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ПРОГНОЗУВАННЯ НАДХОДЖЕННЯ РАДІОНУКЛІДІВ 137Cs І 90Sr 
У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ КУЛЬТУРИ 

 
За результатами радіологічного обстеження на виведених із господарського використання сільськогосподар-

ських угідь Народицького району Житомирської області побудовано карти щільності забруднення ґрунту 137Cs. 
Оцінено статистичні характеристики щільності забруднення ґрунту (медіана, геометричне стандартне відхи-
лення, верхня межа для Р = 0,9) радіонуклідами 137Cs, 90Sr та ізотопами плутонію. Наведено прогноз імовірного 
вмісту радіонуклідів 137Cs, 90Sr (медіана, геометричне стандартне відхилення, верхня межа для Р = 0,9) в урожаї 
характерних для цього регіону сільськогосподарських культур та ризики їх перевищення встановлених норма-
тивів. Надано рекомендації щодо повернення цих угідь в господарське використання. 

Ключові слова: щільність радіоактивного забруднення 137Cs і 90Sr, картографування, прогноз вмісту радіо-
нуклідів 137Cs, 90Sr в урожаї. 

 

1. Вступ 
 
Після Чорнобильської аварії до території зони 

безумовного (обов’язкового) відселення (ЗБ(О)В) 
були віднесені землі (площа понад 2 тис. км2), «на 
яких неможливе подальше проживання населен-
ня, одержання сільськогосподарської та іншої 
продукції, продуктів харчування, що відповіда-
ють республіканським та міжнародним допусти-
мим рівням вмісту радіоактивних речовин, або 
які недоцільно використовувати за екологічними 
умовами» (Закон України «Про правовий режим 
території, що зазнала радіоактивного забруднен-
ня внаслідок Чорнобильської катастрофи» [1]). 
На цій території знаходяться 86 населених пунк-
тів з прилеглими сільськогосподарськими угід-
дями. Необхідно відзначити, що частина терито-
рій України була виведена з господарського ви-
користання не за радіологічними критеріями, а 
виходячи зі сформованих на той час соціально-
економічних умов. 

За час, що пройшов після аварії, радіологічна 
ситуація стабілізувалася. Тільки за рахунок ра-
діоактивного розпаду щільність забруднення 
території 137Cs та 90Sr зменшилася більш ніж у 
2 рази. Унаслідок цього, а також автореабіліта-
ційних процесів знизилися рівні радіоактивного 
забруднення продукції, що дозволяє в деяких 
випадках розглядати питання повернення виве-
дених сільськогосподарських угідь у господарсь-
ке використання. Основою для радіологічної 
реабілітації забруднених радіонуклідами сільсь-
когосподарських угідь є результати радіологіч-

ного моніторингу, який передбачає визначення 
щільності забруднення сільськогосподарських 
угідь 137Cs, 90Sr та ізотопами плутонію. 

Реабілітація забруднених радіонуклідами 
сільськогосподарських угідь та повернення їх у 
господарський оборот є одним з найбільш актуа-
льних і складних завдань. Критерієм можливості 
повернення в господарський оборот забруднених 
радіонуклідами сільськогосподарських угідь є 
величини індивідуальних доз жителів, які будуть 
споживати вироблену на даних угіддях продук-
цію. Похідними величинами від цієї дози є допу-
стимі рівні вмісту радіонуклідів у продуктах 
харчування [2]. Сільськогосподарські угіддя є 
засобом виробництва рослинницької продукції, і 
у віддалений період після аварії ступінь забруд-
нення радіонуклідами цієї продукції повністю 
визначається забрудненням ними ґрунту сільсь-
когосподарського угіддя. У даній роботі можли-
вість повернення забруднених радіонуклідами 
сільськогосподарських угідь оцінюється на осно-
ві прогнозування надходження радіонуклідів 
137Cs і 90Sr у товарну продукцію сільськогоспо-
дарських культур та відповідності результатів 
прогнозу вимогам ДР-2006 [2]. 

