і склала 11,1 %. Отже, в середньому за 30 діб 

зерно кукурудзи втрачало 0,03 % вологи. 

На час збирання насіння соняшнику, вирощеного за технологією 

інтенсивної хімізації, вміст вологи у зерні склав 12,7 %. За 24-місячний 

термін зберігання насіння з активним впливом на нього, вологість насіння 

соняшнику зменшилась на 7,6 % і склала 5,1 %. Отже, в середньому за 30 діб 

насіння ріпаку озимого втрачало 0,32 % вологи. 

На час збирання насіння гороху, вирощеного за технологією 

ресурсоощадної хімізації, вміст вологи у зерні склав 15,7 %. За 24-місячний 

термін зберігання насіння з активним впливом на нього, вологість насіння 

гороху зменшилась на 5,3 % і склала 10,4 %. Отже, в середньому за 30 діб 

насіння гороху втрачало 0,22 % вологи. 

На час збирання насіння гречки, вирощеного за технологією 

ресурсоощадної хімізації, вміст вологи у зерні склав 14,7 %. За 24-місячний 

термін зберігання насіння з активним впливом на нього, вологість насіння 

гречки зменшилась на 3,3 % і склала 11,4 %. Отже, в середньому за 30 діб 

насіння гороху втрачало 0,14 % вологи. 

На час збирання насіння сої, вирощеного за технологією ресурсоощадної 

хімізації, вміст вологи у зерні склав 15,9 %. За 24-місячний термін зберігання 

насіння з активним впливом на нього, вологість насіння гречки зменшилась 

на 8,4 % і склала 7,5 %. Отже, в середньому за 30 діб насіння сої втрачало 

0,35 % вологи. 

Екологічна безпечність зерна і насіння польових культур визначається 

інтенсивністю накопичення важких металів у зерновій і насіннєвій масі.  

На цей показник впливає вміст важких металів у ґрунті під час 

вирощування зернових і насіннєвих культур та інтенсивність переходу солей 

важких металів з ґрунту у зерно і насіння. 
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Основним показником інтенсивності акумуляції важких металів у 

зерні та насінні є коефіцієнт накопичення, який визначається за 

відношенням вмісту важких металів у зерні та насінні до вмісту важких 

металів у ґрунті, на якому вирощувались польові культури . Чим нижчий 

коефіцієнт накопичення – тим менше важкі метали мігрують з ґрунту у 

рослину [183]. 
 

Коефіцієнт накопичення свинцю у зерні ячменю ярого, вирощеного в 

умовах інтенсивної хімізації землеробства становив 52,5, у насінні ріпаку 

озимого – на 21,4 % менше, зерні кукурудзи – на 20,6 % менше, пшениці 

озимій – на 2,0 % менше, ніж у зерні ячменю ярого. 

Найнижчий коефіцієнт накопичення свинцю був виявлений у насінні 

соняшнику – 22,5 (табл. 4.4). 

Таблиця 4.4 

Коефіцієнт накопичення важких металів у зерні та насінні польових культур в 

умовах інтенсивної хімізації землеробства (2016–2018 рр.) 

 

 

Назва культури 
Важкі метали 

Pb Cd Cu Zn 

Пшениця озима 51,5±0,3 2,0±0,1 174,4±1,2 16,7±0,2 

Ріпак озимий 41,3±0,2 1,2±0,1 99,0±1,0 10,6±0,2 

Ячмінь ярий 52,5±0,3 12,5±0,2 136,5±1,2 27,6±0,3 

Кукурудза 41,7±0,2 1,0±0,1 9,5±0,2 13,3±0,2 

Соняшник 22,5±0,1 17,5±0,2 100,0±1,0 20,2±0,3 

 

Коефіцієнт накопичення кадмію у насінні соняшнику становив 17,5, у 

зерні ячменю ярого – на 28,6 % менше, у зерні пшениці озимої – на 88,6 % 

менше, насінні ріпаку озимого – на 93,1 % менше. 

Найнижчий коефіцієнт накопичення кадмію був у зерні кукурудзи – 1,0. 

Коефіцієнт накопичення міді у зерні пшениці озимої склав  

174,4, ячменю ярого – на 21,8 % менше, насінні соняшнику та ріпаку озимого 

– на 42,7 % менше. 
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Найнижчий коефіцієнт накопичення міді був у зерні кукурудзи – 9,5. 

Коефіцієнт накопичення цинку у зерні ячменю ярого становив 27,6, у 

насінні соняшнику – на 26,9 % менше, у зерні пшениці озимої на 39,5 % 

менше. 

Найнижчий коефіцієнт накопичення цинку був у зерні кукурудзи –  

13,3 та насінні ріпаку озимого – на 61,6 % менше, ніж у зерні ячменю 

ярого.  

Отже, за результатами досліджень встановлено, що найменший 

коефіцієнт накопичення свинцю спостерігався у насінні соняшнику, кадмію і 

міді – у зерні кукурудзи, цинку – у насінні ріпаку озимого. 

Коефіцієнт накопичення свинцю у насінні гороху, вирощеного в умовах 

ресурсоощадної хімізації землеробства становив 83,0, у зерні пшениці озимої 

– на 27,8 % менше. 

Найнижчий коефіцієнт накопичення свинцю був виявлений у насінні сої 

– 45,0 та насінні ячменю ярого на 51,9 % менше, ніж у насінні гороху  

(табл. 4.5).  

Таблиця 4.5 

 

Коефіцієнт накопичення важких металів у зерні та насінні польових культур в 

умовах ресурсоощадної хімізації землеробства (2016–2018 рр.) 

 

Назва культури 
Важкі метали 

Pb Cd Cu Zn 

Пшениця озима 60,0±0,5 2,0±0,2 4,1±0,1 7,6±0,2 

Ячмінь ярий 40,0±0,3 0,3±0,01 5,6±0,2 3,6±0,1 

Горох  83,0±0,6 9,0±0,4 6,5±0,2 6,5±0,2 

Соя  45,0±0,3 7,0±0,4 7,5±0,1 5,8±0,2 

 

Коефіцієнт накопичення кадмію у насінні гороху становив 9,0, насінні 

сої – на 22,3 % менше, зерні пшениці озимої – на 77,8 % менше, у зерні 

ячменю ярого – на 96,7 % менше, ніж у насінні гороху. 

Найнижчий коефіцієнт накопичення кадмію був у зерні ячменю ярого, 
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що становив 0,3. 

Коефіцієнт накопичення міді у насінні сої склав 7,5, насінні гороху – на 

13,4 % менше, у зерні ячменю ярого – на 25,4 % менше. 

Найнижчий коефіцієнт накопичення міді був у зерні пшениці  

озимої – 4,1. 

Коефіцієнт накопичення цинку у зерні пшениці озимій становив 7,6, у 

насінні гороху – на 14,5 % менше, насінні сої – на 23,7 % менше. 

Найнижчий коефіцієнт накопичення цинку був у зерні ячменю  

ярого – 3,6. 

Отже, згідно результатів досліджень встановлено, що найменший 

коефіцієнт накопичення свинцю, кадмію і цинку спостерігався у зерні 

ячменю ярого, міді – у зерні пшениці озимої. 

У господарствах, що застосовують інтенсивні технології землеробства 

коефіцієнт накопичення свинцю у зерні ячменю ярого був у 1,3 рази 

більший, ніж у зерні ячменю ярого, вирощеного в умовах ресурсоощадної 

хімізації, кадмію – у 41,6 рази більший, міді – у 24,4 рази більший, цинку – у 

7,6 разів більший.  

У зерні пшениці озимої вирощеної за інтенсивними технологіями 

хімізації коефіцієнт накопичення свинцю був у 1,2 рази менший, ніж у зерні, 

вирощеного в умовах ресурсоощадної хімізації, міді – у 42,5 разів більший, 

цинку – у 2,2 рази більший.  

Коефіцієнт небезпечності важких металів виявляється шляхом ділення 

кількості важких металів у зерні та насінні польових культур на гранично 

допустиму концентрацію важких металів у зерні та насінні [183].  

Коефіцієнт небезпечності свинцю у зерні кукурудзи вирощеного в 

умовах інтенсивної хімізації землеробства становив 2,5, у зерні пшениці 

озимої і ячменю ярого – на 16,0 % менше, ріпаку озимого – на 52,0 % менше, 

ніж у зерні кукурудзи. 

Найнижчий коефіцієнт небезпечності свинцю був виявлений у насінні 

соняшнику – 0,9 (табл. 4.6).  
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Таблиця 4.6 

Коефіцієнт небезпечності важких металів у зерні та насінні польових культур в 

умовах інтенсивної хімізації землеробства (2016–2018 рр.) 

 

 

Зерно, насіння 
Важкі метали 

Pb Cd Cu Zn 

Пшениця озима 2,1±0,01 0,4±0,02 1,7±0,03 0,5±0,01 

Ріпак озимий 1,2±0,01 1,3±0,04 2,0±0,04 0,5±0,01 

Ячмінь ярий 2,1±0,01 2,5±0,03 1,4±0,03 0,5±0,01 

Кукурудза 2,5±0,02 0,2±0,01 0,1±0,01 0,4±0,01 

Соняшник 0,9±0,01 3,5±0,02 1,0±0,02 0,5±0,01 

 

Коефіцієнт небезпечності кадмію у насінні соняшнику становив 3,5, у зерні 

ячменю ярого – на 28,6 % менше, у насінні ріпаку озимого – на 62,9 % менше, 

зерні пшениці озимій – на 88,6 % менше, ніж у насінні соняшнику. 

