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ВСТУП 

 

В останні десятиліття набуває дедалі більшої актуальності у світі і 

також в Україні  проблема продовольчої безпеки. В цьому напрямку поряд із 

нарощуванням  обсягів виробництва сільгосппродукції гостро стоїть питання  

якості і безпеки продуктів харчування і продовольчої сировини. У країнах ЄС 

широко впроваджується методологія отримання якісної і безпечної 

сільськогосподарської продукції, принципи якої перехід від контролю 

кінцевого продукту до прогнозування можливих негативних впливів та 

уникнення їх на стадії виробництва.  

Виробництво якісної і безпечної рослинницької продукції і сировини 

неможливе без урахування екологічного стану агросфери і застосування 

сучасних екологічно безпечних агротехнологій [1]. Особлива увага повинна 

приділятися цим питанням в індустріальних регіонах з високим рівнем 

техногенного навантаження. На території Донецької області, яка становить 

лише 4,4% від загальної площі України, зосереджена п'ята частина 

промислового потенціалу держави, 78% якого припадає на екологічно 

небезпечні виробництва металургійної та добувної галузей, виробництво 

електроенергії та виробництво коксу.  

В рослинництві України провідними є зернові колосові культури. Але в 

даний час в Україні виробляється і заготовлюється недостатня кількість 

високоякісного зерна озимої пшениці, необхідної для переробної 

промисловості [2]. Зернові колосові культури займають до 60% посівних 

площ Донецької області. Вирішення проблеми відповідності зерна сучасним 

стандартам якості і безпеки потребує знання механізму формування такої 

продукції в умовах індустріальних регіонів, визначення ступеню ризиків, що 

виникли внаслідок забруднення оточуючого природного середовища.  

Відповідно до [3] на показники якості продукції рослинництва впливає 

ціла низка чинників: грунтово-кліматичні умови вирощування культур, 
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сортові особливості, строки сівби, загальна культура землеробства, 

використання засобів хімізації, біологічні особливості культур. Дослідження  

Донецької ДСД станції показали, що в південно-східному промисловому 

регіоні екологічна безпека рослинницької продукції значною мірою залежить 

від нагромадження в рослинах полютантів промислового походження, серед 

яких найбільш поширеними є важкі метали. Вони можуть забруднювати 

ґрунти, змінювати його агрохімічні, мікробіологічні, екологічні властивості, 

мігрувати і забруднювати поверхневі, ґрунтові води та рослини [4]. Важкі 

метали можуть затримувати ріст і розвиток рослин, пригнічувати важливі 

процеси метаболізму, що в подальшому знижує продуктивність і якість 

сільськогосподарської продукції [5, 6]. 

Сучасним інноваційним способом покращання показників якості зерна 

з одночасним зниженням антропогенного навантаження на агроценози є 

застосування  біодобрив,  біопрепаратів, регуляторів  росту рослин за 

рахунок оптимізації живлення сільськогосподарських культур. Для 

оптимізації процесу живлення рослин в умовах скорочення обсягів 

використання агрохімікатів доцільно застосовувати біологічно активні 

речовини - Стимулятори росту можуть суттєво впливати на ріст і розвиток 

рослин, адаптуючи їх захисну реакцію до умов навколишнього середовища, 

до екологічних стресорів [7,8]. Однак вибір  цих агротехнологічних заходів 

потребує урахування механізму формування якості і безпеки рослинницької 

продукції за умов різного рівня  техногенного навантаження на агроценози. 
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1.Основні  показники якості зерна 

 

Пшениця– головна продовольча  культура, яка займає провідне місце 

серед зернових  культур. Це пояснюється тим , що з  її зерна виготовляють 

безліч  продуктів харчування, головним з яких є хліб. 

За статистичними даними зернові колосові культури займають до 60% 

посівних площ Донецької області, з них озима пшениця  ~ 23,8 % , ярий 

ячмінь ~ 12,6 %. 

