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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Впродовж останніх десятиріч в Україні та світі, внаслідок 

інтенсифікації аграрного виробництва, все актуальнішим стає питання забруднення 

агроекосистем пестицидами, які чинять багатосторонній негативний вплив на 

біосферу, масштаб якого порівнюють з глобальними екологічними проблемами. 

Накопичення значного обсягу пестицидних препаратів, які небезпечні для здоров'я 

населення і загрожують довкіллю, відбувається тому, що умови їх зберігання не 

відповідають чинним стандартам. Токсиканти різного походження 

(H.Jr. Sandermann, 1997; J. Axelman, 1998; А.А. Сметник, 1999; S. Unsworth, 1999; 

Л.С. Крук, 2001; Н.Д. Ананьева, 2003; Л.І. Бублик, 2004; V.V. Pidlisnyuk, 2004; 

Г.О. Іутинська, 2006; Л.І. Соломенко, 2006; E.N. Barkatina, 2006; M.L. Martin, 2006; 

Т.П. Гармаш, 2010) поступово змінюють фізичні і хімічні властивості ґрунтів, 

порушують стан ґрунтового покриву, знижують чисельність мікробіоти ґрунту і 

погіршують його родючість, унаслідок чого знижується біологічна цінність 

продукції рослинництва і тваринництва. 

Важливою залишається проблема забруднення об’єктів довкілля стійкими 

органічними забруднювачами, серед яких провідне місце посідають хлорорганічні 

пестициди. Загальновідомо, що дані ксенобіотики проявляючи тератогенний, 

мутагенний, ембріотоксичний, гонадотоксичний та канцерогенний ефекти; здатні до 

значної біоконцентрації у ланках трофічних ланцюгів. Незважаючи на заборону 

виробництва та використання, через надзвичайну стійкість у навколишньому 

середовищі, міграція значних кількостей хлорорганічних пестицидів відбувається і 

донині. 

Особливої уваги заслуговує питання забруднення хлорорганічними 

пестицидами зон локального антропогенного впливу, якими є санітарно-захисні 

зони складів отрутохімікатів. Часто їх території без попереднього 

екотоксикологічного обстеження вводяться у загальне сільськогосподарське 

використання.  

У зв’язку з цим, істотного значення набувають комплексні дослідження 

забруднення об’єктів навколишнього середовища та компонентів агроекосистем, 

зокрема хлорорганічними пестицидами, і прогнозування їх негативної дії 

(С.Д. Мельничук, 2005, 2008; Л.І. Моклячук, 1997, 2008; V. Drozda, 2001; 

В.Й. Лоханська, 2005, 2012;  І.М. Городиська, 2003; А.П. Ранский, 2006; 

A. Golubovska-Onisimova, 2006; О.А. Слободенюк, 2008; В.А. Петришина, 2009, 

О.І. Фурдичко, 2014).  

Без вирішення зазначених проблем неможливо очікувати на формування у 

майбутньому сталих агроекосистем. В основі важливих стратегічних напрямів 

досягнення сталого розвитку агросфери повинен бути комплекс заходів, 

спрямованих на зниження забруднення біосфери токсичними речовинами, зокрема 

органічними ксенобіотиками. Тому дослідження міграції та акумуляції залишкових 

кількостей стійких хлорорганічних пестицидів у навколишньому природному 

середовищі та пошук шляхів зниження їх негативного впливу на довкілля є 

актуальними і становлять значний науковий та практичний інтерес. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційні 

дослідження є складовою частиною науково-дослідної роботи кафедри 

тваринництва і кормовиробництва Львівського національного аграрного 

університету за темами: “Дослідити стан окремих компонентів екосистем та 

розробити заходи щодо оптимізації їх функціонування в умовах техногенезу” 

(номер державної реєстрації 0106U002074, 2006-2010 рр.) та “Дослідити стан і 

динаміку природних компонентів агроекосистем Західного регіону України та 

розробити заходи щодо оптимізації їх ефективного функціонування в умовах 

антропогенезу” (номер державної реєстрації 0111U001253, 2011-2015 рр.). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи – з’ясувати 

закономірності міграції та акумуляції хлорорганічних пестицидів у системі “ґрунт-

рослина” і обґрунтувати агротехнічні заходи щодо зменшення забруднення ними 

ґрунтів в умовах Західного Лісостепу України. 

Для досягнення мети передбачалось виконання таких завдань: 

– провести екотоксикологічне обстеження ґрунтів санітарних зон недіючих 

складів агрохімікатів, встановити межі забруднених хлорорганічними пестицидами 

зон та оцінити ступінь хімічної деградації ґрунтів у контексті сталого розвитку 

агроекосистем; 

– з’ясувати особливості вертикальної міграції залишкових кількостей 

хлорорганічних пестицидів у профілі генетичних горизонтів темно-сірого 

опідзоленого ґрунту та визначити його акумулятивні властивості щодо 

досліджуваних токсикантів; 

– дослідити інтенсивність нагромадження токсикантів дикорослими видами 

рослин та рослинами ячменю ярого в умовах тривалого полікомпонентного 

забруднення темно-сірого опідзоленого ґрунту; 

– оцінити ефективність комплексу агротехнічних заходів для детоксикації 

ґрунтів, забруднених залишками пестицидів та їх метаболітами; 

– з’ясувати вплив системи органо-мінерального удобрення на екобезпеку 

продукції, врожай зерна ячменю ярого та його якість. 

Об’єкт дослідження: міграція та акумуляція хлорорганічних пестицидів у 

системі “ґрунт-рослина”. 

Предмет дослідження: закономірності міграції та акумуляції хлорорганічних 

пестицидів у забруднених зонах в умовах Західного Лісостепу і комплекс 

агротехнічних заходів для детоксикації ґрунтів. 

Методи дослідження. При виконанні дисертаційної роботи застосовували такі 

методи досліджень: польовий метод – встановлення ступеня забруднення 

пестицидами ґрунтів територій, прилеглих до складів отрутохімікатів, 

сільськогосподарських та дикорослих рослин; вивчення процесів просторової та 

вертикальної міграції хлорорганічних пестицидів; лабораторний метод – визначення 

фізико-хімічними, хімічними методами кількісних і якісних характеристик 

пестицидів у зразках ґрунту та рослин, відібраних у межах санітарних зон складів 

отрутохімікатів; розрахунково-статистичний метод математичного аналізу 

експериментальних даних – обробка результатів аналітичних досліджень 

(Statistica 10, Biostat 2008). У роботі прийнято 5% рівень значущості (р0,05). 
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Наукова новизна одержаних результатів. Основні теоретичні положення 

дисертаційного дослідження, що визначають новизну отриманих наукових 

результатів, полягають у тому, що: 

Вперше в умовах Західного Лісостепу України: 

– досліджено забруднення ґрунтів санітарних зон складів отрутохімікатів 

хлорорганічними пестицидами ДДТ (і його метаболітами ДДЕ, ДДД) та ГХЦГ (і 

його ізомерами α-, β-, γ-ГХЦГ) та оцінено ступінь їх хімічної деградації; 

– встановлено особливості міграції хлорорганічних пестицидів генетичними 

горизонтами темно-сірого опідзоленого ґрунту; 

– досліджено особливості екстракції та транслокації хлорорганічних 

пестицидів біомасою дикорослих рослин та ячменем ярим.  

