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ЯКІСТЬ БДЖОЛИНОГО ОБНІЖЖЯ (ПИЛКУ), ВИРОБЛЕНОГО 

БДЖОЛАМИ В УМОВАХ ЗАБРУДНЕННЯ МЕДОНОСНИХ УГІДЬ 

РАДІОНУКЛІДАМИ 

 

В зв’язку з цілющими та високопоживними властивостями квіткового пилку та 

продуктів його переробки бджолами, попит на дану продукцію швидко зростає. Поряд з цим 

підвищуються вимоги до його якості та безпеки, яка тісно пов’язана з станом медоносних 

угідь. Їх сучасний стан характеризується забрудненням різними токсикантами зокрема і 

радіонуклідами, які потрапили в ґрунти внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Вироблена 

в таких умовах продукція потребує контролю за її якістю. 

У статті проведено аналіз сучасного стану медоносних угідь Лісостепу і Полісся, 

досліджено інтенсивність забруднення ґрунтів медоносних угідь та вивчено рівень 

забруднення бджолиного обніжжя. 

Ключові слова: бджолине обніжжя, пилок, радіонукліди, Лісостеп, Полісся, 

медоносні угіддя 

Рис. 2.Табл. 1. Літ. 11. 

 

Постановка проблеми. Одним із пріоритетних напрямків соціального 

розвитку України є забезпечення населення високоякісною та безпечною 

продовольчою сировиною, серед якої високим попитом користується продукція 

бджільництва, яка містить ряд біологічно активних речовин, а саме вітаміни, 

вуглеводи, амінокислоти, мінеральні речовини, флавоноїди, меланінів та ін. 

Переважна частина цих речовин мають високопоживні лікувально-

профілактичні властивості, зокрема, імуностимулюючі, радіопротекторні, 

антиоксидантні, сорбційні та ін. Дані властивості продукції бджільництва 

забезпечують обумовлений широкий спектр використання її в харчуванні 

населення та медичній практиці з лікувальною метою. Надання переваг 

лікувально-профілактичним засобам природного походження обумовило 

особливий попит серед населення на білкову продукцію бджільництва: 

бджолине обніжжя та пергу. 

Якість та безпека білкової продукції бджільництва залежать від 

екологічного стану медоносних угідь. Їх нинішній стан на деяких територіях 

України зазнав антропогенного забруднення, зокрема радіонуклідами 137Сs і 
90Sr внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, які маючи високі міграційні 

властивості, накопичуються у білковій продукції бджільництва, що спричиняє 

зниження її якості, ефективності самого виробництва зменшення попиту і 

використання. 

Серед продукції бджільництва, виробленої на забруднених 

радіонуклідами територіях медоносних угідь, квітковий пилок та перга має 
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вищу у декілька разів порівняно з медом  та воском, інтенсивність забруднення. 

Разом із тим виявлено перевищення допустимого рівня радіонуклідів у 

бджолиному обніжжі та перзі, вироблених на досліджуваних медоносних 

угіддях. 

Необхідність таких досліджень обумовлено соціальним завданням 

знизити рівень радіаційного пресингу на населення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сільськогосподарські 

медоносні рослини є потужним джерелом нектару і квіткового пилку, які є 

сировиною для виробництва продуктів бджільництва. Основними 

представниками є озимий і ярий ріпак, соняшник, гречка, буркун. Дані 

медоноси забезпечують бджіл у повному обсязі кормом та створюють умови 

для виробництва товарної продукції, зокрема і білкової [1].  

Виходячи із даних пилкової продуктивності рослин, періоду і тривалості 

їх цвітіння, найбільш перспективними для виробництва бджолиного обніжжя є 

медоноси польових і кормових сівозмін, медоноси лісів, парків та захисних 

насаджень [2]. 

Квітковий пилок – скарбниця високо біологічних речовин 

імуностимулюючого напрямку. 

У різних за походженням сортах рослин у складі пилку нараховується 

близько 250 речовин і мінеральних елементів: білки і небілкові азотисті 

сполуки – 20-25%, цукри (сахароза, глюкоза, фруктоза та ін.) – 13-35%, 

крохмаль – 1-25%, клітковина – 3-20%, поленін – 6-20%, сирий жир – 2-14%, 

зола – 1-6%, вода – 20-30% [4, 6]. 