В Україні показники якості  зерна пшениці  і ярого ячменю встановлені 

відповідними державними стандартами. Чинними є ДСТУ № 3768-2010  

"Пшениця. Технічні умови" і ДСТУ № 3769-98 «Ячмінь. Технічні умови». 

Відповідно до держстандарту м'яку пшеницю поділено на 6 класів, а тверду - 

на 5 класів і встановлені до них вимоги. Це стандарт для внутрішнього 

користування (табл.1). 

 

Таблиця 1-Класи пшениці за якістю в Україні 

Класи 
Масовачастка 

Числопадіння,сек Натуразерна,г/л 
білка,% сироїклейковини,% 

1 14,0 30 200 760 

2 13,0 27 200 755 

3 12,0 23 150 730 

4 11,0 18 100 710 

5 10,0 18 100 710 

6 не 

обмежено 

не обмежено не обмежено не обмежено 

 

У країнах ЄС   існує  5 класів для продовольчої пшениці і  вимоги до 

показників якості відрізняються (табл.2). 
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Таблиця 2.- Характеристика вимог щодо якості зерна 

 

Показник Україна Країни ЄС 

Клейковина обов’язковий показник 
не є обов’язковим 

показником 

Масова частка білка, % 

на суху речовину 
10,0-15,0 12,5-13,3 

Вологість, % 14,5 13,5-14,0 

Натура, г/л 710-760 700-780 

Скловидність, % за 

типами пшениці 
40-60 50-58 

 

При експорті пшениці (у межах тарифної квоти для країн членів СОТ) 

до пшениці встановлюються дуже високі вимоги (вміст білка не менше 

14,6%, натура не менше 780 г/л, неякісного зерна не більше 10%, вологість - 

не більше 13%). Одним з найважливіших критеріїв оцінки якості зерна 

пшениці в світовій практиці є вміст білка в зерні. 

Комплексна оцінка якості пшениці в Україні орієнтована на визначення 

фізичних, біохімічних, технологічних та санітарно-гігієнічних показників. 

Фізичні показники - натура зерна, маса 1000 зерен, скловидність, 

вирівняність, колір, запах, вологість зерна. Біохімічні показники - вміст 

білку, його фракційний та амінокислотний склад, кількість зольних 

елементів. Технологічні показники - вміст і якість клейковини. 

До санітарно- гігієнічних показників згідно зДСТУ № 3768-2010  

"Пшениця. Технічні умови" і ДСТУ № 3769-98 «Ячмінь. Технічні умови» 

належать вміст важких металів, мікотоксинів, пестицидів [9,10]. 

Застосування пестицидів можна віднести до внутрішніх регульованих 

факторів, вони визначаються екологічною політикою керівництва  

сільськогосподарського підприємства. Надходження важких металів в 

рослини і відповідно в продукцію, яке обумовлене високим рівнем 
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техногенного навантаження від промисловості, це зовнішній нерегульований 

фактор. Цей фактор буде впливати на безпеку зерна тривалий час незалежно 

від діяльності промисловості,  тому що для чорноземів у зв’язку з високою 

ємністю грунтово-геохімічних бар’єрів зростає небезпека прогресивного 

нагромадження важких металів у гумусовому шарі.  Верхні гумусові 

горизонти міцно фіксують важкі метали. Небезпека полягає в тому, що 

хімічне забруднення довгий час може не виявлятися внаслідок буферністі 

ґрунту і одночасно бути потужним фактором руйнування біосфери в цілому 

[11]. Тому накопичення важких металів в зерні залишається актуальною 

проблемою для індустріальних регіонів, цьому питанню треба приділяти 

постійну увагу. 

Вміст токсичних елементів у зерні пшениці  і ярого ячменя не повинен 

перевищувати максимально допустимих рівнів, зазначених у табл.  3. 