Удосконалено: комплекс агротехнічних заходів для ремедіації ґрунтів, що 

включає використання органо-мінеральної системи удобрення в поєднанні з 

вапнуванням, який спричиняє прискорення деструкції залишків пестицидів ДДТ (і 

його метаболітів ДДЕ, ДДД) та ГХЦГ (і його ізомерів α-, β-, γ-ГХЦГ) та зменшення 

їх кількості в ґрунтах і врожаї ячменю ярого. 

Набули подальшого розвитку:  

– методи моніторингу забруднення хлорорганічними пестицидами зон 

локального антропогенного впливу; 

– інформація щодо локалізації і транслокації залишків ДДТ (і його метаболітів 

ДДЕ, ДДД) та ГХЦГ (і його ізомерів α-, β-, γ-ГХЦГ) у компонентах 

агробіогеоценозів.  

Практичне значення одержаних результатів. Розширено сучасні уявлення 

щодо закономірностей міграції хлорорганічних пестицидів у ґрунті та особливостей 

їх надходження до культурних та дикорослих рослин. Встановлено, що без 

проведення попередніх ремедіаційних заходів забруднених ґрунтів, введення їх у 

загальне сільськогосподарське використання може бути причиною надходження 

хлорорганічних пестицидів до врожаю сільськогосподарських культур. Доведено, 

що проведення комплексу агротехнічних заходів з використанням органо-

мінеральної системи удобрення в поєднанні з вапнуванням є ефективним способом 

деструкції небезпечних пестицидів.  

Виробничою перевіркою підтверджено ефективність застосування різних 

систем удобрення, яке сприяло відновленню продуктивності деградованого темно-

сірого опідзоленого ґрунту в умовах Західного Лісостепу України. 

Окремі результати досліджень дисертаційної роботи використовуються в 

навчальному процесі Львівського національного аграрного університету під час 

викладання дисциплін «Агроекологія», «Екотоксикологія», «Кормовиробництво», 

«Моніторинг стану навколишнього середовища». 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним науковим 

дослідженням здобувача. Автором опрацьовано відповідну літературу, виконано 

весь обсяг польових та лабораторних досліджень, здійснено узагальнення та 

статистичне  оброблення експериментальних даних. Спільно з науковим керівником 

проведено вибір напряму досліджень, сформовано висновки та опубліковано 

наукові праці. Всі наукові положення дисертації, що винесено на захист, 

опрацьовано безпосередньо дисертантом і за участі наукового керівника. 
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Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації та її 

результати обговорювались і отримали позитивні відгуки: на засіданнях вченої ради 

факультету агротехнологій та екології Львівського НАУ; на звітних наукових 

конференціях професорсько-викладацького складу, аспірантів Львівського НАУ 

(2010–2013 рр.); на Міжнародній науковій конференції: «Srodowiskowe zagrozenia 

zdrowia ludzi і zwierzаt» у Західно-поморському технологічному університеті в 

Щецині (Польща, 2011 р.); на Міжнародній науково-практичній конференції 

«Шляхи забезпечення екологічної безпеки територій» у м. Луганську (2012 р.). 

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 15 наукових праць, у 

тому числі 7 статей у наукових фахових виданнях, а також 3 тези доповідей. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти розділів, 

висновків та рекомендацій, списку використаних джерел (351 найменування, з них 

85 – зарубіжних) та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 175 сторінок 

машинописного тексту, з яких 127 сторінок займає основна частина. Дисертаційна 

робота містить 21 таблиці і 15 рисунків.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

ЗАБРУДНЕННЯ АГРОЕКОСИСТЕМ ЗАЛИШКОВИМИ КІЛЬКОСТЯМИ 

ПЕСТИЦИДІВ ТА МЕТОДИ ЇХ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ 
 

Проаналізовано й узагальнено сучасні наукові погляди та результати 

досліджень вітчизняних і закордонних учених стосовно впливу стійких органічних 

забруднювачів (зокрема хлорорганічних пестицидів) на довкілля. Вони змінюють 

фізико-хімічні властивості ґрунту (Л.С. Крук, 2001; Н.Д. Ананьева, 2003; 

Л.І. Бублик, 2004), негативно впливають на рослини (R.M. Bell, 1992; 

Л.І. Соломенко, 2006; M.L. Martin, 2006; В.А. Петришина, 2009), мікро- і мезофауну 

(K.H. Domsch, 1984; Р.В. Галиулин, 2001; Г.О. Іутинська, 2006), гальмують процеси 

розкладу органічної речовини і сповільнюють колообіг елементів у живих 

організмах (А.А. Сметник, 1999; E.N. Barkatina, 2006; Т.П. Гармаш, 2010), а отже, 

призводять до порушення стійкості агроекосистеми, зниження природної 

спроможності відтворення родючості ґрунту. 

Забруднення ґрунтів ксенобіотиками стало на заваді вирощування і заготівлі 

продовольчої сировини рослинного і тваринного походження для виготовлення 

високоякісної продукції. Це пов’язано з тим, що токсиканти в понаднормовій 

кількості акумулюються в ґрунті, а особливо у кореневмісному горизонті.  

Належну увагу приділено заходам з ремедіації ґрунтів, забруднених 

токсикантами (I. Kondzielski, R. Buczkowski, 1999; J. White, 2000; H. Wim, 2001; 

Р.В. Петрук та ін., 2003, 2013; S. Rock, 2003; S. Green, A. Hoffnagle, 2004; 

M. Mackova et al., 2006; І.М. Городиська, 2006; А.А. Нуржанова, 2007; M. Siwek, 

2008; М.А. Захарченко та ін., 2010; A. Grobelak et al., 2010; Л.І. Моклячук, 

О.А. Слободенюк, В.А. Петришина, 2005, 2008, 2013; D. Włóka et al., 2015). 

Наведено невирішені питання, а також ті, які потребують удосконалення стосовно 

екологічно безпечного та економічно доцільного відновлення деградованих та 

забруднених ґрунтів.  
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Аналіз наукової літератури дає підстави стверджувати, що дослідження, 

стосовно забруднення ксенобіотиками ґрунтів навколо складів отрутохімікатів, 

закономірностей міграції та акумуляції стійких пестицидів у об’єктах довкілля, 

носять фрагментарний характер, потребують системного підходу, методологічного 

удосконалення. 
 

УМОВИ, ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Дослідження виконували протягом 2010–2013 рр. на території навколо 

недіючих складів тривалого зберігання пестицидів у с. В’язовій та с. Глинському 

Жовківського району Львівської області. На модельних ділянках вивчали 

акумуляцію пестицидів у системі “ґрунт-рослина” та здійснювали оцінку їх 

екологічної небезпеки. 

За агроґрунтовим районуванням України територія досліджень належить до 

Пасмового Побужжя, яке входить до складу Львівського східного агроґрунтового 

району провінції Західного Лісостепу та знаходиться в зоні помірних широт 

атлантико-континентальної області рівнинної підобласті, у підзоні достатнього 

зволоження ґрунту. Найпоширенішими ґрунтами Пасмового Побужжя є темно-сірі 

опідзолені ґрунти. Клімат території досліджень – помірно континентальний з м'якою 

зимою, довгою вологою весною, неспекотним дощовим літом і теплою сухою 

осінню. 