Найнижчий коефіцієнт небезпечності кадмію був у зерні кукурудзи – 0,2. 

Коефіцієнт небезпечності міді у насінні ріпаку озимого становив 2,0, у 

зерні пшениці озимої – на 15,0 % менше, ячменю ярого – на 30,0 % менше, 

насінні соняшнику – на 50,0 % менше, ніж у насінні ріпаку озимого. 

Найнижчий коефіцієнт небезпечності міді був виявлений у зерні  

кукурудзи – 0,1. 

Коефіцієнт небезпечності цинку у зерні пшениці озимої, ячменю ярого, 

насінні ріпаку озимого та насінні соняшнику становив 0,5, у зерні кукурудзи на 

20 % менше. 

Отже, згідно результатів досліджень встановлено, що найменший 

коефіцієнт небезпечності свинцю спостерігався у насінні соняшнику, кадмію, 

міді та цинку – у зерні кукурудзи. 

Коефіцієнт небезпечності свинцю у насінні гороху вирощеного в умовах 

ресурсоощадної хімізації землеробства становив 1,7, у зерні пшениці озимої 

на 29,5 % менше. 

Найнижчий коефіцієнт небезпечності свинцю був виявлений у насінні сої – 
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0,9 та зерні ячменю ярого – 0,8, що на 47,1 % та 53,0 % менше відповідно, ніж у 

насінні гороху (табл. 4.7).  

Таблиця 4.7 

Коефіцієнт небезпечності важких металів у зерні та насінні польових культур в 

умовах ресурсоощадної хімізації землеробства (2016–2018 рр.) 

Зерно, насіння 
Важкі метали 

Pb Cd Cu Zn 

Пшениця озима 1,2±0,04 0,2±0,01 0,3±0,01 0,6±0,01 

Ячмінь ярий 0,8±0,02 0,2±0,01 0,4±0,01 0,5±0,02 

Горох  1,7±0,02 0,9±0,02 0,4±0,01 0,5±0,02 

Соя  0,9±0,02 1,4±0,03 0,8±0,02 0,5±0,02 

 

Коефіцієнт небезпечності кадмію у насінні сої становив 1,4, у насінні 

гороху – на 35,8 % менше. 

Найнижчий коефіцієнт небезпечності кадмію був у зерні пшениці озимої та 

ячмені ярого – 0,2, що на 85,8 % менше ніж у насінні сої. 

Коефіцієнт небезпечності міді у насінні сої становив 0,8, у насінні гороху  

та зерні ячмені ярого – на 50,0 % менше. 

Найнижчий коефіцієнт небезпечності міді був у зерні пшениці озимої – 0,3, 

що на 62,5 % менше, ніж у насінні сої. 

Коефіцієнт небезпечності цинку у зерні пшениці озимої становив 0,6, у 

насінні гороху, сої та зерні ячменю ярого на 16,7 % менше. 

Отже, за результатами досліджень встановлено, що найменший коефіцієнт 

небезпечності свинцю спостерігався у зерні ячменю ярого та насінні 

соняшнику, кадмію – у зерні пшениці озимої та ячменю ярого, міді – у зерні 

ячменю ярого та насінні гороху, цинку – у насінні гороху, сої та зерні ячменю 

ярого. 

Коефіцієнт небезпечності свинцю у зерні ячменю ярого, вирощеного в 

умовах інтенсивної хімізації був у 2,6 разів більший, ніж у зерні ячменю ярого, 

вирощеного в умовах ресурсоощадної хімізації, кадмію – у 12,5 разів більший, 



 

 

103 

 

міді – у 3,5 разів більший; у зерні пшениці озимої вирощеної за інтенсивною 

хімізацією коефіцієнт небезпечності свинцю був у 1,2 рази більший, кадмію – у 

2 рази більший, міді – у 5,6 разів більший, а цинку – у 1,2 рази менший, ніж у 

зерні пшениці озимої вирощеної в умовах ресурсоощадної хімізації. 

Для зниження вмісту важких металів у зерні пшениці озимої, що вирощене 

в умовах інтенсивного землеробства та мало перевищення ГДК за свинцем та 

міддю, досліджували зміну вмісту цих важких металів при розмелюванні зерна 

на різні фракції борошна: вищого ґатунку, першого ґатунку, другого ґатунку та 

висівки. 

При вмісті свинцю у зерні пшениці озимої 1,03 мг/кг, що становить 2,1 

ГДК, вміст свинцю у висівках склав 2,68 мг/кг, що становить 5,4 ГДК та 

більше на 61,6 %, ніж його вміст у зерні. У борошні другого ґатунку вміст 

свинцю, порівняно із зерном менший на 47,6 % і склав 0,54 мг/кг, що 

відповідає 1,1 ГДК. У борошні першого ґатунку вміст свинцю менший, 

порівняно із зерном пшениці озимої на 51,5 % і становив 0,50 мг/кг, що 

відповідає ГДК. Борошно вищого ґатунку мало вміст свинцю 0,29 мг/кг, що на 

71,8 % менше, ніж у зерні і складало 0,6 ГДК. Отже, при вмісті свинцю у зерні 

пшениці озимої 2,1 ГДК, для продовольчих потреб можна використовувати 

без обмежень борошно вищого ґатунку або з певними обмеженнями борошно 

першого ґатунку (табл. 4.8). 

При вмісті кадмію у зерні пшениці озимої 0,04 мг/кг, що становить  

0,4 ГДК, його вміст у висівках склав 0,10 мг/кг, що становить 1,0 ГДК та більше 

на 60,0 %, ніж у зерні. У борошні другого ґатунку вміст кадмію, порівняно із 

зерном менший на 25,0 % і склав 0,03 мг/кг, що відповідає 0,3 ГДК. У борошні 

першого ґатунку вміст кадмію менший, порівняно із зерном пшениці озимої на 

50,0 % і становив 0,02 мг/кг, що відповідає 0,2 ГДК. Борошно вищого ґатунку 

мало вміст кадмію 0,01 мг/кг, що на 75,0 % менше, ніж у зерні, що відповідає 

0,1 ГДК. Отже, при вмісті кадмію у зерні пшениці озимої 0,4 ГДК, для 

продовольчих потреб можна використовувати без обмежень борошно другого, 

першого та вищого ґатунку, а висівки – з певними обмеженнями. 
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Таблиця 4.8 

Вміст важких металів у зерні пшениці озимої і продуктах його переробки, мг/кг  

(середнє за 2016–2018 рр.)     

Назва 

зернової  

продукції 

Pb Cd Cu Zn 

ГДК 
фак. 

вміст 
ГДК 

фак. 

вміст 
ГДК 

фак. 

вміст 
ГДК 

фак. 

вміст 

Зерно 

пшениці 

озимої 

0,5 

1,03±0,1 

0,1 

0,04±0,01 

10,0 

17,44±0,5 

50,0 

26,50±1,6 

Висівки 2,68±0,2 0,10±0,2 35,34±1,4 83,20±,1,9 

Борошно 

другого 

ґатунку 

0,54±0,02 0,03±0,01 9,18±1,0 12,80±1,2 

Борошно 

першого 

ґатунку 

0,50±0,02 0,02±0,01 8,38±1,0 12,05±1,1 

Борошно 

вищого 

ґатунку 

0,29±0,01 0,01±0,01 4,89±0,9 1,09±0,2 

 

При вмісті міді у зерні пшениці озимої 17,44 мг/кг, що у 1,7 рази більше ГДК, 

вміст міді у висівках склав 35,34 мг/кг, що у 3,5 рази більше ГДК та на 50,7 % 

більше, ніж у зерні. У борошні другого ґатунку вміст міді, порівняно із зерном 

менший на 47,4 % і склав 9,18 мг/кг, що відповідає 0,9 ГДК. У борошні першого 

ґатунку вміст міді менший, порівняно із зерном пшениці озимої на 52,0 % і 

становив 8,38 мг/кг, що відповідає 0,8 ГДК. Борошно вищого ґатунку мало вміст 

міді 4,89 мг/кг, що на 72,0 % менше, ніж у зерні, що відповідає 0,5 ГДК. Отже, при 

вмісті міді у зерні пшениці озимої 1,7 ГДК, для продовольчих потреб можна 

використовувати без обмежень борошно другого, першого та вищого ґатунку. 

При вмісті цинку у зерні пшениці озимої 26,5 мг/кг, що у 1,9 разів менше 

ГДК, вміст цинку у висівках склав 83,2 мг/кг, що у 1,7 рази більше ГДК. У 



 

 

105 

 

борошні другого ґатунку вміст цинку, порівняно із зерном менший на 51,7 % і 

склав 12,80 мг/кг, що відповідає 0,3 ГДК. У борошні першого ґатунку вміст 

цинку менший порівняно із зерном пшениці озимої на 54,6 % і становив  

12,05 мг/кг, що відповідає 0,2 ГДК. Борошно вищого ґатунку мало вміст цинку 

1,09 мг/кг, що на 95,9 % менше, ніж у зерні, що відповідає 0,02 ГДК. Отже, при 

вмісті цинку у зерні пшениці озимої 0,5 ГДК, для продовольчих потреб можна 

використовувати без обмежень борошно другого, першого та вищого ґатунку, 

але заборонено використовувати висівки. 