Таблиця 3.-Максимально допустимий уміст токсичних елементів 

Токсичні 

елементи 

Допустимий рівень 

пшениця 

ячмінь 

для 

продовольчих, 

технічних цілей 

та для експорту 

для кормових 

цілей 

 свинець   0,5  0,5  5,0 

 кадмій   0,1   0,1   0,3  

 миш'як   0,2   0,2   0,5  

 ртуть   0,03   0,03   0,1  

 мідь  10,0   10,0   30,0  

 цинк   50,0   50,0  50,0 
 

З огляду на ці обставини  для прийняття управлінських рішень по 

вирощуванню  зерна, якість якого відповідає вимогам безпеки, необхідно 

враховувати вплив розсіювання  промислових викидів на агроландшафти.  
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2.Особливості агроекологічного стану сільгоспугідь 

Проблема забруднення продуктів харчування рослинного походження 

важкими металами поглиблюється тим, що вирощування культурних рослин 

відбувається на полях, що знаходяться в безпосередній близькості до джерел 

техногенного забруднення. 

В південно-східному промисловому регіоні стан сільгоспугідь щодо 

одержання екологічно безпечної рослинної продукції визначається не тільки 

агрохімічними показниками ґрунтів, але в значній мірі станом оточуючого 

природного середовища, яке обумовлено наявністю в Донецькій області  

потужного промислового комплексу, який зумовлює високе техногенне 

навантаження на агроландшафти. Перш за все це навантаження призводить 

до забруднення  важкими металами. Тому першочергові показники безпеки 

зернової продукції, які слід враховувати при вирощуванні зернових 

колосових культур на територіях, що зазнають значного техногенного 

навантаження - це вміст пріоритетних  важких металів- кадмій (Cd), свинець 

(Pb), цинк (Zn) , мідь(Cu).Для виробника перш за все треба знати фактори, . 

які обумовлюють ризики забруднення рослинницької продукції важкими 

металами. В індустріальних регіонах основне джерело надходження 

токсичних елементів в агросферу- це  потужний промисловий  комплекс. При 

цьому необхідно пам’ятати, що самі агротехнології також можуть 

призводити до накопичення важких металів в продукції за рахунок 

нераціонального застосування мінеральних добрив. 

В південно-східному промисловому регіоні постачальниками важких 

металів в грунт і рослини окрім  мінеральних добрив є аеральні емісії, скиди 

хімічно забруднених стічних вод, відходи промисловості. Дослідження  

Донецької ДСД станції показали, що найбільший внесок в забруднення 

ґрунтів і рослинницької продукції токсичними елементами обумовлюють  

атмосферні викиди промислових полютантів, причому транспорт важких 
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металів відбувається не тільки в системі ґрунт-рослина, а і в системі 

приземний шар атмосфери-рослина. Узагальнені фактори, що визначають  

формування екологічно безпечної продукції рослинництва в індустріальних 

регіонах наведені на рис.1. 

Аналіз цих факторів спрямований на визначення ступеню ризиків, що 

виникли внаслідок забруднення земель, і дає змогу на стадії планування 

виробництва враховувати відповідність якості екологічного стану 

сільгоспугідь (приземного шару атмосфери і землі) до здатності культури 

формувати на ній екологічно безпечний урожай. 

За рівнем екологічної небезпеки для сільгоспугідь підприємства по 

типам промисловості можна розташувати в ряд: металургія > підприємства-

виробники електроенергії>вугледобування>коксохімія>хімія>  машино-

будування. Рівень надходження важких металів в грунт залежить від типу 

промислового підприємства в зоні дії якого знаходиться  агроландшафт, 

відстані, напряму переважаючих вітрів. Середньорічна роза вітрів  свідчить, 

що в Донецькій області переважають східні, південно-східні і північно-східні 

вітри. Внаслідок цього найбільше розсіювання викидів буде по векторах 

західного і північно-західного напрямку. За даними агроекологічного 

моніторингу, який проводила ДДСДС, визначені допустимі відстані 

сільгоспугідь, перспективних для вирощування екологічно безпечної 

продукції, від виробничих підприємств різних галузей промисловості (табл.3). 