Зразки ґрунту та рослин відбирали, зберігали та транспортували згідно з ISO 

10381-1,2; «Унифицированными правилами отбора проб сельскохозяйственной 

продукции, продуктов питания и объектов окружающей среды для определения 

микроколичеств пестицидов» (А.И. Заиченко, 1980) та «Методичними 

рекомендаціями з агроекологічної оцінки забруднених органічними ксенобіотиками 

ґрунтів» (В.П. Патика та ін., 2005), затвердженими НТР Міністерства аграрної 

політики України.  

Вміст залишкових кількостей хлорорганічних пестицидів у ґрунтових та 

рослинних зразках визначали у Львівському обласному державному проектно-

технологічному центрі охорони родючості ґрунтів і якості продукції 

"Облдержродючість" за затвердженими методиками Міністерства охорони здоров’я 

(ДСТУ ISO 10382:2004) методом газорідинної хроматографії (ГРХ) на хроматографі 

“Кристал-2000” з детектором із захоплення електронів. 

Агрохімічні властивості ґрунту визначали згідно з відомими методиками 

(З.М. Грицаєнко 2003; М.О. Клименко, 2004; Г.К. Фурсова, 2004; М.М. Городній та 

ін., 2003, 2005) за такими показниками: вміст гумусу – за Тюріним згідно з ДСТУ 

4289:2004; фракційно-груповий склад – за методом Пономарьової-Плотникової 

згідно з МВВ 31-497058-008-2002; реакція ґрунтового розчину потенціометрично – 

згідно з ДСТУ ISO 10390-2007; гідролітична кислотність – за Каппеном – ГОСТ 

26212-91; рухомі сполуки фосфору і калію – за Чириковим – ДСТУ 4115-2002; вміст 

легкогідролізованого азоту – за Корнфільдом. 

Кількісно-видовий склад фітоценозу оцінювали за допомогою облікової рамки. 

Для дослідження швидкості деструкції пестицидів у системі “ґрунт-рослина”, за 

різних технологій вирощування ячменю ярого, обрано варіанти з різним рівнем 

застосування органо-мінеральної системи удобрення в поєднанні з вапнуванням. 
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Схема досліду передбачала п’ять варіантів: контроль (без добрив); карбонат кальцію 

(СаСО3 – 1,0 н. за гідролітичною кислотністю (Нг); СаСО3 (1,0 Нг) + N90P90K90; 

СаСО3 (1,0 Нг) + N60P60K60 + 10 т/га гною;  СаСО3 (1,5 Нг) + N90P90K90 + 10 т/га гною. 

У досліді використовували аміачну селітру з вмістом N – 34% (ДСТУ 2-85), 

суперфосфат гранульований з вмістом Р2О5 – 19,5% (ДСТУ 5956–78) і 40%-ну 

калійну сіль (ГОСТ 4568–83). 

Площа однієї облікової ділянки становила 4 м2. Ділянки розташовані 

рендомізовано, повторність – триразова. 

Обробіток ґрунту та догляд за посівами тест-культури (ячмінь ярий сорту 

“Целінка”) здійснювали відповідно до загальноприйнятих рекомендацій для зони 

Західного Лісостепу України (В.В. Лихочвор, 2002, 2003, 2006).  

Вміст білка в зерні визначали за методом Барнштейна, загального азоту – за 

методом К’єльдаля, крохмалю поляриметричного – за методом Реверса, масу 1000 

зерен – за ГОСТом 10842-89, натуру зерна – за ГОСТом 10840-64; вміст клітковини 

– за методом Ганеберга і Штомана, жиру – методом знежиреного залишку, золи – 

методом сухого озолення. Біохімічні та фізичні показники якості зерна ячменю були 

визначені за допомогою приладу "Інфрапід – 61". 

Отримані дані обробляли статистичними методами (Б.А. Доспехов, 1985) з 

використанням програми Statistica-10 та з використанням пакету прикладних 

програм Microsoft Excel. 
 

СТУПІНЬ ДЕГРАДАЦІЇ ҐРУНТІВ ЗА ЛОКАЛЬНОГО ТА  ТРИВАЛОГО 

ЗАБРУДНЕННЯ ХЛОРОРГАНІЧНИМИ ПЕСТИЦИДАМИ 
 

Зберігання непридатних до використання пестицидів у неналежних умовах, 

недотримання меж санітарно-захисних зон навколо складів отрутохімікатів або 

повна їх відсутність призвело до забруднення об’єктів навколишнього природного 

середовища у місцях розташування складських приміщень високими 

концентраціями стійких хлорорганічних пестицидів. З метою попередження 

розповсюдження токсичних речовин із зон локального забруднення в суміжні 

об’єкти довкілля актуальним є проведення постійної екотоксикологічної оцінки, яка 

включає дослідження можливих шляхів горизонтальної та вертикальної міграції 

ксенобіотиків, надходження їх у трофічні ланцюги, кінцевою ланкою яких є людина.  

Просторова міграція хлорорганічних пестицидів. З метою дослідження 

просторової міграції хлорорганічних пестицидів відібрано зразки ґрунту санітарно-

захисних зон недіючих складів отрутохімікатів с. Глинсько та с. В’язова  

Жовківського району Львівської області з шару 0–20 см способом румбічної сітки.  

Хлорорганічні пестициди виявлено в усіх зразках ґрунту. Вміст суми ізомерів 

ГХЦГ перевищував встановлені гранично-допустимі концентрації у 1,3 рази лише у 

зразках ґрунту, відібраних на відстані 2 м у західному напрямку від складу 

с. Глинсько. В інших точках відбору вміст ГХЦГ у ґрунті коливався в межах          

0,5-50,7 мкг/кг. У зразках ґрунту санітарної зони складу отрутохімікатів с. В’язова 

вміст ГХЦГ становив 0,2-76,3 мкг/кг. В багатьох випадках знайдені концентрації 

ГХЦГ є значно вищими від фонового забруднення сільськогосподарських угідь 

залишками пестициду, що може свідчити про факт зберігання його на даних складах 

в минулому. 
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Встановлено значне забруднення ґрунту санітарної зони складу отрутохімікатів 

с. Глинсько залишками ДДТ (табл. 1). Найбільш забрудненими виявилися західний 

напрямок (більше 24 ГДК), де на відстані 45 м від складу розташовані 

сільськогосподарські угіддя та східний напрямок (більше 14 ГДК), де за збереженою 

документацією знаходилась технологічна зона для приготування робочих розчинів 

пестицидів. Загалом, простежується тенденція поступового зниження вмісту 

виявленого токсиканта в міру віддалення від складу.  

Таблиця 1 

Діапазон коливання концентрації хлорорганічних пестицидів  

у шарі ґрунту 0–20 см залежно від сторін горизонту 

Відстань 

від 

складу,м 

Фактичний вміст, мкг/кг 

с. Глинсько с. В’язова 
∑4,4 ДДТ + 4,4ДДД +4,4 ДДЕ ∑ α-ГХЦГ + γ-ГХЦГ + β-ГХЦГ ∑4,4 ДДТ + 4,4ДДД +4,4 ДДЕ ∑ α-ГХЦГ + γ-ГХЦГ + β-ГХЦГ 

2 105,4 –1735,7 0,5 – 48,2 6,0 – 16,9 0,5 – 21,9 

5 98,7 – 1523,2 0,5 – 38,4 0,1 – 119,4 н.в. – 76,3 

10 76,4 – 2435,4 н.в. – 50,7 н.в. – 100,7 н.в. – 71,4 

50 43 – 223,1 н.в. н.в. – 8,6 н.в. 