На основі проведених досліджень прослідковується тенденція до зниження 

вмісту важких металів у борошні пшениці озимої у послідовності: 2 ґатунок - 1 

ґатунок - вищий ґатунок, але зростання вмісту важких металів у висівках. 

Можливими причинами істотного підвищення вмісту важких металів у висівках 

є більше їх концентрування на периферії насінини, зокрема на оболонці. А 

оскільки висівки представлені переважно оболонками зернівки, то саме у них 

суттєво зростає вміст важких металів. Найнижчий вміст важких металів у 

борошні вищого ґатунку, порівняно з борошном другого ґатунку зумовлений 

відвіюванням крупніших фракцій борошна, а з ними і пилу важких металів у 

фракції борошна нижчої якості.  

 

4.2. Екологічна оцінка зернової і насіннєвої продукції агроценозів за 

вмістом залишків пестицидів 

Широке використання пестицидів у сільськогосподарському виробництві 

може бути причиною забруднення рослинної продукції.  

Хлорорганічні пестициди дихлордифеніл трихлорметилметан (ДДТ) і 

гамма-гексахлорциклогексан (ГХЦГ) є найтоксичнішими і мають здатність 

накопичуватись у рослинній продукції; ступінь накопичення залежить від 

особливостей сільськогосподарських культур; залишки цих пестицидів можуть 

зберігатися в рослинах до 90‒150 днів [72].  

Згідно програми досліджень визначено залишковий вміст пестицидів  

γ – ГХЦГ і ДДТ у зерні та насінні польових культур вирощених в умовах 
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інтенсивної та ресурсоощадної хімізації землеробства (табл. 4.9, 4.10). 

Таблиця 4.9 

Вміст залишків пестицидів у зерні та насінні польових культур в умовах 

інтенсивної хімізації землеробства, мг/кг на період збирання культур  

(середнє за 2016–2018 рр.)     

Назва культури 

Пестициди 

γ – ГХЦГ ДДТ 

факт. ГДК факт. ГДК 

Пшениця озима ˂0,02 

0,5 

˂0,02 

0,2 

Ріпак озимий ˂0,02 ˂0,02 

Ячмінь ярий ˂0,02 ˂0,02 

Кукурудза (волога) ˂0,02 ˂0,02 

Кукурудза (висушена) ˂0,02 ˂0,02 

Соняшник ˂0,02 ˂0,02 
 

 

За результатами токсико-екологічної оцінки зерна та насіння вирощеного в 

умовах інтенсивної хімізації землеробства встановлено, що вміст залишкових 

мікрокількостей γ – ГХЦГ у зерні та насінні досліджуваних культур становив 

менше 0,02 мг/кг при ГДК 0,5 мг/кг, ДДТ – менше 0,02 мг/кг при ГДК 0,2 мг/кг. 

Таблиця 4.10 

Вміст залишків пестицидів у зерні та насінні польових культур в умовах 

ресурсоощадної хімізації землеробства, мг/кг на період збирання культур 

(середнє за 2016–2018 рр.)     

Назва культури 

Пестициди 

γ – ГХЦГ ДДТ 

факт. ГДК факт. ГДК 

Пшениця озима ˂0,02 

0,5 

˂0,02 

0,2 

Ячмінь ярий ˂0,02 ˂0,02 

Горох  ˂0,02 ˂0,02 

Гречка  ˂0,02 ˂0,02 

Соя  ˂0,02 ˂0,02 
 

 

 

У досліджуваному зерні та насінні польових культур вирощених в умовах 

ресурсоощадної хімізації землеробства, залишкових мікрокількостей 

пестицидів не виявлено. 

Отже, за раціонального використання хімічних методів захисту рослин 
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проти боротьби зі шкідниками, збудниками хвороб та бурʼянами, накопичення 

пестицидів у зерні та насінні не відбувається, що створює передумови для 

отримання екологічно безпечної зернової та насіннєвої продукції. 

 

4.3. Екологічна оцінка зернової і насіннєвої продукції агроценозів за 

вмістом нітратів 

Фактичний вміст нітратів у зерні пшениці озимої на період збирання, 

вирощеного в умовах інтенсивної хімізації землеробства, становив 51,30 мг/кг, 

що у 5,8 разів менше ГДК, у насінні ріпаку озимого – 88,30 мг/кг, що у 3,4 рази 

менше ГДК, у зерні ячменю ярого – 91,20 мг/кг, що у 3,3 рази менше ГДК, у 

вологому зерні кукурудзи – 10,23 мг/кг, що у 29,3 рази менше ГДК, у 

висушеному зерні кукурудзи – 9,12 мг/кг, що у 32,9 рази менше ГДК, у насінні 

соняшнику – 131,80 мг/кг, що у 2,3 рази менше ГДК (табл. 4.11.) [184]. 

Таблиця 4.11 

Вміст нітратів у зерні та насінні польових культур в умовах інтенсивної хімізації 

землеробства, мг/кг на період збирання культур (середнє за 2016–2018 рр.)        

Назва культури 
Вміст нітратів 

факт. ГДК 

Пшениця озима 51,30±1,1 300 

Ріпак озимий 88,30±0,5 300 

Ячмінь ярий 91,20±0,4 300 

Кукурудза (волога) 10,23±0,8 300 

Кукурудза (висушена) 9,12±0,6 300 

Соняшник 131,80±3,0 300 

 

Серед досліджуваного зерна та насіння, найвищий вміст нітратів був 

виявлений у насінні соняшнику – 131,80 мг/кг. Вміст нітратів у зерні ячменю 

ярого був на 30,8 % менший, у насінні ріпаку озимого – на 33,1 %, у зерні 

пшениці озимої – на 61,1 %, у вологому зерні кукурудзи – на 92,2 % та 

висушеному зерні кукурудзи – на 93,1 %, ніж у насінні соняшнику. 
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Фактичний вміст нітратів у зерні пшениці озимої на період збирання, 

вирощеного в умовах ресурсоощадної хімізації землеробства становив  

12,30 мг/кг, що у 24,4 рази менше ГДК, у зерні ячменю ярого – 18,60 мг/кг, що 

у 16,1 рази менше ГДК, насінні гороху – 22,91 мг/кг, що у 13,1 рази менше 

ГДК, насінні гречки – 22,90 мг/кг, що у 13,1 рази менше ГДК, насінні сої – 

25,70 мг/кг, що у 11,7 рази менше ГДК (табл. 4.12.). 

Таблиця 4.12 

Вміст нітратів у зерні та насінні польових культур в умовах ресурсоощадної 

хімізації землеробства, мг/кг на період збирання культур 

 (середнє за 2016–2018 рр.)     

Назва культури 
Вміст нітратів 

факт. ГДК 

Пшениця озима 12,30±0,8 300 

Ячмінь ярий 18,60±0,6 300 

Горох 22,91±1,7 300 

Гречка 22,90±1,7 300 

Соя 25,70±1,6 300 

 

Серед досліджуваного зерна та насіння, найвищий вміст нітратів було 

виявлено у насінні сої – 25,70 мг/кг. Вміст нітратів у насінні гречки та гороху був 

на 10,9% менший, у зерні ячменю ярого – на 27,7 %, та у зерні пшениці озимої – 

на 52,2 %, ніж у насінні сої. 

Отже, встановлено, що в умовах інтенсивної та ресурсоощадної хімізації 

землеробства у зерні та насінні польових культур перевищень вмісту ГДК не 

виявлено. 

Коефіцієнт накопичення нітратів виявляється шляхом ділення кількості 

нітратів у зерні та насінні польових культур на кількість легкогідролізованого 

азоту у ґрунті [183]. 

Коефіцієнт накопичення нітратів у насінні ріпаку озимого, вирощеного в 

умовах інтенсивної хімізації землеробства становив 1,4, у насінні соняшнику – 
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на 7,2 % менше, у зерні ячменю ярого – на 14,3 % менше (табл. 4.13.). 

Таблиця 4.13 

Коефіцієнт накопичення нітратів у зерні та насінні польових культур в 

умовах інтенсивної хімізації землеробства (2016–2018 рр.) 

Назва культури Коефіцієнт накопичення нітратів 

Пшениця озима 0,7±0,02 

Ріпак озимий 1,4±0,1 

Ячмінь ярий 1,2±0,1 

Кукурудза 0,1±0,01 

Соняшник 1,3±0,1 
 

Найнижчий коефіцієнт накопичення нітратів був у зерні кукурудзи – 0,1, 

що менше, ніж у насінні ріпаку озимого на 92,8 %. 

Коефіцієнт накопичення нітратів у насінні сої, вирощеного в умовах 

ресурсоощадної хімізації землеробства становив 0,4, у насінні гороху – на 

25,0 % менше (табл. 4.14.).  

Таблиця 4.14 

Коефіцієнт накопичення нітратів у зерні та насінні польових культур в умовах 

ресурсоощадної хімізації землеробства (2016–2018 рр.) 

Назва культури Коефіцієнт накопичення нітратів 

Пшениця озима 0,2±0,01 

Ячмінь ярий 0,2±0,01 

Горох  0,3±0,01 

Соя  0,4±0,01 
 

Найнижчий коефіцієнт накопичення нітратів був у зерні пшениці озимої та у 

ячменю ярого – 0,2, що на 50,0 % менше, ніж у насінні сої. 