 

Таблиця 3 – Імовірна придатність сільгоспугідь по вимогам розташування від 

промислових підприємств і агломерацій 

Галузі 

промисловості 

Відстань від промислових площ за 

напрямком вітрів, км 

Пануючі Інші 

металургія ≥ 30 ≥ 15 

енергетика (ТЕС) ≥ 30 ≥ 7 

вуглевидобувна ≥ 15 > 7 

коксохімія ≥ 20 > 7 
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  Екологічно безпечна продукція рослинництва 

Відстань до полігонів розміщення  

відходів І-ІІІ класу небезпеки 

Агроекологічний стан 

сільгоспугідь 

Відстань до відстойників хімічно 

забруднених стічних вод 

Відстань до джерел емісії 

Розташування відносно джерел 

техногенних емісій 

Зони розсіювання полютантів 

промислового походження і 

автотранспорту 

Роза вітрів 

Вміст рухомих форм 

важких металів у грунті 

Екологічний стан приземного 

шару атмосфери 

Ступінь піддатливості ґрунтів 

дії техногенного 

навантаження 

Агрохімічні властивості 

грунту 

Валові викиди 

промислових 

полютантів 

Наявність у викидах 

малорухомих і рухомих 

форм ВМ 

Вміст гумусу рН грунту 

 
Рисунок 1- Схема взаємозв’язку факторів щодо формування екологічно безпечної продукції рослинництва
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Найменшими валовими викидами в регіоні характеризуються 

Великоновоселківський, Новоазовський, Краснолиманський і 

Тельманівський райони. В цих районах відсутні промислові підприємства 

важкої індустрії і енергетики.До того ж, підприємства, що розташовані на їх 

території, не є екологічно небезпечними по скидам стічних вод і 

накопиченню відходів. 

 

 

3.Заходи по підвищенню надійності вирощування  

екологічно безпечного зерна 

 

В південно-східному промисловому регіоні забезпечити отримання 

екологічно безпечної рослинницької продукції дозволяють наступні заходи: 

-вибір територій з мінімальною техногенним навантаженням 

перспективних для проектування відповідних сировинних зон; 

-вибір сільськогосподарських культур та їх сортів толерантних до дії 

важких металів; 

-застосування елементів біологізаціїагротехнологій, засновані на 

використанні біодобрив та регуляторів росту природного походження, які 

здатні підвищувати стійкість рослин до впливу екологічних стресорів. 

В основу вибору територій покладена диференціація сільгоспугідь 

Донецької області за основними показниками ґрунтової родючості, а також з 

урахуванням рівня техногенного навантаження, по їх придатності для 

вирощування якісної і безпечної рослинницької продукції.Одним з 

найважливіших факторів поліпшення якості зерна є родючість ґрунту 

Сільгоспугіддя з відносно низьким рівнем техногенного навантаження 

складають близько 50 % площі області. З них по агрохімічним показникам 

для вирощування озимої пшениці оптимальними є 24,5 %, задовільні – 24,0 

%, незадовільні – 1,5 %. Щодо ярого ячменю по агрохімічним показникам 

площа, що характеризується як оптимальна складає – 46,5 %, задовільна – 2,4 

%, незадовільна – 1,1 %.  Аналіз показників грунтової родючості проводиться 
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по картосхемам відповідності агрохімічного стану ґрунтів цим критеріям за 

вмістом гумусу, фосфору і калію. Суттєвими факторами, які формують 

агроекологічний стан сільськогосподарських угідь, є інтенсивність 

техногенного навантаження, що визначається відстанню до джерел 

надходження полютантів промислового походження і агрохімічною 

характеристикою грунту. На рис 2. наведена узагальнена картосхема  

відповідності стану ґрунтів Донецької області  за вмістом гумусу, фосфору і 

калію з оцінкою техногенного навантаження  щодо вирощування екологічно-

безпечної продукції. При складанні картосхеми використані дані 

агрохімічного обстеження Центру «Облдержродючість». 