Вміст цукрі у пилку різних рослин також відрізняється, причому в 

обніжжі їх більше, ніж у пилку на квітках до збирання бджолами. Це 

пояснюється тим, що для формування обніжжя у грудочки бджоли 

використовують нектар або мед із зобиків.  

Полісахариди (клітковина, поленін, крохмаль та ін.) містяться переважно 

в оболонці пилкових зерен.  

Пилок містить каротиноїди, флавоноїди, антоціани, вищі спирти, ростові 

та інші речовини.  

У квітковому пилку виявлено багато вітамінів, особливо групи В, серед 

яких вітамін В5 (нікотинова кислота – РР), В8 (пантотенова), В6 (фолієва), В2 

(рибофлавін). Є також вітамін С (аскорбінова кислота), Р (рутин), D, Е та ін. 

Кількість вітамінів В1 ,В2 і Е у пилку більше, ніж у зелених овочах, ягодах і 

плодах. Бджолиний пилок багатий на вітамін В1 (Тіамін), який допомагає в 

профілактиці і лікуванні діабету [7]. 

Усі різновиди пилку мають різну поживну цінність, яка залежить від 

ботанічного походження рослин та сезонності його заготівлі. Бджоли збирають 

пилок з різних рослин, що забезпечує повноцінність корму і різноманітність 

поживних речовин, необхідних для нормального розвитку [8,9].  
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Пилок містить багато незамінних амінокислот у складі білків та вільному 

стані. Зібраний з різних рослин пилок повністю забезпечує бджіл незамінними 

амінокислотами, до яких належать аргінін, валін, ін. Різновиди пилку різняться 

за вмістом білка та амінокислот, гістидин, ізолейцин, лейцин, лізин, метіонін, 

треонін, триптофан, феніл алан [10]. 

Користь бджолиної обніжки просто неоціненна при фізичному 

виснаженні організму, при відновленні після затяжних серйозних хвороб та 

анемії. Квітковий пилок прибирає склеротичні бляшки на стінках судин і 

перешкоджає їх утворенню, нормалізуючи кількість ліпідів у крові. Завдяки 

застосуванню бджолиної обніжки у людей, що страждають гіпертонією, 

швидко знижується кров’яний тиск. Застосовуючи фітопрепарати в лікуванні 

різних хвороб, квітковий пилок підсилює їх дію та ефективність. Поєднання 

продуктів бджільництва з бджолиним пилком люди зцілюються від хронічних і 

гострих форм хвороб бронхолегеневої системи [3, 11]. 

Мета дослідження – провести моніторинг забруднення ґрунтів 

медоносних угідь, квіткового пилку (бджолиного обніжжя) 137Сs і 90Sr в умовах 

Лісостепу та Полісся. 

Методи і методика досліджень. Дослідження проводили на сірих 

лісових ґрунтах сільськогосподарських угідь в умовах медоносних угідь 

фермерського господарства «Дзялів» с. Кам’яногірка Жмеринського р-ну, 

Вінницької області та дерново-підзолистих ґрунтах м. Коростень, 

Житомирської області. 

Ґрунти фермерського господарства «Дзялів» с. Кам’яногірка 

Жмеринського району характеризуються низьким рівнем забруднення 

радіонуклідами, зокрема 137Сs– 1,0 Кі/км2 і 90Sr – 0,01 Кі/км2 відповідно. 

Коростенський район розташований у північній частині Житомирської 

області та України в межах Центрального Полісся у зоні мішаних лісів. 

Ґрунти медоносних угідь Полісся містять 137Сs 5,0 Кі/км2, а 90Sr –                  

0,05 Кі/км2.  

Відбір ґрунту проводили методом конверту. З кожного поля було 

відібрано зразки ґрунту, які у поліетиленових пакетах з етикетками з вказаним 

номером вихідного зразка, номером поля, назви досліджуваного матеріалу та 

місця відбору направлялися у лабораторію.  