 

2. Основні положення, вихідні дані 
та методи прогнозування 

 

На даний час забруднення ґрунту радіонуклі-
дами повністю визначає вміст їх у рослинах. У цій 
роботі характеристикою забруднення ґрунту  
радіонуклідами є щільність забруднення (кБк/м2),  
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а характеристикою забруднення ними урожаю є 
їхня питома активність (Бк/кг). Ці характеристи-
ки для конкретного сільськогосподарського угід-
дя є випадковими величинами, які мають відпо-
відні логнормальні закони розподілу ймовірнос-
тей f(x) як при квазірівномірному [3 - 6], так і при 
нерівномірному забрудненні поля радіонукліда-
ми [7 - 9]: 
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де Х – значення характеристики радіоактивного 
забруднення; µ і s – середнє значення і стандарт-
не відхилення логарифма величини Х. Середнє 
геометричне (медіана) величини Х дорівнює 

exp( )GM = µ , а стандартне геометричне відхи-
лення – exp( ).GSD s=  

Якщо A щільність забруднення поля радіону-
клідами, то відповідні репрезентативні оцінки 
GM і GSD можна отримати на основі результатів 
моніторингу за формулами 

 

( )1
exp ( ) ,N

i iGM ln A= ω ⋅∑  
 

 ( )2
1

exp ( ( ) ( )) ,N
i iGSD ln A ln GM= ω ⋅ −∑  (2) 

 

де i i полW Wω =  – вагові коефіцієнти 1;iω =∑  
Wпол – площа поля, га; Wi – площа поля із щільніс-
тю забруднення Хі , га; N – кількість вимірювань. 

Для знаходження вагових коефіцієнтів ωі не-
обхідна інформація щодо щільності забруднення 
поля радіонуклідом. Побудова такої репрезента-
тивної карти вимагає великого числа вимірю-
вань, що охоплюють усе поле. Використання 
тільки прямих вимірювань щільності забруднен-
ня поля пов’язане з великими витратами. При 
проведенні радіологічного моніторингу ми, як 
правило, маємо обмежену (невелику) кількість 
таких вимірювань, що не дозволяє побудувати 
репрезентативну карту щільності забруднення 
поля радіонуклідом. У даній роботі для побудови 
відповідних карт щільності забруднення викори-
стовується вся сукупність прямих і непрямих 
вимірювань, що по-різному характеризують 
щільність забруднення поля радіонуклідом, з 
використанням кореляційних зв’язків між ними. 
Обґрунтування даного підходу детально викла-
дено в роботах [8 - 11]. Такий підхід був успішно 
реалізований при побудові карт поширення 
стронцієвого сліду в ближній зоні аварії на 
ЧАЕС [12] та карт забруднення території радіо-
нуклідами, що входять у паливну складову чор-

нобильських випадань [13]. Для щільності забру-
днення поля 137Cs це кореляційний зв’язок між 
потужністю амбієнтного еквівалента дози  
(ПАЕД) гамма-випромінювання із щільністю 
забруднення ґрунту 137Cs. Для щільності забруд-
нення поля 90Sr це кореляційна залежність між 
величинами щільності забруднення ґрунту 137Cs 
та 90Sr. Для щільності забруднення поля ізотопа-
ми плутонію (238,239,240Pu) це її кореляційний 
зв’язок із щільністю забруднення 90Sr. Також 
враховується той факт, що ці залежності визна-
чаються типом радіоактивних випадань і є різ-
ними (специфічними) для кожного сліду чорно-
бильських радіоактивних випадань. 

У роботах [8 - 11] нами показано, що таке за-
вдання побудови репрезентативних карт щільно-
сті забруднення поля радіонуклідами успішно 
вирішується методами геостатистичної інтерпо-
ляції з використанням регресійного крігінга [14], 
який реалізований у модулях сучасних ГІС 
(QGIS, SAGA GIS). Однак включення цих моду-
лів у створюваний реєстр сільськогосподарських 
угідь ЗБ(О)В ми вважаємо недоцільним. Дані 
програмні продукти знаходяться у відкритому 
доступі і їх необхідно використовувати як допо-
внення при обробці результатів моніторингу і 
прогнозуванні радіологічної ситуації на угіддях. 