Підбір сортів базується на таких підходах- адаптовані до зони 

діяльності сорти місцевої селекції або з екологічно наближених зон стійки до 

поглинання  важких металів. 

Експериментальні дані  по акумулятивній здатності  до важких металів 

сортів озимої пшеницінаведені в табл. 4. 

Вміст важких металів в зерні не перевищував ГДК. Проте, значне 

варіювання виявлено по елементам і сортам. Найбільш стабільним по сортам 

є накопичення цинку. Достатньо високими коефіцієнтами варіації 

характеризується накопичення свинцю і кадмію, що вказує на тісний 

взаємозв’язок накопичення цих елементів і сорту озимої пшениці. Ці дані 

вказують на те, що є сорти озимої пшениці більш толерантні до дії важких 

металів. Це слід враховувати при підборі сортів озимої пшениці при 

вирощуванні цієї культури в зонах значного техногенного навантаження, що 

знизить ризик забруднення продукції свинцем і кадмієм.   

Таким чином, до накопичення  важких металів найбільш стійкими 

виявились такі сорти озимої пшениці - Донецька 48, Перемога, Білосніжка, 

Родинна, Епоха, Турунчук. 
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― 

Відповідає вимогам по АЕМ, вміст гумусу >4,0%, фосфору >100 мг/кг,  

калію >80 мг/кг 

 
― Непридатні по показникам АЕМ 

 
― Обмежено придатні по вмісту гумусу 2-4% 

По показникам АЕМ 

зони помірного 

техногенного 

навантаження  
― 

Обмежено придатні по вмісту фосфору 50-100 

мг/кг. 
АЕМ – агроекологічний моніторинг 

Рисунок 2 – Оцінка еколого-агрохімічного стану сільгоспугідь Донецької 

області 



 

 

Таблиця 4- Вміст важких металів в зерні озимої пшениці різних сортів 

(середнє 2012-2014р.р.) 

Сорт озимої 

пшениці 

Вміст важких металів, мг/кг 

Cu 

(ГДК=10,0) 

Zn 

(ГДК=50,0) 

Pb 

(ГДК=0,5) 

Cd 

(ГДК=0,1) 

Донецька 46 1,9 21,1 0,25 0,068 

Донецька 48 4,1 28,1 0,13 0,054 

Одеська 267 4,1 28,3 0,22 0,059 

Олексіївка 4,1 28,1 0,25 0,051 

Надія 1,9 25,7 0,22 0,046 

Перемога 4,2 28,3 0,12 0,059 

Білосніжка 3,8 26,7 0,12 0,050 

Добриня 4,3 27,6 0,16 0,041 

Родинна 3,3 23,4 0,12 0,023 

Попелюшка 5,9 27,9 0,38 0,078 

Богиня 3,6 24,7 0,16 0,044 

Краплина 2,4 26,5 0,25 0,039 

Колумбія 5,5 37,4 0,27 0,080 

Жайвір 4,4 27,6 0,16 0,034 

Епоха 3,9 27,2 0,12 0,022 

Ужинок 4,2 23,2 0,19 0,022 

Турунчук 3,6 28,2 0,25 0,015 

Коефіцієнт 

варіації 
0,27 0,12 0,36 0,41 

 

Накопичення важких металів в зерні ярого ячменю меншою мірою 

залежить від сортових особливостей, ніж для озимої пшениці (табл.5). 