Бджолине обніжжя одержували за допомогою пилковловлювача, відбір 

проводили – методом точкових проб. 

Визначення питомої активності 137Сs та 90Sr у дослідному матеріалі 

проводили у лабораторії випробувального центру Вінницької філії державної 

установи «Інституту охорони родючості ґрунтів України.  

Визначали 90Sr – хімічним методом (оксалатним), а 137Сs– гама-

спектрометричним.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%80%D1%96_%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D2%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%80%D1%96_%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D2%91%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8
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Результати досліджень. З року в рік попит на бджолину обніжку 

збільшується в зв’язку з її лікувальними та високопоживними властивостями. 

Зростають поряд з цим вимоги щодо її якості та безпеки. Відомо, що якість та 

безпека бджолиного обніжжя залежить від стану медоносних угідь. 

Сучасний стан медоносних угідь характеризується техногенним 

забрудненням різними шкідливими речовинами зокрема і радіонуклідами. 

За таких умов виникає необхідність у постійному контролі за вмістом у 

квітковому пилку та продуктах переробки його бджолами, бджолиному 

обніжжі. 

Аналізуючи інтенсивність забруднення ґрунтів медоносних угідь 

радіонуклідами на досліджуваних територіях, необхідно відмітити, що в умовах 

Полісся у ґрунті медоносних угідь питома активність 137Сs і 90Sr була вища 

порівняно з Лісостепом відповідно у 5,0 і 5,0 разів (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

Так, ґрунти медоносних угідь Полісся містили 137Сs 5,0 Кі/км2, а 90Sr – 

0,05 Кі/км2, тоді як у Лісостеповій зоні не перевищують 1,0 Кі/км2 по 137Сs і 0,01 

Кі/км2 по90Sr відповідно. 

Результати наших досліджень щодо інтенсивності накопичення 

радіонуклідів у білковій продукції бджільництва показали, що показники 

питомої активності 137Сs і 90Sr у бджолиному обніжжі на досліджуваних 

територіях Лісостепу і Полісся мали суттєву різницю (рис. 2). 

Так, питома активність 137Сs і 90Sr у бджолиному обніжжі, одержаному на 

досліджуваних територіях медоносних угідь Полісся, була вища відповідно у 

0,5

3,7

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

ін
т
е
н

с
и

в
н

іс
т
ь
 з

а
б

р
у

д
н

е
н

н
я

цезій-137

0,007

0,04

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

0,04

0,045

0,05

стронцій-90

Лісостеп Полісся



Аграрна наука           Безпека продуктів харчування              Випуск 3(106) 

та харчові технології       та технологія переробки продовольчої сировини      2019 

 
 

132 

 

7,4 і 5,7 рази порівняно з аналогічною продукцією, виробленою бджолами в 

умовах Лісостепу. Водночас, необхідно відмітити, що у бджолиному обніжжі, 

одержаному з пилку медоносних угідь Полісся, питома активність 137Сs була 

вища за допустимі рівні у 18,6 рази і 90Sr, навпаки, нижча –3,4 рази. 

 
Рис. 2.Питома активність радіонуклідів у бджолиному обніжжі, заготовленому на 

територіях медоносних угідь Лісостепу і Полісся, Бк/кг 

 

У бджолиному обніжжі, одержаному із пилку медоносних рослин 

Лісостепу, питома активність 137Сs і 90Sr була нижча за допустимі рівні 

відповідно у 41,6 і 10,4 рази. 

На території медоносних угідь Лісостепу у бджолиному обніжжі питома 

активність 137Сs була вища порівняно з питомою активністю 90Sr у 56 разів, а на 

території Полісся – у 18,6 разів.  

Аналіз основних медоносних рослин, які забезпечують умови для 

виробництва товарної білкової продукції бджільництва, на досліджуваних 

територіях Лісостепу та Полісся показав певну особливість видового складу. 

Зокрема, на території Лісостепу основними медоносами у весняний період були 

кульбаба, мати-мачуха, вишня, черешня, яблуні, озимий ріпак, верба, клени та 

різнотрав’я. Дані медоносні рослини забезпечують потреби бджіл у білковому 

кормі та створюють умови для виробництва товарної білкової продукції 

бджільництва, особливо з озимого ріпаку.  