При побудові карти щільності забруднення 
поля радіонуклідами методами геостатистичної 
інтерполяції поле розбивається на N елементар-
них однакових ділянок ( , ),dx dy  які в силу  
їхньої малості вважаємо безградієнтними за за-
брудненням. Для кожної такої ділянки обчислю-
ється значення щільності забруднення ґрунту 
радіонуклідом Aі. Значення середнього геомет-
ричного (медіани) щільності забруднення поля 

радіонуклідом дорівнює 
1

1exp ( ) .N
iGM ln A

N
 =  
 

∑  

Якщо для побудови карти щільності забруднення 
поля радіонуклідом використовувалися резуль-
тати тільки прямих вимірювань, геометричне 
стандартне відхилення обчислюється як 

( )2 2
0exp ,cGSD s s= +  де s0 – усереднена оцінка 

стандартного відхилення ( )ln A  на безградієнт-
ній за забрудненням ділянці; sс – стандартне від-
хилення ( )ln A  на нерівномірно забруднених 
угіддях між безградієнтними по забрудненню 
ділянками ( , ).dx dy  У ГІС (QGIS, SAGA GIS) 
значення sс обчислюється автоматично. 

При побудові карт щільності забруднення ґру-
нту за сукупністю прямих і непрямих вимірювань 
відповідно геометричне стандартне відхилення 
GSD обчислюється так, як це викладено в роботі 
[11] залежно від розрахункових випадків. 
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Основною радіологічною характеристикою 
сільськогосподарських угідь ЗБ(О)В є ступінь 
забруднення ґрунту 137Cs, 90Sr та ізотопами плу-
тонію. Тому, крім GM і GSD, важливо знати мо-
жливі верхні межі цього забруднення із заданим 
ступенем (імовірністю) довіри Р. На основі ви-
щевикладеного їх можна обчислити як 

,Up
PA GM GSD= ⋅  де Up - квантиль розподілу 

Гаусса. У даній роботі Р = 90 %. Це означає, що 
щільність забруднення 90 % площі угіддя не 
буде перевершувати величини Ар. 

При господарській характеристиці сільсько-
господарського угіддя (рілля, сінокіс, випас) 
будемо виходити з того факту, що воно є засобом 
виробництва рослинницької продукції. У відда-
лений період після аварії ступінь забруднення 
радіонуклідами продукції (продуктів харчування, 
кормів) повністю визначається забрудненням 
ними ґрунту сільськогосподарського угіддя. Весь 
урожай рослинницької продукції, яку отримали 
на одному угідді, як правило, змішується, і вміст 
радіонуклідів у ньому є випадковою величиною, 
що описується відповідним законом розподілу 
ймовірностей (1) [6, 15]. Для прогнозування вмі-
сту радіонуклідів в урожаї будемо використову-
вати співвідношення 

 

 ,росC КП A= ⋅  (3) 
 

де Срос − питома активність радіонукліда в рос-
линах, Бк/кг; А − щільність забруднення ґрунту 
радіонуклідом, кБк/м2; КП – коефіцієнт переходу 
радіонукліда з ґрунту в господарську цінну час-
тину продукції рослинництва. Оскільки А і КП 
логнормально розподілені випадкові величини, 
то і Срос також буде випадковою величиною з 
логнормальним законом розподілу ймовірностей, 
для якого відповідні середні геометричні (медіа-
ни) GMрос і стандартні геометричні відхилення 
GSDрос обчислюються як 
 

,рос КП АGM GM GM= ⋅  
 

 ( )2 2exp ( ) ( ) ,рос КП AGSD ln GSD ln GSD= +  (4) 
 

де GSDКП у разі відсутності даних відповідно до 
[3, 6] будемо приймати рівним 1,63. Ці характе-
ристики, як і в разі забруднення ґрунту радіонук-
лідами, дозволяють оцінити можливі верхні межі 
вмісту радіонуклідів в урожаї рослин із заданим 
ступенем (імовірністю) довіри Р: 
 

 ( ) .P Up
рос рос росC GM GSD= ⋅  (5) 

 

Це означає, що в 90 % випадків вміст радіонук-
лідів у пробах урожаю не буде перевищувати 
величини .P

росC  

Вміст 137Cs та 90Sr в харчових продуктах та 
продукції сільського господарства регламенту-
ється вимогами [2]. Він не повинен перевищува-
ти встановлених відповідних значень 137

0
Cs

C  і 

90
0

Sr
C та також задовольняти співвідношення 

137 90
137 0 90 0

Cs Sr
Cs / + Sr / 1.d C C= <  Знання законів 

розподілу вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у вро-
жаї рослин дає змогу оцінити ризики (імовірнос-
ті) перевищення q цього вмісту відповідно до 
встановлених нормативів як для кожного радіо-
нукліда 

 

 ( )( ( ) ( )) ( ) ,рос рос росq ln С ln GM ln GSD= Φ −  (6) 
 

так і за сукупністю 
 

 { }137 90
137 0 90 0

Cs Sr
( Cs / Sr / ) 1 .q Ver C CΣ = + ≥  (7) 

 
де (...)Φ − функція розподілу Гаусса.  