Таблиця 5. - Вміст важких металів в зерні ярого ячменю різних сортів 

Сорт ярого 

ячменю 

Вміст важких металів, мг/кг 

Cu 

(ГДК=10,0) 

Zn 

(ГДК=50,0) 

Pb 

(ГДК=0,5) 

Cd 

(ГДК=0,1) 

Партнер 3,50 24,5 0,39 0,02 

Донецький 14 3,72 20,9 0,19 0,03 

Сталкер 4,46 34,4 0,55 0,07 

Аверс 4,32 24,1 0,34 0,04 

Коефіцієнт 

варіації 

0,12 0,22 0,25 0,16 

 

Вміст токсикантів промислового походження не перевищував ГДК. 

При цьому накопичення свинцю в зерні ярого ячменю було для деяких сортів 

майже в 2 рази вище від озимої пшениці. Стійкими до накопичення найбільш 
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токсичних важких металів свинцю і кадмію виявились сорти ярого ячменю 

Донецький 14, Партнер, Аверс. 

Основна вимога до агротехнологій при вирощуванні екологічно 

безпечного зерна полягає в тому, що застосовані  агротехнології  не повинні 

призводити до збільшення кількості рухомих форм важких металів в грунті. 

Виробництво високоякісної безпечної продукції, екологізація 

природокористування в агропромисловому секторі, зменшення 

антропогенного навантаження на агроландшафти з одночасним 

забезпеченням оптимальної інтенсивності балансу поживних речовин може 

забезпечуватись впровадженням альтернативних технологій. Це передбачає 

повну або часткову відмову від засобів хімізації. Для цього доцільно 

застосовувати біопрепарати і стимулятори росту, а також біодобрива типу 

біогумусу. 

Дослідженнями ДДСДС і вчених-аграріїв інших установ  виявлено, що 

застосування мінеральної системи удобрення призводить до збільшення 

вмісту рухомих форм важких металів в грунті. Так при внесенні в 

грунтN30P30K30 вміст свинцю збільшився на 0,36 мг/кг або на 16,8% проти 

контролю .Органічні добрива  здатні зв’язувати рухомі форми важких 

металів і тим самим зменшувати рівень їх транслокації в системі грунт-

рослина При застосуванні органо-мінеральної системи удобрення з 

внесенням біогумусуз N15P15K15 в орному шарі ґрунту спостерігалось 

зменшення вмісту рухомих форм важких металів, особливо свинцю. Це 

зумовило зменшення накопичення важких металів в рослинах. В соломі  і 

зерні ярого ячменю вміст свинцю і кадмію скорочується в 1,5-2 рази. Таким 

чином, внесення біогумусу в грунт є дієвим засобом детоксикації  токсичних 

елементів в грунті.Для обох системах удобрення вміст важких металів  в 

основній і побічній продукції зернових колосових культур не перевищував 

ГДК. Проте, при застосуванні мінеральної системи удобрення 

спостерігається тенденція до збільшення накопичення важких металів 

рослинами. Тому для зменшення ризику забруднення зерна важкими 
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металами доцільно застосовувати органо-мінеральну систему удобрення з 

внесенням в передпосівну культивацію біогумусу 500кг/га з половинною 

нормою добривN15P15K15. 

Експериментальні данні свідчать, що застосування мікробних 

препаратів для передпосівної обробки насіння озимої пшениці забезпечує 

зменшення вмісту свинцю і  кадмію в зерні озимої пшениці. Найбільш 

ефективним виявився фосформобілізуючий мікробний препарат  

Поліміксобактерин. Обробка насіння проводиться за добу до посіву.Норма 

витрат препарату 100мл на одну гектарну норму насіння..  Позитивний ефект 

підсилюється при комплексному застосуванні Поліміксобактерину і 

біостимулятору природного походження Стимпо. Біостимулятор  

застосовується для вегетаційної обробки рослин в фазі кущення. Норма 

витрат біостимулятору Стимпо 20 мл/га. В цьому варіанті вміст свинцю і 

кадмію зменшується  в  2-   2,5 рази. Це пов’язано з утворенням малорухомих 

сполук з фосфатами і підвищенням стійкості рослин до транс локації важких 

металів, тобто екологічних стресорів. 