ГДК 100 

Отримані результати вказують на масштабне забруднення прилеглої до складу 

території залишками ДДТ та необхідність проведення контролю за вмістом 

хлорорганічних пестицидів у ґрунтах та рослинах. 

Згідно існуючих показників хімічної деградації ґрунтів, залежно від вмісту 

ДДТ, ґрунти санітарно-захисної зони складу отрутохімікатів с. Глинсько 

перебувають у задовільному стані (на відстані 50 м у південному напрямку від 

складу); передкризовому стані (південний напрямок на відстані 10 м від складу та 

північний напрямок – на відстані 5–50 м від складу); кризовому стані (до 2 м у 

північному напрямку та 50 м у східному напрямку від складу) та катастрофічному 

стані (на відстані 2–5 м у південному напрямку, 2–10 м у східному напрямку та в 

усіх точках відбору зразків у західному напрямку від складу). 

У межах санітарно-захисної зони складу отрутохімікатів с. В’язова у зразках 

ґрунту, відібраних на відстані 5 та 10 м у південному напрямку знайдені кількості 

ДДТ були на рівні ГДК (табл. 1). В усіх інших випадках сумарний вміст ДДТ не 

перевищував встановлених гігієнічних нормативів і був фоновим для 

сільськогосподарських угідь України. Загалом, з віддаленістю від складу вміст 

токсиканта у ґрунті зменшувався. Такий вміст залишків хлорорганічних пестицидів 

у ґрунті санітарної зони складу отрутохімікатів може свідчити про нетривалий 

термін або незначні об’єми зберігання пестицидів у складському приміщенні.  

За вмістом суми ізомерів та метаболітів ДДТ у південному напрямку на 

відстані 50 та 10 м ґрунти є середньодеградовані (передкризовий стан), в інших 

випадках – не деградовані та слабодеградовані (до 0,5 ГДК). 

Співвідношення компонентів забруднення – ізомерів та метаболітів ДДТ і 

ГХЦГ. Результати досліджень показали, що в усіх відібраних зразках ґрунту основну 

частину (53–57%) становить метаболіт 4,4-ДДЕ, що свідчить про процес 

інтенсивної трансформації пестициду та про давнє забруднення ґрунту даним 
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ксенобіотиком. 96–100% від сумарної кількості ГХЦГ становить β-ізомер, що 

свідчить про давнє забруднення інсектицидом та майже повну його трансформацію 

до найбільш стійкого у довкіллі ізомеру. 

Міграція та акумуляція хлорорганічних забруднень за профілем темно-сірого 

опідзоленого ґрунту. Враховуючи здатність хлорорганічних пестицидів мігрувати 

профілем ґрунту, було досліджено зразки ґрунту, відібрані до глибини 1 м пошарово 

через кожні 20 см у зонах з максимальними рівнями забруднення (на відстані 10 м у 

західному та східному напрямках від складу отрутохімікатів с. Глинсько). 

Встановлено закономірність міграції ДДТ генетичними горизонтами темно-сірого 

опідзоленого ґрунту (рис. 1).  

Максимальні кількості ДДТ знайдено на глибині 60–80 см (18 ГДК у східному 

напрямку та 35 ГДК у західному напрямку). Дана глибина відповідає ілювіальному 

горизонту ґрунту, для якого характерні чіткі ознаки акумуляції винесених з верхніх 

горизонтів речовин, здебільшого колоїдів, які й затримують токсикант.  
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Рис. 1. Міграція метаболітів ДДТ профілем ґрунту в різних напрямах 

на відстані 10 м від складу агрохімікатів (с. Глинсько) 

Навіть на глибині 1 м кількість знайденого ДДТ перевищувала встановлені 

гігієнічні нормативи в 9,9 та 18 разів (у східному та західному напрямках 

відповідно), що при близькому заляганні ґрунтових вод несе небезпеку їх 

забруднення. 

Таким чином, в межах санітарно-захисних зон двох недіючих складів 

отрутохімікатів Жовківського району Львівської області проведено 

екотоксикологічне обстеження ґрунтів на предмет забруднення їх залишками 

хлорорганічних пестицидів, встановлено просторові межі забруднення, оцінено 

ступінь хімічної деградації ґрунтів. Виявлено, що в обох випадках забруднення 

носить плямистий характер, що зумовлено особливостями експлуатації 

досліджуваних територій в минулому. З’ясовано, що вертикальна міграція 

хлорорганічних пестицидів профілем ґрунту обумовлена особливостями генетичних 

горизонтів.  



9 

АКУМУЛЯЦІЯ ТА ТРАНСЛОКАЦІЯ ХЛОРОРГАНІЧНИХ 

ПЕСТИЦИДІВ У РОСЛИНАХ 
 

Оцінка видового складу фітоценозу поблизу об’єктів тривалого зберігання 

пестицидів. Для оцінки рослинного угруповання санітарно-захисної зони складу 

агрохімікатів с. Глинсько Жовківського району проаналізовано такі показники, як 

видовий склад фітоценозу; видова насиченість і густота рослинного покриву на 1 м2 

досліджуваної території на різних відстанях від джерела забруднення (табл. 2). 

Таблиця 2 

Усереднені дані щодо видового складу фітоценозу на різних відстанях від 

складу отрутохімікатів 

Показник 
Відстань від складу, м 

2 5 10 50 

Видова насиченість, шт/м2 9 13 7 21 

Густота рослинного покриву, шт/м2 124 151 79 278 

Встановлено, що рослинне угруповання досліджуваної території представлене 

21 видом дикорослих рослин. Виявлено, що з віддаленням від джерела забруднення 

у всіх напрямках збільшується густота рослинного покриву та видова насиченість 

рослинного угруповання. Порівняння облікових ділянок за кількістю видів та 

густотою рослинного покриву на різній відстані від джерела забруднення протягом 

дослідних років показало, що відбувається поступове заростання забрудненої 

території.  

Найменша видова насиченість та мінімальна щільність рослинного покриву 

зафіксована на території, де попередніми дослідженнями встановлено максимальні 

рівні забруднення ґрунту залишками хлорорганічних пестицидів (10м від складу), 

що свідчить про фітотоксичну дію високих концентрацій даних ксенобіотиків. 

При полікомпонентному забрудненні ґрунту насіннєве розмноження рослин 

має другорядне значення, внаслідок посиленого токсичного впливу на проростки, 

тому багаторічні рослини (лопух великий, пирій повзучий, кропива дводомна та ін.), 

що здатні до вегетативного розмноження, набувають більшого поширення. На 

більшості облікових ділянок домінують багаторічники, лише з віддаленістю від 

складу частка як однорічних, так і дворічних видів зростає. Максимальна частка 

багаторічних рослин (80%) була виявлена у межах ділянки 50 м від джерела 

забруднення. 

Отже, кількісні та якісні характеристики рослинності у межах санітарно-

захисних зон складів пестицидів можуть слугувати індикаційними показниками 

ступеня забруднення ґрунту токсикантами. Рослинне угруповання змінюється за 

видовим багатством, густотою рослинного покриву, кількістю ботанічних родин та 

агробіологічних груп у залежності від забруднення ґрунту токсичними речовинами. 