 
3. Результати та обговорення 

 
У 2020 р. в південно-східній частині Народи-

цького району Житомирської області в околицях 
сіл Осика, Межиліска та Базар здійснено радіо-
логічне обстеження сільськогосподарських угідь, 
які відповідно до [1] раніше були виведені із 
сільськогосподарського використання. Усього на 
даній території було обстежено близько 500 га 
таких земель. 

Незважаючи на статус цих угідь, на них пері-
одично здійснюється господарська діяльність, 
пов’язана з вирощуванням сільськогосподарсь-
ких культур. Згідно з кадастровою картою [16], 
землі запасу, що перебувають у державній влас-
ності та з невизначеним типом власності, станов-
лять близько 85 % (≈ 425 га), мають статус ці-
льового призначення «Для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва» та знахо-
дяться у приватній ≈ 10 % (≈ 50 га) і комунальній 
власності ≈ 5 % (≈ 25 га) від площі обстежених 
угідь. 

На цих угіддях за допомогою радіометра-
дозиметра РКС-01 «СТОРА-ТУ» вимірювалося 
значення ПАЕД в 700 - 1000 точках залежно від 
площі угіддя. Паралельно відбиралося від 3 до 16 
проб ґрунту, в яких вимірювався вміст 137Cs і 
90Sr. За результатами прямих і непрямих вимірю-
вань були оцінені характеристики щільності за-
бруднення ґрунту (медіана, геометричне станда-
ртне відхилення, верхня межа для Р = 0,9)  
обстежених полів радіонуклідами 137Cs, 90Sr та 
ізотопами плутонію (табл. 1, рис. 1).  
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Таблиця 1. Характеристики радіоактивного забруднення виведених із сільськогосподарського 
використання угідь в околицях сіл Осика, Межиліска, Базар на 2020 р. 

 

№ 
поля 

137Cs 90Sr Ізотопи плутонію 
GM,  

кБк/м2 GSD А0,9,  
кБк/м2 

GM, 
кБк/м2 GSD А0,9,  

кБк/м2 GM, кБк/м2 GSD А0,,9,  
кБк/м2 

1 127,0 1,45 204,4 0,89 1,37 1,36 0,040 1,67 0,078 
2 153,4 1,63 286,7 0,84 1,37 1,27 0,038 1,66 0,073 
3 300,3 1,77 623,7 1,39 1,79 2,88 0,063 2,03 0,156 
4 198,1 1,86 438,4 1,70 1,44 2,71 0,077 1,72 0,155 
5 133,2 1,66 254,8 1,81 1,39 2,76 0,082 1,68 0,160 
6 186,8 1,65 354,6 2,08 1,43 3,33 0,095 1,71 0,188 
7 200,3 1,66 383,2 1,46 1,39 2,27 0,066 1,68 0,129 
8 206,4 1,61 379,7 0,99 1,43 1,54 0,045 1,71 0,090 
9 265,0 1,59 479,8 1,61 1,38 2,42 0,073 1,67 0,141 

 

 
 

 
 

Рис. 1. Забруднення 137Cs (a) і 90Sr (б) виведених з використання сільськогосподарських угідь 
в околицях сіл Осика, Межиліска, Базар станом на 2020 р., кБк/м2. 

(Див. кольоровий рисунок на сайті журналу.) 
 

Переважаючими ґрунтами на обстежених по-
лях є дерново-середньо- і сильнопідзолисті гле-
йові супіщані і суглинкові ґрунти та дерново-
середньо- і сильнопідзолисті поверхнево-оглеєні 
ґрунти [16]. Для прогнозування забруднення 
врожаю на обстежених полях радіонуклідами 
137Cs та 90Sr було обрано тестові культури 
(табл. 2), що є характерними на даний час для 

регіону здійснення досліджень та посіви яких 
згідно з даними супутникового моніторингу [17] 
є домінуючими у структурі посівних площ Жи-
томирської області та Народицького району. У 
таблиці наведено статистичні характеристики 
коефіцієнтів переходу радіонуклідів для тесто-
вих культур на дерново-підзолистих ґрунтах та 
допустимі рівні питомої активності 137Cs і 90Sr у 

а 

б 
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сільськогосподарській продукції [2, 18]. Пред-
ставлені значення коефіцієнтів переходу розра-
ховано (наведено) для бульб картоплі на сиру 
масу, продукції інших культур на суху масу. 

