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ВИСНОВКИ 
 

1. Позакореневий шлях надходження радіонуклідів у сільськогос-
подарські культури характеризується значно більш високими, в 
порівнянні з ґрунтовим шляхом, величинами накопичення радіо-
нуклідів в органах рослин: безпосередньо на листі і на стеблах 
рослин може затримуватися до 20-50% осілих продуктів ділення.  

2. Первинна затримка радіонуклідів при аеральному шляху надхо-
дження мало залежить від хімічної природи радіонуклідів, визна-
чальними факторами є густина, зімкненість рослин і їх морфоло-
гічні особливості. 

3. Зміна питомої активності 90Sr та 137Cs у надземній частині рослин 
залежить від виду рослин і, перш за все, від швидкості приросту 
їх біомаси після забруднення радіонуклідами. Різниця в накопи-
ченні радіостронцію у кінцевій продукції при аеральному забруд-
ненні на 5% зумовлена кліматичними умовами, на 50-75% − 
впливом строків забруднення сільськогосподарських культур, на 
10-30% − впливом різних умов вирощування. 

4. На перехід радіонуклідів у рослини з ґрунту впливає механічний 
склад ґрунту. Так, перехід радіонуклідів у рослини збільшується 
при зменшенні вмісту в ґрунті глини, мулу, органічних речовин, 
ємності поглинання. 

5. На перехід 90Sr та 137Cs з ґрунту певним чином впливає вміст у 
ґрунті хімічних аналогів цих радіонуклідів: Ca і K відповідно. 

6. На процеси міграції радіонуклідів у ґрунті впливають різні фор-
ми їх перебування у ґрунті: водорозчинна, обмінна та фіксована. 
Водорозчинні сполуки, як правило, є доступними і придатними 
до міграції в ґрунтовому покриві. Обмінна форма розглядається 
як резерв водорозчинної. 90Sr , порівняно з 137Cs, характеризуєть-
ся більш інтенсивною міграцією в ґрунтах. 

7. Поведінка 3Н у ґрунті описується закономірностями поведінки 
води і залежить від складної взаємодії різних процесів транспор-
ту води і її випаровування. 

8. Засвоєння рослинами 90Sr, 137Cs, 3Н з ґрунту залежить від компле-
ксу факторів, якими є геоморфологічна будова та гідрологічні і 
кліматичні умови місцевості, фізико-хімічні властивості ґрунту, 
біологічні особливості рослин, фізико-хімічні особливості радіо-
нуклідів, особливості агротехніки вирощування культур, які в 
умовах зрошення можуть по-різному впливати на перехід радіо-
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нуклідів у сільськогосподарські культури. 
9. Вплив мінералізації ґрунту на перехід радіонуклідів у рослини 

проявляється в наступному: збільшеному переходу сприяє кисла 
реакція ґрунтового розчину і нестача К. 

10. Агротехнічна обробка ґрунту може призводити до збільшення 
рухливості радіонуклідів у ґрунтах, що сприяє більш інтенсивно-
му переходу радіонуклідів з ґрунту в рослини. 

11. Усі агротехнічні та агромеліоративні заходи щодо зниження раді-
аційного забруднення сільгосппродукції є досить трудомісткими, 
тому найбільш сприйнятним заходом повинно бути зменшення 
обсягів надходження радіонуклідів до сільгоспрослин за усіма 
видами сільськогосподарського виробництва, в тому числі при 
зрошуванні.  