В умовах полікомпонентного забруднення території формується фітоценоз, в якому 

переважають багаторічні види рослин із здатністю до вегетативного розмноження.  
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Особливості накопичення хлорорганічних пестицидів дикорослими видами 

рослин. З метою встановлення процесу міграції хлорорганічних пестицидів у системі 

ґрунт-рослина у с. Глинсько на відстані 10 м від складу отрутохімікатів у західному 

напрямку, де попередніми дослідженнями виявлено максимальні кількості залишків 

пестицидів, відібрано зразки рослинного матеріалу: полин звичайний, кульбаба 

лікарська, тонконіг вузьколистий, лопух великий, різак звичайний, пирій повзучий, 

деревій звичайний. Проведено аналітичні дослідження та встановлено рівні 

накопичення хлорорганічних пестицидів у біомасі дикорослих видів рослин (табл. 3). 

Відомо, що перехід ксенобіотиків з ґрунту в рослини залежить від багатьох 

факторів – виду рослин та їх біохімічного складу, фізико-хімічних властивостей 

пестицидів, типу ґрунту, його рН і вмісту органічної речовини. 

Таблиця 3 

Концентрація залишкових кількостей хлорорганічних пестицидів  

у біомасі дикорослих видів рослин 

Вид рослини 

Вміст хлорорганічних пестицидів, мкг/кг 

α-+ γ- 

ГХЦГ 

β- 

ГХЦГ 

∑ α-ГХЦГ + 

γ-ГХЦГ + 

 β-ГХЦГ 

4,4`- ДДТ 4,4`- ДДД 4,4`- ДДЕ 
∑ ДДТ + ДДД 

+ ДДЕ 

Полин 

звичайний 
н.в. 24,7±1,3 24,7±1,3 1273,1±3,8 1026,3±4,2 1445,2±3,4 3744,6±9,3 

Кульбаба 

лікарська 
н.в. 42,2±3,1 42,2±3,1 1433,8±2,7 1154,9±3,3 1673,1±7,3 4261,8±8,7 

Тонконіг 

вузьколистий 
н.в. 19,1±1,7 19,1±1,7 792,8±4,9 358,5±3,0 834,5±3,7 1985,8±4,7 

Лопух 

великий 
н.в. 21,8±1,3 21,8±1,3 458,1±6,0 368,2±2,1 573,2±1,7 1399,5±7,3 

Різак 

звичайний 
н.в. 18,7±1,1 18,7±1,1 373,6±5,4 178,1±1,2 604,1±2,8 1155,8±3,5 

Пирій 

повзучий 
н.в. 15,4±0,9 15,4±0,9 233,7±2,2 104,5±1,7 251,3±1,9 589,5±2,0 

Деревій 

звичайний 
н.в. 19,7±2,3 19,7±2,3 132,2±4,0 60,1±1,1 230,4±2,0 422,7±1,6 

Примітка: н.в. – не виявлено 

Результати досліджень показали, що всі досліджувані види дикорослих рослин 

здатні до накопичення хлорорганічних пестицидів у своїй біомасі. Причому, 

найактивніше накопичували ДДТ рослини кульбаби лікарської (4261,8 мкг/кг) та 

полину звичайного (3744,6 мкг/кг). Дещо поступалися їм рослини тонконогу 

вузьколистого, лопуха великого, різака повзучого (1155,8-1985,8 мкг/кг). 

Найнижчою здатністю до накопичення ДДТ характеризувалися рослини пирію 

повзучого (589,5 мкг/кг) та деревію звичайного (422, 7 мкг/кг). 

Слід зазначити, що найбільшу частку від сумарної кількості ізомерів та 

метаболітів ДДТ становив метаболіт ДДЕ. Це свідчить про проходження, поряд з 

екстракцією рослинами токсичних речовин, процесу їх біологічної деградації та, як 

наслідок, поступове очищення ґрунтів від залишків хлорорганічних речовин.  

Залишкових кількостей α- та γ-ізомерів ГХЦГ у зразках дослідних рослин не 

виявлено. Вміст β-ізомеру ГХЦГ коливався в межах 15,4 мкг/кг у біомасі пирію 
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повзучого і до 42,2 мкг/кг у біомасі кульбаби лікарської. Такі невисокі значення 

знайденого ГХЦГ є наслідком незначного забруднення ним ґрунту санітарно-

захисної зони досліджуваного складу отрутохімікатів. Отже, встановлено, що 

дикорослі види рослин здатні активно екстрагувати з ґрунту та розкладати у своїй 

біомасі хлорорганічні пестициди. 

Особливості біоакумуляції та транслокації хлорорганічних пестицидів 

дикорослими видами рослин. З метою виявлення у структурі фітоценозу, 

сформованого в умовах високого пестицидного навантаження ґрунту в межах зони 

складу отрутохімікатів Жовківського району Львівської області, дикорослих видів 

рослин з високою здатністю до фітоекстракції та фітотрансформації токсикантів, 

проведено визначення залишкових кількостей ХОП у тканинах рослин та 

ризосферному ґрунті. На основі отриманих даних про ступінь хімічної деградації 

ґрунтового покриву навколо складського приміщення, для дослідження на відстані 

10 м від складу отрутохімікатів с. Глинсько було відібрано рослини з ділянок із 

максимальними рівнями забруднення ДДТ.  

Для рослин кожного виду визначено залишкові кількості хлорорганічних 

пестицидів окремо у надземних органах рослин і їх кореневій системі, розраховано 

коефіцієнт біонакопичення (Кб) та коефіцієнт транслокації токсикантів (Кт) (табл. 4).  
 

Таблиця 4 

Біонакопичення та транслокація ДДТ дикорослими видами рослин 

(у перерахунку на абсолютно суху масу рослин) 

Вид рослини 

Вміст суми ізомерів та метаболітів ДДТ, мкг/кг Кб, коефіцієнт 

біонакопи-

чення 

Кт, коефіцієнт 

транслокації ґрунт 

ризосфери 

надземні 

органи 

коренева 

система 

Полин 

звичайний 
1642,8±4,9 1898,4±2,4 1846,2±2,7 1,14 1,03 

Кульбаба 

лікарська 
2174,4±9,7 1661,6±1,9 2600,2±4,6 0,98 0,64 

Тонконіг 

вузьколистий 
1576,4±2,7 620,2±0,8 1365,6±1,7 0,63 0,45 

Лопух 

великий 
1627,3±3,2 195,3±0,7 1204,2±2,4 0,43 0,16 

Різак 

звичайний 
1864,2±4,2 225,4±0,9 930,1±1,3 0,31 0,24 

Пирій 

повзучий 
1637,5±2,7 51,0±0,3 538,5±2,0 0,18 0,09 

Деревій 

звичайний 
1921,6±3,1 18,1±0,2 404,6±1,8 0,11 0,04 

ГДК 100 - - 

Встановлено, що дикорослі види рослин, толерантні до токсичного впливу 

пестицидів, здатні активно накопичувати ДДТ у тканинах своїх надземних і 

підземних органів. Причому, у переважній більшості, досліджувані багаторічні 

дикорослі рослини здатні до накопичення ДДТ та його метаболітів у значно більших 

кількостях у тканинах коренів, порівняно з надземними органами. Отримані 

результати підтверджують існування певного фізіологічного бар’єру в кореневій 

системі рослин щодо накопичення та міграції токсикантів з ґрунту до рослин. 
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Розрахунки показали тісний кореляційний зв'язок між вмістом ДДТ у 

ризосферному ґрунті і органах рослини. Найвищі показники коефіцієнтів 

транслокації і біонакопичення виявлено для рослин полину звичайного, кульбаби 

лікарської і тонконога вузьколистого. Так, коефіцієнт біонакопичення був 

максимальним для полину звичайного і становив 1,14, при цьому коефіцієнт 

транслокації для цього виду складав 1,03. Такі показники свідчать про високу 

інтенсивність поглинання ДДТ цим видом рослин.  