Вміст ізотопів плутонію у харчових продуктах та 
продукції сільського господарства вимогами 
нормативів [2, 18, 19] не регламентується. 

 
Таблиця 2. Коефіцієнти накопичення радіонуклідів для тестових сільськогосподарських культур [20 - 34] 

та допустимі рівні питомої активності у продукції 137Cs і 90Sr 
 

№ 
поля Культура 

137Cs 90Sr 

GMКП, 
(Бк/кг)/(кБк/м2) GSDКП 

137
0

Cs
C , 
Бк/кг 

GMКП, 
(Бк/кг)/(кБк/м2) GSDКП 

90
0

Sr
C , 
Бк/кг 

1 Картопля (бульби) 
(Solanum tuberosum L) 0,047 1,83 60 0,23 1,56 20 

2 Соя (боби) 
(Glycine max (L.) Merr.) 0,067** 1,8** 50 1,05** 2,7** 30 

3 Ріпак (насіння) 
(Brassica napus L.) 0,19 2,39 70 4,06 1,67 10 

4 Соняшник (насіння) 
(Helianthus annuus L) 0,18**(n = 1) 1,63*** 70 0,37**(n = 1) 1,63*** 10 

 Зернові культури (зерно): 0,065 1,68 50 0,69 2,7 20 
5 Жито (Secale cereale L.) 0,024 1,98 50 0,47* 2,5* 20 
6 Пшениця (Triticum L.) 0,054 1,73 50 0,37* 2,4* 20 
7 Овес (Avena sativa L.) 0,065 1,68 50 0,69* 2,7* 20 

8 Просо 
(Panicum miliaceum L.) 0,052 1,57 50 0,54 1,47 20 

9 Кукурудза (зерно) 
(Zea mays L.) 0,017** 1,9** 50 0,029** 1,8** 20 

 

* Дані роботи [34]. 
** Дані УкрНДІСГР. 
*** Прийнято відповідно до результатів [3, 6]. 

 

  
Допустимі рівні питомої активності 137Cs                (картопля            ) 

  
Допустимі рівні питомої активності 90Sr              (соя            ) 

 

Рис. 2. Прогнозований вміст радіонуклідів у врожаї тестових культур на 2020 р. без застосування контрзаходів. 
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На основі підходу, викладеного в розділі 2, та 
співвідношень (4) і (5) було оцінено характерис-
тики забруднення врожаю тестових рослин (ме-
діана, геометричне стандартне відхилення, верх-
ня межа для Р = 0,9) радіонуклідами 137Cs і 90Sr 
на обстежених угіддях. Результати розрахунків, 
наведені на рис. 2, показують, що для обстеже-
них угідь радіологічно критичним є забруднення 
ґрунту 137Cs. Без застосування контрзаходів вміст 
137Cs в урожаї окремих сільськогосподарських 
культур (наприклад, соя, ріпак, соняшник) може 
перевищувати встановлені нормативи. Вміст 90Sr 
в урожаї всіх розглянутих сільськогосподарських 
культур не перевищує встановлених нормативів. 
Використовуючи співвідношення (6) і (7) для 

врожаю тестових сільськогосподарських куль-
тур, було оцінено ризики перевищення вмісту 
радіонуклідів у господарській цінній частині 
врожаю 137Cs і 90Sr q і qΣ (рис. 3) згідно з уста-
новленими (діючими) нормативами [2]. 

У групі зернових культур було розглянуто 
жито, пшеницю, овес, просо. Серед них най-
більш критичною культурою в радіологічному 
відношенні є овес. Тому прогнозування (ризиків 
перевищення) вмісту 137Cs і 90Sr у врожаї зерно-
вих виконано на основі коефіцієнтів переходу 
для вівса. Оцінку можливого вмісту радіонуклі-
дів у зерні кукурудзи, як домінуючої культури у 
структурі посівних площ регіону досліджень, 
було здійснено окремо. 