Коефіцієнт накопичення нітратів у зерні пшениці озимої, вирощеного в 

умовах інтенсивної хімізації був у 3,5 разів більший, ніж у зерні пшениці озимої, 

вирощеного в умовах ресурсоощадної хімізації, у зерні ячменю ярого, вирощеного 

в умовах інтенсивної хімізації коефіцієнт накопичення нітратів був у 6,0 разів 

більший, ніж в умовах ресурсоощадної хімізації. 

Коефіцієнт небезпечності нітратів виявляється шляхом ділення кількості нітратів 

у зерні та насінні на гранично допустиму кількість нітратів у зерні та насінні [183].  
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Коефіцієнт небезпечності нітратів у насінні соняшнику, вирощеного в умовах 

інтенсивної хімізації землеробства становив 0,4, у зерні ріпаку озимого, та ячменю 

ярого – на 25,0 % менше, пшениці озимої – на 50 % менше. 

Найнижчий коефіцієнт небезпечності нітратів був виявлений у зерні 

кукурудзи – 0,03, що на 92,5 % менше, ніж у насінні соняшнику (табл. 4.15.).  

Таблиця 4.15 

Коефіцієнт небезпечності нітратів у зерні та насінні польових культур в умовах 

інтенсивної хімізації землеробства (2016–2018 рр.) 

 

Назва культури Коефіцієнт небезпечності нітратів 

Пшениця озима 0,2±0,01 

Ріпак озимий 0,3±0,01 

Ячмінь ярий 0,3±0,01 

Кукурудза  0,03±0,01 

Соняшник 0,4±0,01 

 

Коефіцієнт небезпечності нітратів у насінні сої, вирощеного в умовах 

ресурсоощадної хімізації землеробства становив 0,09, у насінні гороху – на 

11,2 % менше, ячменю ярого – на 33,4 % менше (табл. 4.16.). 

Таблиця 4.16 

Коефіцієнт небезпечності нітратів у зерні та насінні польових культур в умовах 

ресурсоощадної хімізації землеробства (2016–2018 рр.) 

 

Назва культури Коефіцієнт небезпечності нітратів 

Пшениця озима 0,04±0,01 

Ячмінь ярий 0,06±0,01 

Горох  0,08±0,01 

Соя  0,09±0,01 

  

Отже, найвищий коефіцієнт накопичення і коефіцієнт небезпечності 

нітратів був у насінні сої та гороху, вирощених в умовах ресурсоощадної 

хімізації землеробства. 
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Коефіцієнт небезпечності нітратів у зерні пшениці озимої, вирощеного в 

умовах інтенсивної хімізації був у 0,2 рази більший, ніж у зерні пшениці 

озимої, вирощеного в умовах ресурсоощадної хімізації, у зерні ячменю ярого 

коефіцієнт небезпечності нітратів за ресурсоощадної хімізації був у 5,0 разів 

менший, ніж за інтенсивної хімізації. 

Через 3 місяці після збирання зерна пшениці озимої, вирощеної в умовах 

інтенсивної хімізації землеробства, вміст нітратів зменшився на 55,4 % і склав 22,90 

мг/кг, через 6 місяців – на 79,1 %, через 12 місяців – на 85,8 %, порівняно з періодом 

збирання зерна і через 24 місяці – на 87,7 % та склав 6,29 мг/кг. (табл. 4.17.). 

Таблиця 4.17 

Динаміка зміни вмісту нітратів у зерні та насінні польових культур в умовах 

інтенсивної хімізації землеробства залежно від періоду очікування, мг/кг  

(2016–2018 рр.) 

Назва культури 

Період очікування від збирання зерна і насіння, міс. 

Г
Д

К
 

Після 

збирання 

Через  

3 міс. 

Через 

 6 міс. 

Через  

12 міс. 

Через  

24 міс. 

Пшениця озима 51,30±1,1 22,90±0,1 10,72±0,8 7,31±0,4 6,29±0,2 300 

Ріпак озимий 88,30±0,5 45,74±0,9 24,55±1,1 18,54±0,6 18,00±0,5 300 

Ячмінь ярий 91,20±0,4 76,52±1,4 37,10±1,2 23,95±1,1 21,38±1,1 300 

Кукурудза (волога) 10,23±0,8 9,77±0,5 4,20±0,3 3,80±0,2 2,80±0,1 300 

Кукурудза (висушена) 9,12±0,6 7,07±0,4 4,80±0,3 3,70±0,2 3,65±0,2 300 

Соняшник 131,80±3,0 46,77±0,9 4,20±0,3 4,00±0,3 3,88±0,2 300 

 

Через 3 місяці після збирання і штучного висушування зерна кукурудзи, 

вміст нітратів зменшився на 22,5 % і склав 7,07 мг/кг, через 6 місяців – на 

47,4 %, через 12 місяців – на 59,4 %, порівняно з періодом збирання зерна і 

через 24 місяці – на 60,0 % та склав 3,65 мг/кг. 

Через 3 місяці після збирання зерна пшениці озимої, вирощеної в умовах 

ресурсоощадної хімізації землеробства, вміст нітратів зменшився на 47,6 % і склав 

6,45 мг/кг, через 6 місяців – на 67,5 %, через 12 місяців – на 69,1 %, порівняно з 

періодом збирання зерна і через 24 місяці – на 69,4 % та склав 3,76 мг/кг (табл. 4.18.). 
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Таблиця 4.18 

Динаміка зміни вмісту нітратів у зерні та насінні польових культур в умовах 

ресурсоощадної хімізації землеробства залежно від періоду очікування, мг/кг 

(2016–2018 рр.) 

Назва культури 

Період очікування від збирання зерна і насіння, міс. 

Після 

збирання 

Через 

3 міс. 

Через 

6 міс. 

Через 

12 міс. 

Через 

24 міс. Г
Д

К
 

Пшениця озима 12,30±0,8 6,45±0,3 4,00±0,1 3,80±0,1 3,76±0,1 300 

Ячмінь ярий 18,60±0,6 16,22±0,5 13,80±0,7 7,21±0,1 6,48±0,1 300 

Горох  22,91±1,7 15,85±0,5 8,90±0,1 4,70±0,1 3,66±0,1 300 

Гречка  22,90±1,7 12,88±0,6 10,20±0,2 4,93±0,1 3,99±0,1 300 

Соя  25,70±1,6 16,22±0,5 8,90±0,1 4,60±0,1 4,00±0,1 300 

 

Через 3 місяці після збирання ячменю ярого вміст нітратів зменшився на 12,8 % 

і склав 16,22 мг/кг, через 6 місяців – на 25,8 %, через 12 місяців – на 61,2 %, 

порівняно з періодом збирання зерна і через 24 місяці – на 65,2 % та склав 6,48 мг/кг.  

Через 3 місяці після збирання гороху вміст нітратів зменшився на 30,8 % і 

склав 15,85 мг/кг, через 6 місяців – на 61,2 %, через 12 місяців – на 79,5 %, 

порівняно з періодом збирання і через 24 місяці – на 84,1 % та склав 3,66 мг/кг.  

Через 3 місяці після збирання насіння гречки вміст нітратів зменшився на 

43,8 % і склав 12,88 мг/кг, через 6 місяців – на 55,5 %, через 12 місяців – на 78,5 %, 

порівняно з періодом збирання і через 24 місяці – на 82,6 % та склав 3,99 мг/кг.  

Через 3 місяці після збирання насіння сої вміст нітратів зменшився на 36,9 % і 

склав 16,22 мг/кг, через 6 місяців – на 65,4 %, через 12 місяців – на 82,1 %, 

порівняно з періодом збирання і через 24 місяці – на 84,4 % та склав 4,00 мг/кг.  

Отже, порівняння зміни вмісту нітратів за 24 місяці зберігання зерна пшениці 

озимої, вирощеного в умовах інтенсивної та ресурсоощадної хімізації землеробства 

показало зниження їх вмісту на 87,7 % за інтенсивної хімізації землеробства, до 

рівня 6,29 мг/кг та на 69,4 % за ресурсоощадної хімізації землеробства до 3,76 мг/кг. 

Порівняння зміни вмісту нітратів за 24 місяці зберігання зерна ячменю ярого, 

вирощеного в умовах інтенсивної та ресурсоощадної хімізації землеробства показало 
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зниження їх вмісту на 76,6 % за інтенсивної хімізації землеробства, до рівня 21,38 

мг/кг та на 65,2 % за ресурсоощадної хімізації землеробства до 6,48 мг/кг. 

 

4.4. Агроекологічне і математично-статистичне обґрунтування вмісту 

нітратів у зерні і насінні польових культур залежно від тривалості зберігання 

Математично-статистична обробка результатів наукових досліджень є 

обов’язковим елементом. Вона передбачає встановлення кореляційної та 

регресійної залежності між кількома елементами, що змінюються в певному 

діапазоні та мають певні взаємозв’язки між собою. 

Є певні зв’язки між досліджуваними процесами та явищами. Їх суть полягає 

у тому, що середнє значення однієї ознаки змінюється залежно від зміни іншої 

ознаки. Ці взаємозв’язки називають кореляцією. Регресія – це ступінь і 

особливості зміни однієї з ознак на одиницю іншої ознаки. Після кореляційних 

та регресійних аналізів складають рівняння регресії, які використовують для 

обчислення невідомого показника за відомим [185]. 

