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Для знезараження побічної продукції тваринного походження хімічним методом
використовується велика кількість дезінфікувальних засобів, які потенційно небезпечні для навколишнього природного середовища, що пов’язано з вмістом у їх складі
ксенобіотиків, зокрема альдегідів, хлору, фенолів тощо. Висвітлено результати біотестування ґрунтів, які забруднені дезінфікувальними засобами, що використовують
для знезараження побічної продукції тваринного походження, зокрема, біоетанол,
Новохлор-Екстра (діючі речовини — неорганічні сполуки хлору і луг) та Дезактін (органічні сполуки хлору, аніонні ПАР і триполіфосфат натрію). Оцінювання здійснено в
лабораторних умовах шляхом біотестування із використанням ячменю ярого (Hordeum
vulgare L.). Встановлено, що після 5-денного вирощування насіння ячменю у ґрунтах зі
вмістом 1,0 мг/кг, 10,0 і 100,0 мг/кг засобів: біоетанол, Новохлор-Екстра та Дезактін
відбувалося поступове зменшення маси стебла — до 11,8% порівняно з контролем. За
вмісту в ґрунтах 1,0 мг/кг, 10,0 та 100,0 мг/кг досліджуваних дезінфікувальних засобів спостерігалося поступове зменшення довжини стебла ячменю, в середньому, на
12,2%. При забрудненні ґрунту досліджуваними засобами у кількості 1,0 мг/кг, 10,0
і 100,0 мг/кг спостерігалося незначне збільшення довжини найдовшого кореня, в середньому, на 7,8%, що свідчить про стимулювальний вплив на ріст кореневої системи та
відсутність фітотоксичності. За вмісту в ґрунтах дезінфікувальних засобів біоетанол
і Новохлор-Екстра у кількості 1000 мг/кг відбувається зменшення маси, довжини
стебла і найдовшого кореня, у середньому — на 19,1%, 30,5 та 16,8% відповідно. За забруднення ґрунту на рівні 1000 мг/кг засобом Дезактін спостерігається зниження маси
стебла до 61,8%, його довжини на 72,0% і найдовшого кореня — 67,4%, що свідчить
про фітотоксичний вплив. За потрапляння дезінфікувальних засобів із знезараженою
побічною продукцією тваринного походження у ґрунти у кількості ≥1000 мг/кг можна
спрогнозувати негативний вплив на морфометричні показники рослини, що вірогідно
спричинить погіршання їх розвитку.
Ключові слова: побічна продукція тваринного походження, ксенобіотики, біотестування ґрунтів, ячмінь ярий.

ВСТУП
Розвиток тваринництва та утримання
великої кількості тварин на обмеженій території зумовлюють до утворення знач
них обсягів побічної продукції тваринного
походження, яка може становити загрозу для окремих об’єктів навколишнього
природного середовища. З огляду на це,
у системі протиепізоотичних, санітарноепідеміологічних та природоохоронних заходів велику увагу приділяють організації
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них технологічних рішень щодо переробки
органічних відходів тваринництва [1].
Гній як органічне добриво у практиці
сільського господарства дозволяється використовувати лише у тому випадку, якщо
у ньому немає патогенних мікроорганізмів.
За виявлення у гною та посліді збудників
інфекційних захворювань здійснюється
його знезараження. Вибір способу знезараження здійснюється за вказівкою ветеринарної служби з урахуванням небезпеки
епізоотичної ситуації, що виникла, виду
збудника захворювання, наявності та виду
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хімічних реагентів та технічних засобів
[2; 3].
Для знезараження побічної продукції
тваринного походження хімічним методом
використовується велика кількість дезінфікувальних засобів, які потенційно небезпечні для навколишнього природного
середовища, що пов’язано зі вмістом у їх
складі ксенобіотиків, зокрема альдегідів,
хлору, фенолів тощо [2; 4–6].
Проблему нешкідливості для ґрунтів
цих речовин до кінця не розв’язано. Не
проведено аналіз безпечності діючих речовин дезінфікувальних засобів при застосуванні для знезараження побічної продукції тваринного походження. Не визначено
їх рівень фітотоксичності за попадання у
ґрунти.

