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Досліджено вміст важких металів в рослинницькій продукції, отриманий при 

використанні в якості добрива осаду стічних вод після біологічного очищення стічних 

вод комунально-побутового походження.  

Исследовано содержание тяжелых металлов в растениеводческой продукции, 

полученной при использовании в качестве удобрения осадка сточных вод после 

биологоческой очистки сточных вод коммунально-бытового происхождения. 

Вступ. Екстенсивне ведення землеробства в останні десятіріччя зумовило 

відємний баланс гумусу та елементів живлення внаслідок скорочення обсягів 

застосування мінеральних і органічних добрив. Тому пошук альтернативних видів 

добрив є нагальная проблемою. 

Перспективним для удобрення сільськогосподарських угідь є використання 

осадів господарсько-побутових стічних вод та стічних вод харчової промисловості, що 

містять значну кількість поживних речовин [1]. У літературі існує невелика кількість 

робіт, присвячених цьому питанню. В дослідженнях Т.А Сало та А.В. 

Чорнокозннського [2] показано позитивний вплив зрошень очищеними стічними 

водами спиртових заводів на поживний режим ґрунту, зокрема, вміст загального азоту, 

фосфору та калію. 

Широке впровадження технологій застосування осадів стічних вод стримується 

внаслідок санітарно-гігієнічних показників. в першу чергу забрудненням їх солями 

важких металів [5]. Проте кількісні характеристики можливого забруднення важкими 

металами рослинницької продукції за застосування осадів стічних вод у якості добрива 

в літературі відсутні. 



Метою роботи було дослідження вмісту важких металів в окремих культурах 

рослинницької продукції, вирощеної при застосуванні осаду стічних вод в якості 

добрива. 

Матеріали і методика досліджень. Дослідження проводилися в Миколаївському 

обласному державному проектно-технологічному центрі охорони родючості ґрунтів і 

якості продукції. Вміст важких металів (валові та рухомі форми металів) визначався в 

осадах стічних вод, у зразках грунтів модельної ділянки та овочевій продукції, 

вирощеній на ній. Осади стічних вод отримано після біологічного очищення стічних 

вод комунально-побутового походження. Вміст металів цинку, міді, кадмію, свинцю, 

кобальту, хрому та нікелю визначали на атомно-абсорбційному спектрофотометрі за 

загальноприйнятими методиками [7]. Також проводилась оцінка поживної цінності 

осадів стічних вод як органічного добрива. 

Результати досліджень. Встановлено, що порівняно з гноєм зразки осадів 

стічних вод містять у 3 рази більше валового фосфору та в 5-7 разів менше валового 

калію; вміст валового азоту — у межах, характерних для високоякісного гною. Тобто 

за показниками поживної цінності осад стічних вод є високоякісним органічним 

добривом. 

Встановлено, що вміст валових форм міді та нікелю в осадах стічних вод 

практично в 2 рази менший порівняно з гранично допустимими концентраціями (ГДК) 

цих металів для ґрунту (табл. 1). 

Кратність перевищення гранично допустимих концентрацій для кадмію та 

свинцю складає в середньому 0,8 та 0,2 відповідно. Значний вміст цинку в осадах 

стічних вод (кратність перевищення гранично допустимих концентрацій для ґрунту 

коливається в межах 1,6-2,3) можна пояснити природою аналізованих зразків осадів 

стічних вод. 

Дослідження вмісту рухомих форм важких металів у зразках осадів стічних вод 

виявило значну варіабельність відносної рухомості важких металів. Якщо для міді, 

свинцю, кадмію вміст рухомих форм не перевищує 5-10% від валових, то для цинку та 

нікелю сягає від 30 та більше відсотків (табл. 2). 

Таблиця 1 



 

Вміст валових форм важких металів у зразках осадів стічних вод та його 

 порівняння з ОДК для ґрунту  

Таблиця 2 

 

Така підвищена рухомість є причиною перевищення вміст рухомих форм цих 

металів порівняно з гранично допустимима концентраціями для ґрунту і складає 5,4-6,8 

для цинку та 2,4-2.' для нікелю. Таку поведінку цинку можна пояснити як йог: високим 

вмістом валової форми, так і вищою біофільністт: порівняно з іншими металами [8]. 

Для пояснення збільшених рухомості нікелю необхідні додаткові дослідження. 

Вивчення вмісту важких металів в рослинницькій продукції отриманій в умовах 

використання в якості добрива осадів стінних вод, показало, що в переважній 

більшості випадків вміст досліджуваних металів в продукції не перевищує їх гранично 

допустимі концентрації (табл. 3). 

 

 

 

 



Таблиця З 

Вміст важких металів в рослинницькій продукції, вирощеній на ' модельних 

ділянках 

 

 

Водночас встановлено, схильність окремих культур (буряк столовий, картопля, 

цибуля-ріпка, часник) до забруднення кадмієм та свинцем. Частота випадків 

забруднення більше на ділянці 2, де : спостерігаються більш високі концентрації 

рухомих форм металів. Незважаючи на високий вміст цинку в осадах стічних вод, 

перевищення гранично допустимих концентрацій цього металу встановлено тільки для 

цибулі-ріпки. 

Висновки. Осади стічних вод Миколаївського регіону містять підвищене 

концентрації важких металів, що вимагає контрольованого їх застосування в якості 

добрив. Обмеження внесення осадів стічних вод як органічного добрива повинно 

проводитись із урахуванням вмісту у них цинку. 

Контрольоване використання осадів стічних вод в якості добрива у більшості 

випадків дає можливість отримати якісну овочеву продукцію, що містить безпечні 

кількості важких металів. 



Для подальшого широкого впровадження використання осадів стічних вод як 

добрива потрібні дослідження, спрямовані на нейтралізацію токсичного впливу важких 

металів шляхом виготовлення компостІв на основі осадів стічних вод із різними 

наповнювачами.  

 