До основних літніх медоносних рослин території Лісостепу необхідно 

віднести липу дрібнолисту та широколисту, гречку, іван-чай, синяк та 

різнотрав’я. Ці медоносні рослини у повному обсязі забезпечують потреби 

бджіл у білковому кормі, а також виробництво товарної білкової продукції 

бджільництва. 
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Лісостепу включає соняшник, пізні посіви гречки, буркун білий та жовтий.  

Основними весняними пилконосами на досліджуваних територіях 

Полісся є брусниця, багно болотяне, кульбаба, мати й мачуха, гравілат річний, 

верба та озимий ріпак. До літніх пилконосів цієї зони належать: чорниця, 

малина, іван-чай, липа, клен і гречка. Основні осінні пилконосні рослини 

Полісся – верес звичайний, золотушник звичайний, чебрець, вероніка дрібна. 

Результати досліджень питомої активності 137Сs у бджолиному обніжжі, 

одержаному з медоносів Лісостепу, показали, що найнижчі показники були в 

обніжжі, виробленому з пилку весняних медоносів (табл. 1). 
Таблиця 1                  

Питома активність радіонуклідів у бджолиному обніжжі, одержаному у різні періоди 

активного сезону, Бк/кг 

Продукція 
137Сs 90Sr 

Лісостеп Полісся Лісостеп Полісся 

Бджолине обніжжя 

весняних медоносів 
4,2 121 0,3 7,2 

Бджолине обніжжя 

літніх медоносів 
5,3 12,8 0,41 8,7 

Бджолине обніжжя 

осінніх медоносів 
6,1 130 0,55 12,2 

 

Активність 137Сs у бджолиному обніжжі, одержаному під час цвітіння 

весняних медоносів, з території Лісостепу була нижча на 41,26 і 1,45% 

порівняно з аналогічною сировиною, виробленою з пилку літніх та осінніх 

медоносів.  

У бджолиному обніжжі, одержаному з пилку весняних медоносів на 

Поліссі, питома активність 137Сs була нижча порівняно з аналогічною 

сировиною, заготовленою з літніх медоносів, на 1,05% та осінніх – на 1,07%. 

Подібна тенденція спостерігалась і за питомою активністю 90Sr у 

бджолиному обніжжі, одержаному на досліджуваних територіях Лісостепу та 

Полісся. Так, у бджолиному обніжжі весняних медоносів, одержаному на 

території Лісостепу, питома активність 90Sr була нижча на 1,83% і 1,34% 

порівняно з аналогічною продукцією, одержаною з літніх та весняних 

медоносних рослин. На досліджуваних територіях Полісся питома активність 
90Sr у бджолиному обніжжі з весняних медоносів була нижча порівняно з 

літніми на 1,2% та осінніми – у 1,69%. 

Висновки. Аналізуючи інтенсивність забруднення ґрунтів медоносних 

угідь радіонуклідами на досліджуваних територіях, необхідно відмітити, що в 

умовах Полісся у ґрунті медоносних угідь питома активність 137Сs і 90Sr була 

вища порівняно з Лісостепом відповідно у 5,0 і 5,0 разів. 

Так, ґрунти медоносних угідь Полісся містили 137Сs 5,0 Кі/км2, а 90Sr – 

0,05 Кі/км2, тоді як у Лісостеповій зоні дані показники були в межах до                      

1,0 Кі/км2 і 0,01 Кі/км2 відповідно. 
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Виявлено, що на території Лісостепу України питома активність 137Сs і 
90Sr була нижча за ДР відповідно у 13,8 та 23,8 рази.  

Тоді, як на території Полісся України питома активність 137Сs була вища 

1,35 разів  за допустимі рівні, а 90Sr нижча у 3,4 рази. 

У бджолиному обніжжі, одержаному із пилку медоносних рослин 

Лісостепу, питома активність 137Сs і 90Sr була нижча порівняно з територією 

Полісся відповідно у 18,6 і 2,2 рази. 