 

 
Рис. 3. Ризики перевищення встановлених нормативів 137Cs і 90Sr в продукції сільського господарства 

( ){ }137 90
137 0 90 0

Cs Sr
Cs / Sr / 1q Ver C C∑ = + ≥  на 2020 р. без застосування контрзаходів. 

 
4. Висновок 

 
За результатами радіологічного обстеження 

орних сільськогосподарських угідь Народицько-
го району Житомирської області, які відповідно 
до Закону України «Про правовий режим тери-
торії, що зазнала радіоактивного забруднення 
внаслідок Чорнобильської катастрофи» раніше 
були виведені із сільськогосподарського викори-
стання, проведеного УкрНДІСГР у 2020 р., нами 
отримано такі результати: 

За сукупністю вимірювань ПАЕД, прямих ви-
мірювань вмісту 137Cs і 90Sr у ґрунті побудовано 
карти щільності забруднення ґрунту 137Cs і 90Sr 
цих угідь. 

Оцінено статистичні характеристики щільно-
сті забруднення ґрунту цих угідь (медіана, гео-
метричне стандартне відхилення, верхня межа 
для Р = 0,9) радіонуклідами 137Cs, 90Sr та ізото-
пами плутонію.  

На основі статистичного моделювання для обс-
тежених угідь оцінено можливий вміст радіонук-
лідів 137Cs, 90Sr (медіана, геометричне стандартне 
відхилення, верхня межа для Р = 0,9) в урожаї 
характерних для Народицького району сільського-
сподарських культур та ризики їх перевищення 
встановлених нормативів в урожаї. 

Обстежені угіддя в даний час можуть бути 
віднесені до 3-ї зони радіоактивного забруднен-
ня, а частина площ полів до зони посиленого 
радіоекологічного контролю, на якій не заборо-
нене ведення господарської діяльності (за  
виключенням частини полів № 3 та № 4 через 
наявність локальних «плям» із рівнями забруд-
нення ґрунту 137Сs більше 550 - 600 кБк/м2). 

Отримані результати можуть бути використані 
в якості основи при прийнятті рішень щодо радіо-
логічної реабілітації, зміни їхнього статусу та 
повернення угідь у господарське використання.  
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4. Рекомендації 
 

Ґрунтуючись на отриманих оцінках прогнозо-
ваного вмісту радіонуклідів у врожаї тестових 
культур та ризиків перевищення вмісту радіону-
клідів 137Cs і 90Sr встановлених нормативів, за 
умови відсутності контрзаходів, рекомендується 
на обстежених полях не вирощувати ріпак на 
насіння та обмежити посіви соняшнику та сої  
як найбільш критичних культур, для яких  
існує достатньо висока ймовірність отримання 
врожаю з перевищенням вимог ДР-2006 (ріпак – 
qΣ  = 30 - 80 %; соняшник – qΣ  = 5 - 40 %; соя, 
зернові на полях № 3 і № 4 – qΣ  = 8 - 17 %;). У 
випадку виключення із землекористування лока-
льної «плями» радіоактивного забруднення ре-
комендованими для вирощування з переліку тес-
тових культур на обстежених полях (у порядку 
збільшення ризику отримання продукції з пере-
вищенням вмісту 137Cs і 90Sr) є кукурудза, карто-

пля і зернові культури – жито, пшениця, просо, 
овес. 

Для поліпшення радіологічної ситуації та 
зниження ризику перевищення вмісту допусти-
мих рівнів радіонуклідів у товарній продукції 
(мінімізації вмісту радіонуклідів у товарній про-
дукції) на даних угіддях доцільним є застосуван-
ня комплексу агрохімічних та організаційних 
заходів (контрзаходів), направлених на зниження 
надходження радіонуклідів у культури: організа-
ція землекористування з урахуванням щільності 
забруднення ґрунту радіонуклідами; підбір куль-
тур за їхніми біологічними властивостями щодо 
накопичення радіонуклідів; застосування агрохі-
мічних заходів (вапнування, оптимізовані систе-
ми удобрення сільськогосподарських культур зі 
співвідношенням азоту, фосфору та калію на 
рівні 1 : 1,5 : 2), що потенційно дасть змогу зни-
зити рівень забруднення продукції 137Cs і 90Sr у 
1,5 - 3 (2) рази). 
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