Коефіцієнт кореляції зміни вмісту нітратів у зерні пшениці  озимої, 

вирощеної в умовах інтенсивної хімізації землеробства, залежно періоду 

очікування, становить r = - 0,69. Це вказує на сильний від’ємний зв’язок між 

вмістом нітратів у зерні пшениці озимої та періодом очікування. Дана 

залежність представлена на (рис. 4.1) 

y = -14,193Ln(x) + 43,984
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Рис. 4.1. Кореляційно-регресійна залежність між вмістом нітратів у зерні 

пшениці озимої (у) і періодом очікування (х) 
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Дана залежність описується рівнянням регресії: 

 y = - 14,193Ln(x) + 43,984, де у – концентрація нітратів, мг/кг, х – період 

очікування, міс., Ln – логарифмічна функція. 

Коефіцієнт детермінації R
2
 = 0,8581, що вказує зміну вмісту нітратів у 

зерні на 86 % від тривалості зберігання зерна. 

Коефіцієнт кореляції зміни вмісту нітратів у насінні ріпаку озимого, 

вирощеного в умовах інтенсивної хімізації землеробства, залежно періоду 

очікування, становить r = ‒ 0,70. Це вказує на сильний від’ємний зв’язок між 

вмістом нітратів у насінні ріпаку озимого та періодом очікування. Дана 

залежність представлена на (рис. 4.2). 

y = -22,489Ln(x) + 77,497
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Рис. 4.2. Кореляційно-регресійна залежність між вмістом нітратів у насінні 

ріпаку озимого (у) і періодом очікування (х)   

 

Дана залежність описується рівнянням регресії: 

 y = ‒ 22,489Ln(x) + 77,497, де у – концентрація нітратів, мг/кг, х – період 

очікування, міс., Ln – логарифмічна функція. 

Коефіцієнт детермінації R
2
 = 0,8648, що вказує зміну вмісту нітратів у 

насінні на 86 % від тривалості зберігання насіння. 

Коефіцієнт кореляції зміни вмісту нітратів у зерні ячменю ярого, вирощеного в 

умовах інтенсивної хімізації землеробства, залежно періоду очікування, становить r 

= ‒ 0,81. Це вказує на сильний від’ємний зв’язок між вмістом нітратів у зерні 

ячменю ярого та періодом очікування. Дана залежність представлена на рис. 4.3. 
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y = -24,739Ln(x) + 92,35

R
2
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Рис. 4.3. Кореляційно-регресійна залежність між вмістом нітратів у зерні 

ячменю ярого (у) і періодом очікування (х)   
 

Дана залежність описується рівнянням регресії: 

y = ‒ 24,739Ln(x) + 92,35, де у – концентрація нітратів, мг/кг, х – період очікування, 

міс., Ln – логарифмічна функція. 

Коефіцієнт детермінації R
2
 = 0,9124, що вказує зміну вмісту нітратів у зерні на 

91 % від тривалості зберігання зерна. 

Коефіцієнт кореляції зміни вмісту нітратів у вологому зерні кукурудзи, вирощеного 

в умовах інтенсивної хімізації землеробства, залежно періоду очікування, становить  

r = ‒ 0,80. Це вказує на сильний від’ємний зв’язок між вмістом нітратів у вологому зерні 

кукурудзи та періодом очікування. Дана залежність представлена на рис. 4.4. 
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Рис. 4.4. Кореляційно-регресійна залежність між вмістом нітратів у вологому 

зерні кукурудзи (у) і періодом очікування (х)   
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Дана залежність описується рівнянням регресії: 

 y = ‒ 2,6548Ln(x) + 10,701, де у – концентрація нітратів, мг/кг, х – період 

очікування, міс., Ln – логарифмічна функція. 

Коефіцієнт детермінації R
2
 = 0,8492, що вказує зміну вмісту нітратів у зерні на 

85 % від тривалості зберігання зерна. 

Коефіцієнт кореляції зміни вмісту нітратів у висушеному зерні кукурудзи, 

вирощеного в умовах інтенсивної хімізації землеробства, залежно періоду 

очікування, становить r = ‒ 0,79. Це вказує на сильний від’ємний зв’язок між 

вмістом нітратів у висушеному зерні кукурудзи та періодом очікування. Дана 

залежність представлена на рис. 4.5. 

y = -1,8677Ln(x) + 8,863
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Рис. 4.5. Кореляційно-регресійна залежність між вмістом нітратів у 

висушеному зерні кукурудзи (у) і періодом очікування (х)   
 

Дана залежність описується рівнянням регресії: 

y = ‒ 1,8677Ln(x) + 8,863, де у – концентрація нітратів, мг/кг, х – період очікування, 

міс., Ln – логарифмічна функція. 

Коефіцієнт детермінації R
2
 = 0,9362, що вказує зміну вмісту нітратів у зерні на 

94 % від тривалості зберігання зерна. 

Коефіцієнт кореляції зміни вмісту нітратів у насінні соняшнику, вирощеного в 

умовах інтенсивної хімізації землеробства, залежно періоду очікування, становить r 

= ‒ 0,64. Це вказує на середній від’ємний зв’язок між вмістом нітратів у насінні 

соняшнику та періодом очікування. Дана залежність представлена на рис. 4.6. 
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y = -40,421Ln(x) + 107,28

R
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Рис. 4.6. Кореляційно-регресійна залежність між вмістом нітратів у насінні 

соняшнику (у) і періодом очікування (х)   
 

Дана залежність описується рівнянням регресії: 

y = ‒ 40,421Ln(x) + 107,28, де у – концентрація нітратів, мг/кг, х – період 

очікування, міс., Ln – логарифмічна функція. 

Коефіцієнт детермінації R
2
 = 0,8025, що вказує зміну вмісту нітратів у насінні 

на 80 % від тривалості зберігання насіння. 

Коефіцієнт кореляції зміни вмісту нітратів у зерні пшениці озимої, вирощеної в 

умовах ресурсоощадної хімізації землеробства, залежно періоду очікування, становить 

r = ‒ 0,64. Це вказує на середній від’ємний зв’язок між вмістом нітратів у зерні 

пшениці озимої та періодом очікування. Дана залежність представлена на рис. 4.7. 
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Рис. 4.7. Кореляційно-регресійна залежність між вмістом нітратів у зерні 

пшениці озимої (у) і періодом очікування (х) 
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Дана залежність описується рівнянням регресії: 

 y = ‒ 2,674Ln(x) + 10,636, де у – концентрація нітратів, мг/кг, х – період очікування, 

міс., Ln – логарифмічна функція. 

Коефіцієнт детермінації R
2
 = 0,8065, що вказує зміну вмісту нітратів у зерні на 

81 % від тривалості зберігання зерна. 

Коефіцієнт кореляції зміни вмісту нітратів у зерні ячменю ярого, вирощеного в 

умовах ресурсоощадної хімізації землеробства, залежно від періоду очікування, 

становить r = ‒ 0,91. Це вказує на сильний від’ємний зв’язок між вмістом нітратів у 

зерні ячменю ярого та періодом очікування. Дана залежність представлена на рис. 4.8. 
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Рис. 4.8. Кореляційно-регресійна залежність між вмістом нітратів у зерні 

ячменю ярого (у) і періодом очікування (х)   
 

Дана залежність описується рівнянням регресії: 

y = ‒ 4,2137Ln(x) + 19,67, де у – концентрація нітратів, мг/кг, х – період 

очікування, міс., Ln – логарифмічна функція. 

Коефіцієнт детермінації R
2
 = 0,92, що вказує зміну вмісту нітратів у зерні 

на 92 % від тривалості зберігання зерна. 

Коефіцієнт кореляції зміни вмісту нітратів у насінні гороху, вирощеного в 

умовах ресурсоощадної хімізації землеробства, залежно від періоду очікування, 

становить r = ‒ 0,82. Це вказує на сильний від’ємний зв’язок між вмістом 

нітратів у насінні гороху та періодом очікування. Дана залежність представлена 

на рис. 4.9. 
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Рис. 4.9. Кореляційно-регресійна залежність між вмістом нітратів у насінні 

гороху (у) і періодом очікування (х)   
 

Дана залежність описується рівнянням регресії: 

y = ‒ 6,462Ln(x) + 22,258, де у – концентрація нітратів, мг/кг, х – період очікування, 

міс., Ln – логарифмічна функція. 

Коефіцієнт детермінації R
2
 = 0,96, що вказує зміну вмісту нітратів у насінні на 

96 % від тривалості зберігання насіння. 

Коефіцієнт кореляції зміни вмісту нітратів у насінні гречки, вирощеного в 

умовах ресурсоощадної хімізації землеробства, залежно періоду очікування, 

становить r = ‒ 0,81. Це вказує на сильний від’ємний зв’язок між вмістом нітратів у 

насінні гречки та періодом очікування. Дана залежність представлена на рис. 4.10. 
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Рис. 4.10. Кореляційно-регресійна залежність між вмістом нітратів у насінні 

гречки (у) і періодом очікування (х)   
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Дана залежність описується рівнянням регресії: 

y = ‒ 6,0325Ln(x) + 21,3, де у – концентрація нітратів, мг/кг, х – період очікування, 

міс., Ln – логарифмічна функція. 