Основні стадії формування якості і безпеки рослинницької продукції в 

Донецькій області наведені на блок-схемі (рис.3). 

 

 

 
Підбір сортів стійких до поглинання ВМ 
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Підбір сортів стійких до 

поглинання ВМ 

 

Рис.3 – Блок-схема основних стадій формування якості і безпеки продукції 

зернових колосових культур в південно-східному промисловому регіоні 

 

Блок-схема є програмою для отримання зерна з необхідними 

показниками якості и безпеки. 

Модель може використовуватись як інструмент для розробки сценаріїв 

отримання зерна, показники якості і безпеки якоговідповідають нормативним  

вимогам і прийняття управлінських рішень. 

Якість зерна Безпека зерна 

Підбір сортів стійких до впливу 

агрокліматичних умов 

Оцінка відповідності 

агрохімічного стану грунту 

(вміст поживних речовин) 

Вибір агротехнології 

Аналіз стану оточуючого 

природного середовища 

Аналіз потенційних джерел 

забруднення ВМ 

Оцінка агроекологічного стану 

сільгоспугідь 

Вибір системи удобрення по 

рівню міграції ВМ 



19 

 

 

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 

 

1. ФурдичкоО.І., Дем’янюкО.С. Якість  і безпека сільскогосподарської 

продукції в контексті продовольчої безпеки  // Агроекологічний журнал.– 

2014. -№1. – С. 7 – 10. 

2. Грюнвальд Н. З якою ж системою контролю якості та безпекою зерна 

і продуктів його переробки Україна виходить на міжнародний ринок // Зерно 

і хліб. - 2008. - № 3. - С. 44-46.  

3. Прикладна біохімія та управління якістю продукції рослинництва. 

Підручник / М.М. Городній, С.Д. Мельничук, О.М. Гончар та інш. / За ред. 

М.М. Городнього. - К.: Арістей, 2006. - 484 с. 

4. Екологічна експертиза технологій вирощування 

сільськогосподарських культур: метод. рекомендації / За ред. 

Н.А. Макаренко, В. В. Макаренка. – К.,2008. – 84 с. 

5. Кривіч Н. Я. Вміст важких металів у ґрунті під озимою пшеницею та 

її продуктивність залежно від систем удобрення та способів основного 

обробітку/Н. Я. Кривіч, Ю. А. Білявський, Я. П. Мандзик// Вісн. ДАУ. – 2004. 

– № 1. – С.61–68. 

6. Самохвалова В. Л. Аспекты изучения и оценка состояния 

загрязненной тяжелыми металлами системы почва-растение / В. Л. 

Самохвалова, А. И. Фатеев,И. М. Журавлева //Агроекологічний журнал. – 

2008. – № 1. – С. 28–36. 

7.Тарарико Ю.А. Формирование устойчивых агроэкосистем. -К.: ДИА, 

2005.- 341с.  

8.Пономаренко С.П. Регуляторы роста растений. -К., 2003.- 312 с. 

9. Пшениця. ДСТУ 3768:2010. - [Чинний від 31-03-10]. - К.: 

Держспоживстандарт України, 2010. - 14 с. (Національний стандарт 

України). 



20 

 

10. Тогачинська О. В. Сучасні вимоги до якості продукції 

рослинництва (на прикладі зернових) / О. Тогачинська // Екологічні 

проблеми сільськогосподарського виробництва. Матеріали науково-

практичної конференції молодих учених.- Київ, 2007. - 124 с. 

11. Глазовская М.А. Проблемы и методы оценки эколого-

геохимической устойчивости почв и почвенного покрова к техногенным 

воздействиям / М.А. Глазовская // Почвоведение. - 1999. - № 1. - С. 114-124. 

 