Слід врахувати, що більшість досліджуваних видів належать до багаторічних 

рослин, здатних накопичувати значні кількості ДДТ та його метаболітів у тканинах 

коренів. Це свідчить про можливість застосування даних видів як фітостабілізаторів 

стійких органічних забруднювачів у ґрунті для запобігання міграційним процесам. 
 

Інтенсивність біонакопичення хлорорганічних пестицидів рослинами ячменю 

ярого. Одним із основних завдань сільського господарства в умовах інтенсивного 

використання пестицидів є забезпечення отримання екологічно безпечної 

рослинницької продукції, яка була б придатною для споживання людиною і не 

створювала загрози для її здоров’я. Проблему негативного впливу токсикантів на 

рослини можна частково вирішити, знаючи принцип розподілу цих ксенобіотиків у 

органах і тканинах культурних рослин.  

Результати досліджень показали (табл. 5), що біологічне накопичення 

залишків ДДТ у вегетативній масі рослин ячменю ярого залежить не тільки від 

біологічних особливостей культури, але й від вихідної концентрації у ризосферному 

ґрунті. Так, із поступовим зменшенням сумарного вмісту ДДТ та його метаболітів, 

коефіцієнт біонакопичення знижується, що свідчить про пряму корелятивну 

залежність між вмістом токсиканта у ґрунті та його надходженням до рослин. 

Коефіцієнт транслокації дещо знижується при мінімальному вмісті ДДТ 

(193,4 мкг/кг) у ризосферному ґрунті. В даному випадку при зменшенні токсичної 

дії пестициду більш активно спрацьовує захисна функція кореневої системи, що 

сприяє зменшенню надходження залишків ДДТ у надземну частину ячменю. 

Таблиця 5 

Накопичення та транслокація ДДТ у біомасі ячменю ярого 

мкг/кг (у перерахунку на абсолютно суху речовину) 

Рік 

дослідження 

Сумарний вміст ДДТ та його метаболітів, 

мкг/кг 
Кб, 

коефіцієнт 

біонакопи-

чення 

Кт, 

коефіцієнт 

транслокації 
ґрунт 

ризосфери 

коренева 

система 

надземна 

частина 
зерно 

2011 215,8±3,7 147,4±2,9 126,2±2,3 101,4±1,6 0,63 0,85 

2012 201,7±4,1 122,1±2,0 98,6±1,8 61,25±1,3 0,54 0,80 

2013 193,4±1,8 106,5±1,7 68,1±1,85 25,5±0,9 0,45 0,63 

Слід зазначити, що вміст хлорорганічних пестицидів у ґрунті впродовж 

проведення досліджень знижувався. Це пояснюється не тільки процесами фізико-

хімічного, мікробіологічного розкладу пестицидів у ґрунті, але й щорічним виносом 

токсикантів рослинами і часткової їх деструкції. Тому, у випадку введення в 

загальне сільськогосподарське використання земель санітарно-захисних зон складів 

отрутохімікатів обов’язковим є попередня оцінка їх на предмет наявності залишків 
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токсичних речовин з наступним проведенням попереджувальних заходів, що 

передбачають огородження сильно та дуже сильно деградованих ґрунтів, або їх 

утилізацію фізико-хімічними методами чи, при можливості, проведення 

ремедіаційних заходів.  
 

РЕМЕДІАЦІЙНА ДІЯ ВАПНУВАННЯ Й УДОБРЕННЯ НА ҐРУНТ  

ПІД ЧАС ВИРОЩУВАННЯ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО 
 

Ремедіація забрудненого хлорорганічними пестицидами ґрунту. Здійснено 

екотоксикологічну оцінку ефективності комплексу агротехнічних заходів для 

детоксикації ґрунтів, забруднених залишками пестицидів та їх метаболітів, а також 

можливості отримання високого врожаю зерна ячменю ярого, екобезпечного для 

споживання. Встановлено, що вапнування забрудненого хлорорганічними 

пестицидами ґрунту у поєднанні з різними дозами органо-мінеральної системи 

удобрення призводить до помітного зменшення вмісту всіх метаболітів. Виявлено 

зменшення концентрації найбільш стійкого метаболіту ДДТ – ДДЕ у ґрунті за різних 

доз та систем удобрення в поєднанні з вапнуванням (табл. 6). За умови застосування 

СаСО3 (1,5 Нг) + N90P90K90 +10 т/га гною рівень ДДЕ знижується найактивніше (в 

орному шарі ґрунту та на глибині 40-60 см метаболіту не виявлено). Застосування 

інтенсивних технологій удобрення та вапнування сприяє детоксикації пестицидів та 

запобігає надходженню їх залишкових кількостей у врожай, підвищуючи 

безпечність та якість сільськогосподарської продукції. 

Таблиця 6 

Концентрація ДДЕ у грунті за умов внесення органо-мінеральних добрив  

на фоні вапнування 

№ 

варіанту 

Шар ґрунту, 

см 

Вміст хлорорганічних пестицидів 

4,4-ДДЕ 4,4-ДДД 4,4-ДДТ 

Контроль 

(без добрив) 

0-20 

20-40 

40-60 

111,5±1,7 

98,2±2,2 

134,8±1,9 

64,7±2,0 

39,5±1,3 

118,6±3,8 

46,8±2,4 

45,5±2,1 

50,4±2,1 

СаСО3 (1,0 Нг) 

0-20 

20-40 

40-60 

н. в. 

7,1±1,3 

42,1±2,0 

1,1±0,3 

2,6±1,3 

26,6±2,1 

н. в. 

н. в. 

н. в. 

СаСО3  (1,0 Нг) + N90P90K90 

0-20 

20-40 

40-60 

н. в. 

2,1 

8,5 

н. в. 

0,6 

1,7 

н. в. 

н. в. 

н. в. 

СаСО3  (1,0 Нг) + N60P60K60 + 

10 т/га гною 

0-20 

20-40 

40-60 

0,57 

14,6 

3,6 

0,34 

6,8 

2,5 

н. в. 

н. в. 

н. в. 

СаСО
3  (1,5 Нг) + N90P90K90 + 

10 т/га гною 

0-20 

20-40 

40-60 

н. в. 

1,4 

н. в. 

н. в. 

0,2 

н. в. 

н. в. 

н. в. 

н. в. 
 

Дослідженнями обґрунтовано необхідність вапнування темно-сірих 

опідзолених ґрунтів та внесення органо-мінеральних добрив. Це сприятиме 

ремедіації забруднених хлорорганічними пестицидами ґрунтів та відновленню 
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родючості деградованих ґрунтів санітарних зон складів агрохімікатів, що містять 

значні кількості токсикантів в умовах Західного Лісостепу України. 

Вплив агротехнологій детоксикації пестицидів на урожай та якість зерна 

ячменю ярого. У посівах ячменю ярого довжина колоса в різних варіантах досліду 

коливалась в межах 7,26–7,66 см (табл. 7). Істотної різниці щодо цього показника 

для рослин, вирощених на ділянках із різними забруднювачами і в різних варіантах 

досліду не виявлено. Можна говорити навіть про незначне збільшення довжини 

колоса під дією пестицидів. Отже, на підставі одержаних даних, можна 

стверджувати, що внесення у ґрунт різних норм органо-мінеральних добрив у 

поєднанні з вапнуванням сприяє зростанню врожайності. 