На території медоносних угідь Лісостепу у бджолиному обніжжі питома 

активність 137Сs була вища порівняно з питомою активністю 90Sr у 56 разів, а на 

території Полісся – у 18,6 разів.  

Перспективою подальших досліджень є розробка способів зниження 

інтенсивності надходження радіонуклідів в ланцюгу – грунт → рослини → 

квітковий пилок. 
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АННОТАЦИЯ 

КАЧЕСТВО ПЧЕЛИНОЙ ОБНОЖКИ (ПЫЛЬЦЫ), ПРОИЗВЕДЕННЫХ ПЧЕЛАМИ В 

УСЛОВИЯХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ МЕДОНОСНЫХ УГОДИЙ РАДИОНУКЛИДАМИ 

 

Гуцол Г.В., кандидат с.-х. наук, старший преподаватель 

Винницкий национальный аграрный университет 

 

В связи с целебными и высокопитательными свойствами цветочной пыльцы и 

продуктов его переработки пчелами, спрос на эту продукцию быстро растет. Наряду с 

этим повышаются требования к его качеству и безопасности, которая тесно связана с 

состоянием медоносных угодий. Их современное состояние характеризуется загрязнением 

различными токсикантами в том числе и радионуклидами, которые попали в почву в 

результате аварии на Чернобыльской АЭС. Произведенная в таких условиях продукция 

требует контроля за ее качеством. 

В статье проведен анализ современного состояния медоносных угодий Лесостепи и 

Полесья, исследованы интенсивность загрязнения почв медоносных угодий и изучен уровень 

загрязнения пчелиной обножки. 

Ключевые слова: пчелиная обножка, пыльца, радионуклиды, Лесостепь, Полесье, 

медоносные угодья 

Рис. 2. Табл. 1. Лит. 11. 
 

 

 

 

ANNOTATION 

QUALITY OF BJZOLINE OBJECK (POWDER) MANUFACTURED BY BJZOLA IN 

CONDITIONS OF POLLUTION OF MEDIUM OILS BY RADIONUCLIDES 

 

Hutsol G.V.,Candidate of Agricultural Sciences, Senior Lecturer 

Vinnytsia National Agrarian University 

 

Due to the healing and highly nourishing properties of pollen and bee products, the demand 

for these products is growing rapidly. Along with this, the requirements for its quality and safety, 

which is closely connected with the state of the honey-bearing lands, are increasing. Their current 

state is characterized by contamination by various toxicants, including radionuclides, which have 

fallen into the soil as a result of the accident at the Chernobyl nuclear power plant. Products 

manufactured under such conditions require quality control. 

Analyzing the intensity of soil contamination of honey fields with radionuclides in the 

studied territories, it should be noted that under the conditions of Polissya in the soil of honey-

bearing lands, the specific activity of 137Cs and 90Sr was higher in comparison with Forest-steppe 

in 5.0 and 5.0 times (Fig. 1). 

Thus, the soil of the honeyfields of Polissya contained 137 Cs 5.0 Ci / km2, and 90Sr - 0.05 

Ci / km2, while in the forest-steppe zone these data were within the range of 1.0 Кi / km2 and 0.01 

Кi / km2, respectively . 

It was found that in the forest-steppe region of Ukraine the specific activity of 137Cs and 

90Sr was lower than DR in 13.8 and 23.8 times respectively. 

Then, as in the Polissya region of Ukraine, the specific activity of 137Cs was higher by 1.35 

times the acceptable levels, while 90Sr was 3.4 times lower. 
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In beer overwork, obtained from pollen of honey plants of the forest-steppe, the specific 

activity of 137Cs and 90Sr was lower in comparison with the territory of Polesie in 18,6 and 2,2 

times, respectively. 

Specific activity of 137Cs in the honey-bearing terrain of the forest-steppe in bee-wormhole 

was higher compared to the specific activity of 90Sr by 56 times, and in the Polissya region - by 

18.6 times. 

Key words: bee pollen, pollen, radionuclides, forest-steppe, Polesye, honey lands. 

Fig. 2. Tab. 1. Ref. 11. 
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