Коефіцієнт детермінації R
2
 = 0,95, що вказує зміну вмісту нітратів у насінні на 

95% від тривалості зберігання насіння. 

Коефіцієнт кореляції зміни вмісту нітратів у насінні сої, вирощеного в умовах 

ресурсоощадної хімізації землеробства, залежно від періоду очікування, становить r 

= ‒ 0,79. Це вказує на сильний від’ємний зв’язок між вмістом нітратів у насінні сої 

та періодом очікування. Дана залежність представлена на рис. 4.11. 

y = -7,2173Ln(x) + 24,23

R
2
 = 0,9457

0

5

10

15

20

25

30

0 5 10 15 20 25 30

Концентрація нітратів, мг/кг

Т
ер

м
ін

 о
чі

ку
ва

нн
я,

 д
ні

 
 

Рис. 4.11. Кореляційно-регресійна залежність між вмістом нітратів у насінні сої 

(у) і періодом очікування (х)   
 

Дана залежність описується рівнянням регресії: 

y = ‒ 7,2173Ln(x) + 24,23, де у – концентрація нітратів, мг/кг, х – період 

очікування, міс., Ln – логарифмічна функція. 

Коефіцієнт детермінації R
2
 = 0,95, що вказує зміну вмісту нітратів у 

насінні на 95% від тривалості зберігання насіння. 

 

Висновки до розділу 4 

В умовах інтенсивної хімізації землеробства у зерні пшениці озимої 

найбільше накопичується цинку; у насінні ріпаку озимого найбільше 

накопичується свинцю і міді; у вологому зерні кукурудзи  – найбільше 
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свинцю, але найменше кадмію, міді та цинку. У висушеному зерні кукурудзи 

найменше накопичується свинцю, міді; у насінні соняшнику найбільше 

накопичується кадмію. 

Серед зерна і насіння, що було вирощене в умовах ресурсоощадної 

хімізації землеробства зерно пшениці озимої характеризувалось найвищим 

вмістом цинку, але найменшим вмістом кадмію та міді. Зерно ячменю ярого 

мало найменше кадмію та цинку; насіння гороху мало найбільше свинцю та 

найменше цинку; гречки – найменше свинцю і міді; сої – найбільше кадмію і 

міді.  

Найменший коефіцієнт накопичення свинцю спостерігався у насінні 

соняшнику, вирощеного в умовах інтенсивної хімізації, кадмію і міді – у 

зерні кукурудзи, цинку – у насінні ріпаку озимого. 

Найменший коефіцієнт накопичення свинцю, кадмію і цинку 

спостерігався у зерні ячменю ярого, вирощеного в умовах ресурсоощадної 

хімізації, міді – у зерні пшениці озимої. 

Найменший коефіцієнт небезпечності свинцю спостерігався у насінні 

соняшнику, вирощеного в умовах інтенсивної хімізації, кадмію, міді та цинку 

– у зерні кукурудзи. 

Найменший коефіцієнт небезпечності свинцю спостерігався у зерні 

ячменю ярого та насінні соняшнику, вирощеного в умовах ресурсоощадної 

хімізації землеробства, кадмію – у зерні пшениці озимої та ячменю ярого, 

міді – у зерні ячменю ярого та насінні гороху, цинку – у насінні гороху, сої 

та зерні ячменю ярого. 

Проведена токсико-екологічна оцінка наявності залишкових 

мікрокількостей пестицидів у зерні та насінні польових культур не виявила 

їх, відповідно отримане зерно та насіння є екологічно чистим. 

Найнижчий коефіцієнт накопичення і коефіцієнт небезпечності нітратів 

був у зерні кукурудзи, вирощеного в умовах інтенсивної хімізації 

землеробства. 

Найнижчий коефіцієнт накопичення і коефіцієнт небезпечності нітратів 
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був у зерні пшениці озимої та ячменю ярого, вирощеного в умовах 

ресурсоощадної хімізації землеробства. 

Серед досліджуваного зерна та насіння, найвищий вміст нітратів за 

ресурсоощадними технологіями було виявлено у насінні сої – 25,70 мг/кг, а 

за інтенсивних у насінні соняшнику – 131,80 мг/кг.  

Основні результати наукових досліджень, викладених у Розділі 4, 

опубліковано в працях [179, 182, 184]. 

У Розділі 4 використані наукові джерела [180, 181, 183, 185]. 
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РОЗДІЛ 5 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РІЗНИХ РІВНІВ ХІМІЗАЦІЇ 

ЗЕМЛЕРОБСТВА ПРИ ВИРОЩУВАННІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР ЗА 

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИМИ І БІОЕНЕРГЕТИЧНИМИ 

ПОКАЗНИКАМИ 

 

5.1. Еколого-економічна оцінка різних рівнів хімізації землеробства 

при вирощуванні зернових культур в агроекосистемах Лісостепу 

правобережного 

Економічне обґрунтування природоохоронних заходів здійснюється 

через порівняння прибутку із необхідними витратами на їх упровадження за 

допомогою показників загального економічного ефекту від цих  

заходів [186]. 

При забрудненні зернової продукції важкими металами понад ГДК 

знижується клас якості такого зерна і відповідно зменшується реалізаційна 

ціна продукції.  

Зерно пшениці озимої у якому вміст важких металів менше ГДК 

умовно відповідає 3 класу (гр. А) якості згідно ДСТУ 3768:2010. Ціна 

реалізації продовольчого зерна пшениці озимої 3 класу (гр. А) станом на 

01.01.2019 р. становить 6700 грн./т (табл. 5.1, 5.2). Зерно, що має вміст 

важких металів хоча б за одним видом більше ГДК належить до 

зерновідходів та має ціну 3789 грн./т .  

Ціна реалізації продовольчого насіння ріпаку озимого 2 класу станом 

на 01.2019 р. становить 12600 грн./т. Насіння, що має вміст важких металів 

хоча б за одним видом більше ГДК належить до відходів та має ціну  

7560 грн./т.  

Ціна реалізації продовольчого зерна ячменю ярого становить  

6200 грн./т. Зерно, що має вміст важких металів хоча б за одним видом 

більше ГДК належить до зерновідходів та має ціну 3684 грн./т. 

Зерно кукурудзи у якому вміст важких металів менше ГДК умовно 
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відповідає ІІІ класу якості згідно ДСТУ 4525:2006. Ціна реалізації 

продовольчого зерна кукурудзи ІІІ класу становить 4840 грн./т. Зерно, що 

має вміст важких металів хоча б за одним видом більше ГДК належить до 

зерновідходів та має ціну 3312 грн./т. 

Таблиця 5.1 

Економічна ефективність одержання екологічно-безпечної продукції 

рослинництва в умовах інтенсивної хімізації землеробства 

Назва 

культури 

Клас якості 

зерна, насіння 

Ціна 

реалізації, 

грн./т 

Собівартість 

продукції, 

грн./т 

Прибуток, 

грн./т 

Рівень 

рентабельності, 

% 

Пшениця 

озима 

3 6600 3051 3549 116,3 

зерновідходи 3789 3051 738 24,2 

Ріпак 

озимий 

2 12600 6022 6578 109,2 

зерновідходи 7560 6022 1538 25,5 

Ячмінь ярий 
3 6200 3069 3131 102,0 

зерновідходи 3684 3069 615 20,0 

Кукурудза 

(волога) 

3 4840 1961 2879 146,8 

зерновідходи 3312 1961 1351 68,9 

Кукурудза 

(висушена) 
3 5520 2040 3480 170,6 

Соняшник 
2 10200 7037 3163 44,9 

зерновідходи 6120 7037 917 13,0 

 

Насіння соняшнику у якому вміст важких металів менше ГДК умовно 

відповідає ІІ класу якості згідно ДСТУ 7011:2009. Ціна реалізації 

продовольчого насіння ріпаку озимого ІІ класу станом на 01.2019 р. 

становить 10200 грн./т. Насіння, що має вміст важких металів хоча б за 

одним видом більше ГДК належить до відходів та має ціну 6120 грн./т.  

Насіння гороху у якому вміст важких металів менше ГДК умовно 

відповідає ІІ класу якості згідно ДСТУ 4523:2006. Ціна реалізації 

продовольчого насіння гороху ІІ класу становить 6223 грн./т. Насіння, що 
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має вміст важких металів хоча б за одним видом більше ГДК належить до 

відходів та має ціну 3733 грн./т.  

Насіння гречки у якому вміст важких металів менше ГДК умовно 

відповідає ІІ класу якості згідно ДСТУ 4524:2006. Ціна реалізації 

продовольчого насіння гречки ІІ класу становить  7100 грн./т. Насіння, що 

має вміст важких металів хоча б за одним видом більше ГДК належить до 

відходів та має ціну 4260 грн./т.  

Ціна реалізації насіння сої становить 9643 грн./т. Насіння, що має вміст 

важких металів хоча б за одним видом більше ГДК належить до відходів та 

має ціну 5785 грн./т. 

Ціна реалізації пшениці озимої, вирощеної за ресурсоощадного 

землеробства була на 100 грн./т вища, ніж за інтенсивного землеробства, 

ячменю ярого – на 200 грн./т завдяки вищому класу її якості. 