Таблиця 7 

Вплив систем удобрення та вапнування на структуру врожаю ячменю ярого 

№ 

варіанту 
Варіант досліду 

Довжина 

колоса, см 

Кількість 

колосків у 

колосі, од. 

Щільність 

колоса, 

од./см 

Маса 

1000 

зерен, г 

1 Контроль (без добрив) 7,26 20,04 2,72 51,3 

2 СаСО3 (1,0 Нг) 7,50 20,37 2,76 53,5 

3 СаСО3 (1,0 Нг) + N90P90K90 7,61 21,04 2,79 56,0 

4 
СаСО3 (1,0 Нг)+N60P60K60  + 

10 т/га гною 
7,66 20,5 2,80 57,8 

5 
СаСО3 (1,5 Нг) +N90P90K90 + 

10 т/га гною 
7,59 22,1 2,84 61,1 

 

Показник загального азоту в зерні виявився стійкішим до впливу пестицидів 

порівняно з показником вмісту білка. Відомо, що в разі забруднення ґрунту 

органічними забруднювачами, відбуваються негативні зміни у засвоєнні елементів 

живлення в генеративних органах рослин. Результати досліджень показують 

зниження вмісту азоту в зерні ячменю. Показник вмісту крохмалю виявився 

найвищим у третьому, четвертому і п’ятому варіантах. У дослідженнях чітко 

простежується зменшення вмісту білка відповідно до зменшення кількості азоту. 

Цей показник зростає з роками, проте він практично однаковий в усіх варіантах 

різних систем удобрення. Зерно в контрольному варіанті характеризується таким 

самим вмістом азоту, як і зерно, вирощене на ґрунті із внесенням карбонату кальцію 

– СаСО3 (1,0 Нг), що свідчить про позитивний вплив систем удобрення на цей 

показник. Найвищим цей показник був у варіанті із внесенням у ґрунт СаСО3 

(1,5 Нг) + N90P90K90 + 10 т/га гною, і вміст загального азоту в зерні ячменю ярого 

становив 2,03 %. 

Серед досліджуваних агротехнічних заходів на темно-сірому опідзоленому 

ґрунті в умовах Західного Лісостепу України, за використання різної кількості 

органо-мінеральних добрив у поєднанні з вапнуванням, найбільш позитивний вплив 

на зниження рівня хлорорганічних пестицидів та їх похідних у різних частинах 

ячменю та продуктивні якості колоса і зерна виявила органо-мінеральна система 

удобрення і з сумісним внесенням мінеральних добрив на фоні органічних (гною) у 

поєднанні з вапнуванням (СаСО3 (1,5 Нг) + N90P90K90 + 10 т/га гною). 
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ВИСНОВКИ 
 

У дисертаційній роботі представлено теоретичні узагальнення та результати 

експериментальних досліджень щодо забруднення пестицидами агроекосистем в 

місцях розташування колишніх складів отрутохімікатів. Наведено результати 

досліджень щодо просторової та вертикальної міграції хлорорганічних пестицидів у 

темно-сірому опідзоленому ґрунті, біокумуляції та транслокації ДДТ дикорослими 

рослинами та ячменем ярим. Запропоновано заходи, спрямовані на зменшення 

забруднення довкілля токсичними речовинами, зокрема хлорорганічними 

ксенобіотиками. На основі отриманих даних сформульовані висновки: 

1. Встановлено, що санітарно-захисні зони складів отрутохімікатів є 

небезпечними джерелами надходження у об’єкти довкілля стійких хлорорганічних 

пестицидів (ДДТ та ГХЦГ). 

2. Показано, що забруднення ґрунтів санітарних зон складів отрутохімікатів 

має строкатий характер, що обумовлено особливостями експлуатації територій в 

минулому. 

3. Оцінено просторове розповсюдження хлорорганічних пестицидів. 

Встановлено, що сільськогосподарські угіддя знаходяться в межах забрудненої зони, 

що являє небезпеку надходження токсикантів у рослинницьку продукцію. 

4. Встановлено, що вертикальна міграція хлорорганічних пестицидів 

залежить від фізико-хімічних властивостей генетичних горизонтів ґрунту. У 

досліджуваному темно-сірому опідзоленому ґрунті максимальні кількості ДДТ 

знаходяться в ілювіальному горизонті, для якого характерні виразні ознаки 

акумуляції винесених з верхніх горизонтів речовин, здебільшого колоїдів, які й 

сорбують токсикант. 

5. Оцінено ступінь хімічної деградації ґрунтів, забруднених 

хлорорганічними пестицидами. Встановлено, що досліджувані ґрунти в місцях 

максимального забруднення характеризуються як дуже сильно деградовані, а 

території відповідають катастрофічному стану. 

6.  З’ясовано, що дикорослі види рослин, толерантні до токсичного впливу 

пестицидів, здатні активно накопичувати ДДТ у тканинах надземних і підземних 

органів. Встановлено тісний корелятивний зв'язок між вмістом ДДТ у ризосферному 

ґрунті і органах рослини. 

7.  Досліджено процеси транслокації і трансформації хлорорганічних 

пестицидів та встановлено закономірності розподілу хлорорганічних пестицидів у 

вегетативних органах ячменю ярого. Визначено, що біологічне накопичення 

залишків ДДТ у вегетативній масі рослин ячменю ярого залежить не тільки від 

біологічних особливостей культури, але й від вихідної концентрації у ризосферному 

ґрунті. 

8. Підтверджено, що в умовах забруднення темно-сірих опідзолених ґрунтів 

хлорорганічними пестицидами та їх похідними ефективними заходами ремедіації 

ґрунтів є внесення органо-мінеральних добрив у поєднанні з вапнуванням. Ці 

прийоми істотно знижують вміст усіх ізомерів і метаболітів ДДТ та ГХЦГ у ґрунті. 

Найефективніше процес ремедіації відбувається на фоні застосування 10 т/га гною і 
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мінеральних добрив у нормі N90P90K90 та СаСО3 (1,5 Нг), що сприяє прискоренню 

самоочищення ґрунтових горизонтів. 

9. Оптимальна органо-мінеральна система удобрення в поєднанні з 

вапнуванням забруднених хлорорганічними пестицидами ґрунтів знижує їх 

надходження в різні органи ячменю ярого та підвищує врожайність зерна. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

При введенні в загальне сільськогосподарське використання ґрунтів санітарних 

зон складів агрохімікатів обов’язковим є їх попереднє обстеження на предмет 

забруднення стійкими хлорорганічними пестицидами.  

Для отримання екобезпечної продукції за умов забруднення темно-сірих 

опідзолених ґрунтів хлорорганічними пестицидами в умовах Західного Лісостепу 

України рекомендується проведення заходів:  

– фіторемедіація, що передбачає виведення територій із сільськогосподарського 

використання з подальшим залуженням забруднених ґрунтів дикорослими 

рослинами, що характеризуються високою здатністю до біокумуляції та 

фітодеструкції забруднюючих речовин; 

– проведення комплексу агротехнічних заходів, що сприяють очищенню 

ґрунтів від залишків хлорорганічних пестицидів, а саме: внесення мінеральних 

добрив на фоні органічних (гною) у поєднанні з вапнуванням – СаСО3 (1,5 Нг) + 

N90P90K90 + 10 т/га гною. 
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екологічної безпеки територій : матеріали науково-практичної конференції, м. 