Дослідження кожного засобу здійснювали
у 10-разовому повторенні.
Зерна ячменю пророщували 48 год
за температури 20°C і висаджували їх по
6 насінин у ґрунт на глибину 10 мм. Вирощували за температури 20±2°C; освітленості — 25000 лн/м2 упродовж 14 год;
вологості повітря — 60±5% та вологості
ґрунту — 70±5% упродовж 5 діб.
Під час досліджень впливу рівня за
бруднення ґрунтів дезінфікувальними засобами на ріст ячменю використовували
найбільш поширені на ринку України засоби, зокрема, біоетанол, Новохлор-Екстра
(діючі речовини — гіпохлорит натрію 7,0–
9,0), Дезактін (триполіфосфат натрію —
9,0–12,0, аніонні ПАР — 3,2–5,0, дихлорантин і 5,5-диметил-гідантоїн — 33,4–39,4).

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ
Питання, що пов’язані з екологічною
безпекою дезінфікувальних засобів [7–9],
оцінкою їх екотоксичності [10–15] та визначенням фітотоксичності важких металів
[16–18], висвітлено в дослідженнях низки
вчених. Однак у науковій літературі відсутні дані щодо фітотоксичності ґрунтів, які
забруднені дезінфікувальними засобами,
що використовують для знезараження побічної продукції тваринного походження.

РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Визначено фітотоксичну дію окремих
дезінфікувальних засобів, що використовують для знезараження побічної продукції
тваринного походження. Доведено, що при
забрудненні ґрунтів у кількості 1,0 мг/кг,
10,0 і 100,0 мг/кг засобами: біоетанол,
Новохлор-Екстра та Дезактін відбувалося
поступове зменшення маси стебла ячменю
в середньому на 11,8% порівняно з конт
ролем (табл. 1).
Після 5-денного вирощування насіння
ячменю, у ґрунтах зі вмістом 1000 мг/кг
засобу Дезактін спостерігалося зменшення
маси стебла на 61,8%. Менше зниження
цього морфометричного показника в середньому на 19,1% було за внесення у ґрунти 1000 мг/кг біоетанолу і засобу Ново
хлор-Екстра.
Визначено вплив ґрунтів, які містять
дезінфікувальні засоби, що використовують для знезараження побічної продукції
тваринного походження на довжину стебла
ячменю (табл. 2).
У контролі довжина стебла була, в
середньому, 8,2 см. За вмісту в ґрунтах
1,0 мг/кг, 10,0 та 100,0 мг/кг досліджуваних дезінфікувальних засобів спостерігалося поступове зменшення довжини стебла ячменю в середньому на 12,2%. Забруд-

МАТЕРІАЛИ
ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
Роботу виконано у лабораторії екології тваринництва Інституту агроекології і
природокористування НААН. Визначення
фітотоксичної дії дезінфікувальних засобів, що використовують для знезараження
побічної продукції тваринного походження здійснювали згідно із ISO 11269-1:2012
[19]. Для вирощування ячменю ярого
(Hordeum vulgare L.) сорту Водограй використовували циліндричні горщики діаметром близько 8 см і заввишки 11 см. Для
вирощування використовували контрольний сірий лісовий ґрунт. У ґрунт вносили
1 мг/кг; 10; 100; 1000 мг/кг розчинених у
невеликій кількості води дезінфікувальних засобів та ретельно перемішували [19].
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Таблиця 1. Середні показники маси стебла ячменю (Hordeum vulgare L.)
за впливу окремих дезінфікувальних засобів, що використовують для знезараження
побічної продукції тваринного походження, г (M±m, n=10)
Назва засобу

Біоетанол
Новохлор-Екстра
Дезактін

Вміст засобів у ґрунті, мг/кг
1,0

10,0

100,0

1000,0

контроль

0,65±0,06
0,58±0,08
0,54±0,04

0,69±0,09
0,51±0,05
0,63±0,10

0,67±0,07
0,56±0,06
0,59±0,05

0,61±0,05*
0,49±0,04*
0,26±0,02*

0,72±0,13
0,64±0,09
0,68±0,11

Примітка: * P≤0,001 — вірогідність змін щодо контролю.

Таблиця 2. Середні показники довжини стебла ячменю (Hordeum vulgare L.)
за впливу дезінфікувальних засобів, що використовують для знезараження
побічної продукції тваринного походження, см (M±m, n=10)
Назва засобу

Біоетанол
Новохлор-Екстра
Дезактін

Вміст засобів у ґрунті, мг/кг
1,0

10,0

100,0

1000,0

контроль

7,2±0,8
7,4±0,8
7,9±0,6

7,9±0,9
6,1±0,5
8,4±0,8

8,1±1,2
6,7±0,6
5,6±0,5

5,8±0,5*
5,5±0,4*
2,3±0,2*

8,3±0,7
7,6±1,1
8,7±0,8

Примітка: * P≤0,001 — вірогідність змін щодо контролю.