Найвищий прибуток за інтенсивного землеробства мало насіння ріпаку 

озимого – 6578 грн./т. Прибуток зерна пшениці озимої був на 46,1 % 

меншим, висушеного зерна кукурудзи – на 47,1 %, насіння соняшнику – на 

51,9 %, зерна ячменю ярого – на 52,4 %, вологого зерна кукурудзи – на 

56,2 % меншим. 

Найвищий рівень рентабельності за інтенсивного землеробства мало 

зерно висушеної кукурудзи – 170,6 %. Рівень рентабельності вологого зерна 

кукурудзи був на 14,0 % меншим, зерна пшениці озимої – на 31,8 %, насіння 

ріпаку озимого – на 36,0 %, зерна ячменю ярого – на 40,3 %, насіння 

соняшнику – на 73,7 % меншим. 

Оскільки за результатами наших досліджень зерно пшениці озимої, 

ячменю ярого, кукурудзи вологої та насіння ріпаку озимого і соняшнику 

містило важкі метали на час їх збирання у кількостях понад ГДК, то їх 

продукція переходить у розряд відходів, що зразу ж зменшує її ціну, 

прибуток та рівень рентабельності. 

Прибуток зерна пшениці озимої 3 класу якості був на 2811 грн. вищий, 

ніж зерновідходів. 

1
1
3
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Рівень рентабельності зерна пшениці озимої 3 класу якості був на 

79,2 % вищий ніж із зерновідходів. 

Таблиця 5.2 

Економічна ефективність одержання екологічно-безпечної продукції 

рослинництва в умовах ресурсоощадної хімізації землеробства 

Назва культури 

Клас 

якості 

зерна, 

насіння 

Ціна 

реалізації, 

грн./т 

Собівартість 

продукції, 

грн./т 

Прибуток, 

грн./т 

Рівень 

рентабельності, 

% 

Пшениця озима 2 6700 2049 4651 226,9 

Ячмінь ярий 1 6400 2057 4343 211,1 

Горох  2 6223 4048 2175 53,7 

Гречка  1 7100 4065 3035 74,7 

Соя  1 9643 5096 4547 89,2 

 

Прибуток зерна ячменю ярого 3 класу якості був на 2516 грн. вищий, 

ніж зерновідходів. 

Рівень рентабельності зерна ячменю ярого 3 класу якості був на 80,4 % 

вищий ніж із зерновідходів. 

Прибуток зерна кукурудзи вологої 3 класу якості був на 1528 грн. 

вищий, ніж зерновідходів. 

Рівень рентабельності зерна кукурудзи вологої 3 класу якості був на 

46,9 % вищий ніж із зерновідходів. 

Прибуток насіння ріпаку озимого 2 класу якості був на 5040 грн. 

вищий, ніж зерновідходів. 

Рівень рентабельності насіння ріпаку озимого 2 класу якості був на 

76,6 % вищий ніж із зерновідходів. 

Прибуток насіння соняшнику 2 класу якості був на 2246 грн. вищий, 

ніж зерновідходів. 

Рівень рентабельності насіння соняшнику 2 класу якості був на 71,1  % 

вищий ніж із зерновідходів. 
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Найнижча собівартість зерна та насіння вирощеного в умовах 

ресурсоощадного рівня хімізації була характерна для зерна пшениці озимої – 

2049 грн./т, ячменю ярого – на 0,4 % більша, насіння гороху – на 49,4 %, 

насіння гречки – на 49,6 %, насіння сої – на 59,8 % більша. 

Собівартість 1 т зерна пшениці озимої, вирощеної в умовах інтенсивного 

рівня хімізації була на 32,8 % вища, ніж за ресурсоощадного рівня хімізації, по 

ячменю ярому – на 33,0 % вища. 

За ресурсоощадного землеробства найвищий прибуток мало зерно пшениці 

озимої – 4651 грн./т. Прибуток насіння сої був на 2,2 % меншим, зерна ячменю 

ярого – на 6,6 %, насіння гречки – на 34,7 %, насіння гороху – на 53,2 % 

менший.   

Прибуток зерна пшениці озимої, вирощеної за ресурсоощадного 

землеробства був на 23,7 % вищим, ніж за інтенсивного землеробства, зерна 

ячменю ярого – на 27,9 % вищим. 

За ресурсоощадного землеробства найвищий рівень рентабельності мало 

зерно пшениці озимої – 226,9 %. Прибуток зерна ячменю ярого був на 7,0 % 

меншим, насіння сої – на 97,9 %, насіння гречки – на 67,1 %, насіння гороху – 

на 76,4 % менший. 

Рівень рентабельності зерна пшениці озимої, вирощеної за 

ресурсоощадного землеробства був на 48,8 % вищим, ніж за інтенсивного 

землеробства, зерна ячменю ярого – на 51,7 % вищим.     

 

5.2. Біоенергетична оцінка використання різних рівнів хімізації 

землеробства при вирощуванні зернових культур в агроекосистемах 

Лісостепу правобережного 

Під час проектування будь-якої технології вирощування польових 

культур, особливу увагу потрібно звернути на раціональне використання 

енергетичних ресурсів. Адже відомо, що екологічне і природоохоронне 

значення агроценозів залежить від інтенсивності енергетичного обміну 

всередині екосистеми [187]. 
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Сутність енергетичної оцінки полягає в тому, що всі витрати 

зводяться до однієї універсальної одиниці – джоуля або калорії. У такі самі 

одиниці перераховують і господарсько-цінну частину врожаю, а 

співвідношення між отриманою й витраченою енергією дає оцінку 

технології, яку визначає коефіцієнт енергетичної ефективності. Чим вищий 

коефіцієнт, тим менше енергії витрачено на отримання одиниці продукції 

та ефективнішою є технологія або її елемент [187].  

Енергетичний аналіз – це визначення співвідношення кількості 

енергії, акумульованої врожаєм культури в процесі фотосинтезу та витрат 

енергії, які вкладаються у виробництво продукції. Зміст якого полягає у 

вимірі всіх технологічних операцій в єдиних енергетичних одиницях. Це 

допомагає виважено підійти до вибору оптимізованої системи догляду за 

посівами, підбору сортів, використання в технологічному процесі цілої 

низки агротехнічних заходів. Наукове обґрунтування технологічного 

процесу вирощування культур, допоможе оптимізувати потік енергії за 

рахунок агротехнічних заходів з метою цілеспрямованого формування 

високопродуктивних агроценозів [188]. 

При вирощуванні пшениці озимої як за ресурсоощадної, так і за 

інтенсивної технології найбільші затрати енергії припадають на матеріали,  

зокрема мінеральні добрива та пестициди. Їх частка становить 41,0 % за 

ресурсоощадної технології вирощування та 58 % ‒ за інтенсивної. При 

вирощуванні пшениці озимої за ресурсоощадної технології застосовується 

обмежена кількість добрив та пестицидів, що зменшує частку матеріалів у 

структурі затрат на 17 % (табл. 5.3).  

В цілому, затрати енергії на вирощування пшениці озимої за 

ресурсоощадною технологією становлять 18,7 ГДж/га, а за інтенсивною – у 

1,4 рази більше – 25,6 ГДж/га, що зумовлено додатковим  внесенням 

високих норм мінеральних добрив і пестицидів, які не використовуються 

за ресурсоощадних технологій. 

При вирощування ячменю ярого як за ресурсоощадної, так і за 
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інтенсивної технології найбільші затрати енергії припадають також на 

матеріали, зокрема мінеральні добрива та пестициди. 

Затрати енергії на вирощування ячменю ярого за ресурсоощадною 

технологією становлять 16,0 ГДж/га, а за інтенсивною – 19,7 ГДж/га. Це 

зумовлено додатковим внесенням високих норм мінеральних добрив і 

пестицидів, які не використовуються за ресурсоощадних технологій. 

Таблиця 5.3 

Структура затрат енергії на вирощування пшениці озимої та ячменю ярого 

залежно від інтенсивності хімізації землеробства 

 

 

 

Назва 

культури 

Інтенсивність 

хімізації 

землеробства 

Статті затрат, МДж/га 

Всього 

затрат, 

ГДж/га 

Обробіток 

ґрунту 
Матеріали 

Сівба і 

насіння 

Збирання 

урожаю 

Пшениця 

озима 

Ресурсоощадна 1245,8 7678,1 6502,5 3309,3 18,7 

Інтенсивна 1245,8 14573,3 6502,5 3309,3 25,6 

Ячмінь 

ярий 

Ресурсоощадна 1245,8 4899,4 6502,5 3309,3 16,0 

Інтенсивна 1245,8 7778,1 6502,5 3309,3 19,7 

 

Вихід валової енергії з урожаю зерна пшениці озимої, вирощеної за 

інтенсивними технологіями становить 105,66 ГДж/га, а при використанні 

ресурсоощадних технологій – 64,98 ГДж/га (табл. 5.4). 

Енергоємність сухої речовини зерна пшениці озимої, вирощеної за 

ресурсоощадних технологій становить 5,18 ГДж/т, а за інтенсивних – у  

1,08 рази більше – 5,61 ГДж/т.  

Найвищий енергетичний коефіцієнт, що визначає як найменш 

енергозатратну технологію вирощування пшениці озимої, забезпечує 

ресурсоощадна технологія – 3,48, в той час як інтенсивна технологія 

вирощування пшениці озимої мала енергетичний коефіцієнт на 7,5  % 

нижчий – 3,22.  