Луганськ, 9 лютого 2012 р. / ред. : А. Ю. Пекін, О. І. Левченков; Луган. обл. рада ; 
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висновки). 
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АНОТАЦІЯ 
 

Іванків М. Я. Особливості міграції та акумуляції хлорорганічних 

пестицидів у системі “ґрунт-рослина” в умовах Західного Лісостепу України. – 

На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських 

наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. – Львівський національний аграрний 

університет Міністерства освіти і науки України, Львів, 2016. 

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню закономірностей міграції та 

акумуляції хлорорганічних пестицидів у системі “ґрунт-рослина” й обґрунтуванню 

агротехнічних заходів щодо зменшення забруднення ними темно-сірого 

опідзоленого ґрунту в умовах Західного Лісостепу України. 

Вперше в умовах Західного Лісостепу України здійснено агроекологічне 

оцінювання ґрунту санітарно-захисних зон складів агрохімікатів щодо забруднення 

стійкими хлорорганічними пестицидами. Встановлено просторові межі забруднення, 

оцінено ступінь хімічної деградації ґрунтів. З’ясовано, що вертикальна міграція 

хлорорганічних пестицидів профілем ґрунту залежить від особливостей генетичних 

горизонтів. 

Встановлено, що кількісні та якісні характеристики рослинності у межах 

санітарно-захисних зон складів пестицидів можуть слугувати індикаційними 

показниками ступеня забруднення ґрунту токсикантами. З’ясовано, що рослинне 

угруповання змінюється за видовим багатством, густотою рослинного покриву, 

кількістю ботанічних родин та агробіологічних груп у залежності від забруднення 

ґрунту токсичними речовинами.  

Розроблено підходи до ефективного використання заходів, які сприяють 

прискореній деградації пестицидів у агробіоценозах та передбачають науково 

обґрунтований обробіток ґрунту й застосування мінеральних і органічних добрив. 
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Запропоновано комплекс агротехнічних заходів, а саме органо-мінеральну систему 

удобрення в поєднанні з вапнуванням в умовах забруднення темно-сірих 

опідзолених ґрунтів хлорорганічними пестицидами і їх похідними, що знижують їх 

надходження в різні органи ячменю ярого та підвищують врожайність зерна. 

Ключові слова: хлорорганічні пестициди, ремедіація, ґрунт, рослини, 

агротехнічні заходи. 

 

АННОТАЦИЯ 

Иванкив М. Я. Особенности миграции и аккумуляции хлорорганических 

пестицидов в системе "почва-растение" в условиях Западной Лесостепи 

Украины. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных 

наук по специальности 03.00.16 – экология. – Львовский национальный аграрный 

университет Министерства образования и науки Украины, Львов, 2016. 

Диссертационная работа посвящена исследованию закономерности миграции и 

аккумуляции хлорорганических пестицидов в системе "почва-растение" и 

обоснованию агротехнических мероприятий по уменьшению загрязнения ими 

темно-серой оподзоленной почвы в условиях Западной Лесостепи Украины. 

Впервые в условиях Западной Лесостепи Украины осуществлено 

агроэкологическое оценивание почвы санитарно-защитных зон складов 

агрохимикатов относительно загрязнения стойкими хлорорганическими 

пестицидами. Определено содержание остаточных количеств хлорорганических 

соединений (ДДТ и ГХЦГ) в почвах на разных расстояниях от складов 

ядохимикатов, показано, что загрязнение носит неоднородный характер, что 

обусловлено особенностями эксплуатации прилегающих к складам территорий в 

прошлом. Выявлены пространственные границы загрязнения, оценена степень 

химической деградации почв. Установлено, что исследуемые почвы в местах 

максимального загрязнения относятся к очень сильно деградированным, а 

территории соответствуют катастрофическому состоянию. Доказано, что 

вертикальная миграция хлорорганических пестицидов по профилю почвы зависит от 

особенностей генетических горизонтов (аккумулятивными свойствами 

характеризуется иллювиальный горизонт). 

Установлено, что количественные и качественные характеристики 

растительности в пределах санитарно-защитных зон складов пестицидов могут 

служить индикационными показателями степени загрязнения почвы токсикантами. 

Выяснено, что дикорастущие виды растений, устойчивые к токсическому 

воздействию пестицидов, способны активно накапливать ДДТ в тканях надземных и 

подземных органов. Найдена тесная корреляционная связь между содержанием ДДТ 

в ризосферной почве и в органах растений. Исследованы процессы транслокации и 

трансформации хлорорганических пестицидов и установлены закономерности 

распределения хлорорганических пестицидов в вегетативных органах ячменя 

ярового. Определено, что биологическое накопление остатков ДДТ в вегетативной 

массе растений ячменя ярового зависит не только от биологических особенностей 

культуры, но и от исходной концентрации в ризосферной почве. Выяснено, что 
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растительная группировка изменяется по видовому богатству, плотности 

растительного покрова, количеству ботанических семейств и агробиологических 

групп в зависимости от загрязнения почвы токсичными веществами. 

Предложен комплекс агротехнических мероприятий, а именно органо-

минеральная система удобрения в сочетании с известкованием в условиях 

загрязнения темно-серых оподзоленных почв хлорорганическими пестицидами и их 

производными, снижающих поступление токсикантов в различные органы ячменя 

ярового и повышающих урожайность зерна. 

Ключевые слова: хлорорганические пестициды, ремедиация, почва, растения, 

агротехнические мероприятия. 

 

SUMMARY 

Ivankiv M. Ya. Peculiarities of migration and accumulation of organochlorine 

pesticides in the system of «soil-plant» under conditions of the Western forest-steppe 

of Ukraine. – Manuscript. 

Thesis submitted for the candidate degree of agricultural sciences on specialty 

03.00.16 – ecology. – Lviv National Agrarian University Ministry of Education and 

Science of Ukraine, Lviv, 2016. 

The thesis deals with the research on regulations of migration and accumulation of 

organochlorine pesticides in the system "soil-plant" and justification of agrotechnical 

measures to reduce contamination of dark gray podzolic soil in the Western forest-steppe 

of Ukraine. 

For the first time the agroecological assessment of soil in sanitary-protected zone of 

agrochemical stores is made, determining pollution with long-lived organochlorine 

pesticides. The research defines spatial boundaries of contamination, estimates level of 

chemical degradation of soils. It is proved that vertical migration of organochlorine 

pesticides in soil profile depends on peculiarities of genetic horizons.  

It is determined that quantitative and qualitative characteristics of vegetation within 

sanitary-protected zones of pesticides stores can serve as identifying indicators of the level 

of soil pollution with toxicants. It is found out that vegetation group changes relating to 

kinds, density of stand, number of botanic families and agrobiological groups, depending 

on soil pollution with toxic substances. 

The author has developed approaches to efficient application of the measures, 

favoring accelerated degradation of pesticides in agrobiocoenosis. The approaches 

anticipate scientifically argued soil cultivation and application of mineral and organic 

fertilizers. The research proposes a complex of agro-technical measures, in particular 

organo-mineral fertilization system in combination with lime under conditions of dark 

grey podzolic soils pollution with organochlorine pesticides and their derivatives, which 

reduce their penetration in different organs of spring barley and increase grain yield. 

Key words: organochlorine pesticides, remediation, soil, plants, agrotechnical 

measures. 
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