нення ґрунту засобом Новохлор-Екстра і
біоетанолом у кількості 1000,0 мг/кг спричиняло зниження довжини стебла ячменю
на 32,9% та 29,3% відповідно. Найбільше
зниження довжини стебла на 72,0% було
за вмісту в ґрунті 1000,0 мг/кг засобу
Дезактін.
Визначено вплив ґрунтів, які забруднені дезінфікувальними засобами, що
використовують для знезараження побічної продукції тваринного походження

на довжину найдовшого кореня ячменю
(табл. 3).
Довжина найдовшого кореня ячменю,
який вирощували у ґрунті за відсутності
хімічних діючих речовин дезінфікувальних
засобів була в середньому 9,5 см. При забрудненні ґрунту досліджуваними засобами у кількості 1,0 мг/кг, 10,0 та 100,0 мг/кг
спостерігалося незначне збільшення цього
морфометричного показника в середньому
на 7,8%, що свідчить про стимулювальний

Таблиця 3. Середні показники довжини найдовшого кореня ячменю (Hordeum vulgare L.)
за впливу дезінфікувальних засобів, що використовують для знезараження
побічної продукції тваринного походження, см (M±m, n=10)
Назва засобу

Біоетанол
Новохлор-Екстра
Дезактін

Вміст засобів у ґрунті, мг/кг
1,0

10,0

100,0

1000,0

контроль

9,9±0,6
10,7±1,1
10,1±0,7

10,2±0,8
10,4±0,7
11,6±1,4

10,9±1,2
9,4±0,5
9,6±0,4

8,3±0,4*
7,5±0,3*
3,1±0,2*

9,2±0,5
9,5±0,7
9,8±0,9

Примітка: * P≤0,001 — вірогідність змін щодо контролю.
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вплив на ріст кореневої системи та відсутність фітотоксичності.
Забруднення ґрунтів біоетанолом і засобом Новохлор-Екстра — 1000,0 мг/кг
спричиняло зниження довжини найдовшого кореня у середньому на 16,8%. За вмісту
в ґрунті 1000,0 мг/кг засобу Дезактін дов
жина найдовшого кореня знижувалася на
67,4%, що пов’язано з токсичною дією.
Отже, за вмісту у ґрунтах досліджуваних засобів у кількості 1,0 мг/кг, 10,0 і
100,0 мг/кг відбувається неістотне зниження рівня маси стебла на 11,8%, його довжини — 12,2% та незначне збільшення довжини кореня до 7,8% порівняно з контролем.
Це вказує на те, що за такої кількості засобів у ґрунтах відсутнє їх забруднення, відповідно, немає токсичного впливу на сільськогосподарські рослини (Hordeum vulgare L.). При забрудненні ґрунтів дослід
жуваними засобами у кількості 1000,0 мг/кг
проявляється різного рівня токсичний
вплив на сільськогосподарські рослини
(Hordeum vulgare L.) залежно від діючих
речовин, які у них містяться, зокрема, знижується маса стебла — у межах 15,2–61,8%,
його довжина — 30,1–73,6% та довжина кореня — 9,8–68,4% порівняно з контролем.
Низький рівень токсичності щодо сільськогосподарських рослин (Hordeum vulgare L.)
проявляє біоетанол. Більш токсичними є
хлорвмістні засоби, зокрема НовохлорЕкстра і Дезактін.

ВИСНОВКИ
Метод визначення забруднення ґрунтів за затримкою росту кореня рослин є
інформативним експрес-методом для екологічного оцінювання за вмісту у них дезінфікувальних засобів, які застосовують
для знезараження побічної продукції тваринного походження.
За внесення в ґрунти засобу НовохлорЕкстра у кількості 1000 мг/кг відбувається
зменшення маси та довжини стебла і найдовшого кореня — на 21,4%, 27,6 і 21,1%
відповідно. Під час забруднення ґрунтів
Дезактіном у кількості 1000 мг/кг маса й
довжина стебла і найдовшого кореня знижуються на 57,0%, 73,6 та 68,4%. За потрапляння цих засобів з органічними добривами у ґрунти у кількості ≥1000 мг/кг
можна спрогнозувати негативний вплив
на морфометричні показники рослини, що
вірогідно спричинить погіршання їх розвитку.
За потрапляння у ґрунти біоетанолу в
кількості 1000 мг/кг відбувається зменшення маси та довжини стебла і найдовшого кореня на 15,3%, 30,1 і 9,8%, що свідчить
про його найнижчий рівень фітотоксичності порівняно з іншими досліджуваними
засобами. А це дає підстави вважати, що
біоетанол є перспективним екобезпечним
засобом для знезараження побічної продукції тваринного походження.
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