1
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Таблиця 5.4 

Енергетична ефективність технологій вирощування пшениці озимої та ячменю 

ярого залежно від інтенсивності хімізації землеробства 

 

Назва культури 

Інтенсивність 

хімізації 

землеробства 
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н
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Пшениця озима Ресурсоощадна 18,7 3,61 64,98 5,18 3,48 

Інтенсивна 25,6 5,87 105,66 5,61 3,22 

Ячмінь ярий Ресурсоощадна 16,0 2,89 52,02 5,54 3,27 

Інтенсивна 19,7 3,58 64,44 5,50 3,25 

 

Вихід валової енергії з урожаю зерна ячменю ярого, вирощеного за 

інтенсивними технологіями становить 64,44 ГДж/га, а при використанні 

ресурсоощадних технологій – 52,02 ГДж/га. 

Енергоємність сухої речовини зерна ячменю ярого, вирощеного за 

ресурсоощадних технологій становить 5,54 ГДж/т, а за інтенсивних –  

5,50 ГДж/т.  

Найвищий енергетичний коефіцієнт, що визначає як найменш 

енергозатратну технологію вирощування ячменю ярого, забезпечує 

ресурсоощадна технологія – 3,27, в той час як інтенсивна технологія 

вирощування ячменю ярого мала енергетичний коефіцієнт 3,25.  

 

Висновок до розділу 5 

Ціна реалізації зерна пшениці озимої та ячменю ярого, вирощеного за 

ресурсоощадного землеробства була вища, ніж за інтенсивного 

землеробства, завдяки вищому класу якості. 

Собівартість 1 т зерна пшениці озимої, вирощеної в умовах 
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інтенсивного рівня хімізації була на 32,8 % вища, ніж за ресурсоощадного 

рівня хімізації, по ячменю ярому – на 33,0 % вища. 

Прибуток зерна пшениці озимої, вирощеної за ресурсоощадного 

землеробства був на 23,7 % вищим, ніж за інтенсивного землеробства, зерна 

ячменю ярого – на 27,9 % вищим. 

Рівень рентабельності зерна пшениці озимої, вирощеної за 

ресурсоощадного землеробства був на 48,8 % вищим, ніж за інтенсивного 

землеробства, зерна ячменю ярого – на 51,7 % вищим. 

Затрати енергії на вирощування пшениці озимої за ресурсоощадною 

технологією становлять 18,7 ГДж/га, а за інтенсивною – у 1,4 рази більше – 

25,6 ГДж/га; на вирощування ячменю ярого за ресурсоощадною 

технологією становлять 16,0 ГДж/га, а за інтенсивною – 19,7 ГДж/га.  

Найвищий енергетичний коефіцієнт, що визначає як найменш 

енергозатратну технологію вирощування пшениці озимої, забезпечує 

ресурсоощадна технологія – 3,48, в той час як інтенсивна технологія 

вирощування пшениці озимої мала енергетичний коефіцієнт на 7,5  % 

нижчий – 3,22.  

Найвищий енергетичний коефіцієнт, що визначає як найменш 

енергозатратну технологію вирощування ячменю ярого, забезпечує 

ресурсоощадна технологія – 3,27, в той час як інтенсивна технологія 

вирощування ячменю ярого мала енергетичний коефіцієнт 3,25.  

 

У Розділі 5 використані наукові джерела [186‒188].  
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі на біоцентричних засадах системно-цільового 

підходу вперше подано теоретичне обґрунтування і практичне розв’язання 

наукової проблеми щодо екологічної оцінки і з’ясування взаємозалежності 

між токсико-екологічною характеристикою основної продукції агроценозів, 

різними рівнями хімізації землеробства і станом окремих компонентів 

агроекосистем Лісостепу правобережного. На прикладі аграрних 

господарств Шаргородського, Піщанського та Калинівського районів 

Вінницької області показано шляхи до вирішення проблем щодо 

забруднення полютантами зернової продукції як складової, яка визначає 

продовольчу безпеку України. 

1. З’ясовано, що в досліджуваних агроекосистемах Лісостепу 

правобережного впродовж 2013‒2018 рр. відмічено стабільне зростання 

урожайності зернових культур у 1,9 разів. Тобто, на формування 1 ц зернової 

продукції норма внесення мінеральних речовин добрив зросла на 5‒7 %, 

порівняно з 2014 роком. 

2. Встановлено, що в досліджуваних агроекосистемах 

Шаргородського, Піщанського та Калинівського районів Вінницької 

області, що знаходяться в умовах Лісостепу правобережного 40  % 

сільськогосподарських угідь перебувають під інтенсивною технологією 

вирощування культурних рослин, більша частка від зазначеного вище 

відсоткового обсягу припадає на ресурсоощадні рівні хімізації землеробства 

при вирощуванні польових культур. 

3. Дослідження дозволили довести, що у господарствах Лісостепу 

правобережного, що застосовують інтенсивні технології хімізації 

землеробства норми внесення мінеральних добрив під основні польові 

культури вищі в 1,7‒2,7 разів. Зокрема, під ріпак озимий вносять –  

734 кг/га, або на 61,2 % більше, пшеницю озиму – 611 кг/га, або на 62,9 %, 

соняшник – 568, або на 47,6 більше, ніж при ресурсоощадному рівні 

хімізації землеробства. 
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4. Встановлено, що в агроекосистемах Лісостепу правобережного за 

різних рівнів хімізації землеробства фактичне коливання агрохімічних 

показників ґрунту залежало від культури поля і попередника в сівозміні, а вміст 

рухомих форм важких металів (свинцю, міді, кадмію, цинку), залишки 

хлорорганічних пестицидів різнилася в межах похибки і не перевищували 

гранично допустимі їх концентрації. 

5. За результатами токсико-екологічної оцінки основної продукції,  

вирощеної за ресурсоощадного рівня хімізації землеробства встановлено, що у 

зерні та насінні культур агроценозів вміст залишкових мікрокількостей γ – 

ГХЦГ становив менше 0,02 мг/кг при ГДК 0,5 мг/кг, ДДТ – менше 0,02 мг/кг 

при ГДК 0,2 мг/кг. 

6. З’ясовано, що за умов інтенсивного рівня хімізації землеробства 

коефіцієнт небезпечності свинцю у зерні ячменю ярого і пшениці озимої, 

вирощених в умовах інтенсивної хімізації, був у 2,6 і 1,2 рази, кадмію – у 12,5 і 

2,0 та міді – у 3,5 і 5,6 рази більший, ніж за ресурсоощадного рівня хімізації 

землеробства.  

7. Доведено, що переробка зерна пшениці озимої на борошно різних 

ґатунків, вирощеної за інтенсивного рівня хімізації, дозволяє унормувати вміст 

полютантів до меж ГДК. Якщо вміст свинцю, кадмію, міді і цинку в цільному 

зерні і висівках пшениці озимої складав 1,03 і 2,68; 0,04 і 0,10; 17,44 і 35,35 та 

26,50 і 83,20 мг/кг та істотно перевищував їх ГДК, то в борошні першого і 

вищого ґатунків уміст вищезазначених важких металів був унормованим до 

меж ГДК і меншим на 48,5 і 10,8 %; 50 і 10; 48,1 і 13,8 та 45,5 і 1,3 %, 

відповідно. 

8. Встановлено, що тривалість зберігання основної продукції агроценозів 

забезпечує унормування вмісту нітратів за токсико-екологічними показниками. 

На прикладі зерна пшениці озимої показано, що вміст нітратів через 6 і 12 

місяців зберігання зменшується на 79,1 і 85,8 %, порівняно з їх умістом після 

збирання урожаю 

9. Економічний і біоенергетичний аналіз елементів технології вирощування 
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культур агроценозів Лісостепу правобережного показав, що вирощування 

пшениці озимої і ячменю ярого за екстенсивного рівня хімізації землеробства є 

рентабельним і біоенергетично прибутковим, порівняно з інтенсивним рівнем 

хімізації, де рівень рентабельності зростає, відповідно, на 23,7 і 27,9 %, а 

біоенергетичний коефіцієнт – на 7,5 і 8,2 %. 
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

Для агроекосистем Лісостепу правобережного рекомендовані 

ресурсоощадні елементи технології вирощування сільськогосподарських 

культур і способи унормування вмісту полютантів у насінні агроценозів при 

зберіганні та переробці за токсико-екологічними критеріями.  

Зокрема, на темно-сірих опідзолених ґрунтах агроекосистем 

Шаргородського, Піщанського та Калинівського районів Вінницької області 

для отримання нормативно-безпечної зернової та насіннєвої продукції за 

токсико-екологічними показниками рекомендовано застосовувати помірні 

норми мінеральних добрив як елемент ресурсоощадного рівня хімізації 

землеробства, у т.ч. під ячмінь ярий і пшеницю озиму – до 90 кг/га і кукурудзу 

на зерно – до 200 кг д.р. азоту/га і до 60 кг д.р./га фосфору і калію, відповідно. 

Рекомендуємо для унормування вмісту полютантів важких металів у 

основній продукції пшениці озимої за токсико-екологічними показниками для 

продовольчих потреб використовувати лише борошно першого і вищого 

ґатунків. 
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