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Снітинський В., Дидів А., Качмар Н., Дацко Т., Іванків М. Вплив кадмію на біологічну та фермента-
тивну активність ґрунту за вирощування буряка столового залежно від застосування добрив та меліорантів  

У потоці життя ґрунтів мікроорганізми виконують багато важливих функцій. Проте через значне 
забруднення агробіоценозів важкими металами відбуваються незворотні зміни у структурі та функціях екосистеми 
ґрунту. Особливо істотних змін під впливом рухомих форм кадмію, свинцю, ртуті, цинку, міді зазнає ґрунтова 
біота, внаслідок чого виникають порушення у процесах ґрунтоутворення, що відображається у зменшенні 
чисельності та біомасі мікроорганізмів, зниженні рівня ферментативної активності та інтенсивності виділення 
діоксиду вуглецю з ґрунту. За токсичної дії важких металів на мікроорганізми ґрунту посилюються прояви 
ґрунтовтоми та втрати родючості ґрунту, внаслідок чого спостерігається зниження врожайності та найважливіше – 
якості рослинницької продукції. Тому для підвищення біологічної активності ґрунту вносять органічні й 
бактеріальні добрива, використовують сидерати, правильно чергують культури у сівозміні, а також застосовують 
кальцієві меліоранти для підтримання сприятливих фізико-хімічних властивостей ґрунту, підвищення його 
родючості та стійкості до забруднення важкими металами. 

Дослідженнями встановлено, що за внесення органічної та органо-мінеральної систем удобрення у поєднанні 
з вапнуванням ґрунту в нормі Біогумус 4 т/га + СаСО3 5 т/га та N34P34K34 + Біогумус 2 т/га + СаСО3 5 т/га за 
вирощування буряка столового інтенсивність виділення діоксиду вуглецю з ґрунту була найбільшою, відповідно 
18,9 та 17,3 мг CO2/100 г ґрунту за добу за ймовірної різниці до контролю (без добрив) – р < 0,01. Із збільшенням 
градації змодельованого забруднення ґрунту кадмієм біологічна активність зменшувалась у всіх варіантах досліду. 

Внесені добрива та меліоранти сприяли зменшенню рухомості йонів Cd2+ у ґрунті і тим самим знижували 
їхню інгібуючу дію на ґрунтові ферменти, внаслідок чого спостерігали підвищення їхньої активності. Визначено, 
що за внесення Біогумусу 4 т/га + 5 т/га СаСО3 спостерігали найбільшу ферментативну активність пероксидази у 
ґрунті, відповідно 130,2 мг пурпургаліну на 100 г ґрунту, що більше за контроль (без добрив) на 42,9 мг 
пурпургаліну на 100 г ґрунту, або 32,9 % (р < 0,01). Застосування органічних та мінеральних добрив у поєднанні з 
вапнуванням ґрунту сприяло підвищенню ферментативної активності пероксидази у ґрунті на 5,8–57,2 % за 
вірогідної різниці до контролю р < 0,05–0,01. Виявлено сильну кореляційну залежність (r = 0,89–0,98) між 
інтенсивністю виділення CO2 з ґрунту, ферментативною активністю пероксидази, концентрацією кадмію в 
коренеплодах буряка столового та концентрацією рухомих форм Cd2+ у ґрунті.   

Раціональне застосування органічних та мінеральних добрив у поєднанні з кальцієвими меліорантами у 
нормі Біогумус 4 т/га + СаСО3 5 т/га та N34P34K34 + Біогумус 2 т/га + СаСО3 5 т/га за вирощування буряка столового 
значно зменшило рухомість катіонів Cd2+ у ґрунті, знизило їхню токсичну дію на мікробіоту ґрунту, а також 
зменшило транслокацію кадмію в рослини Beta vulgaris L. 

Ключові слова: біологічна та ферментативна активність ґрунту, буряк столовий, пероксидаза, діоксид 
вуглецю, йони кадмію, меліоранти, органічні та мінеральні добрива. 

 
Snitynskyi V., Dydiv A., Kachmar N., Datsko T., Ivankiv M. Influence of cadmium on biological and 

enzymatic activity of soil while growing of beetroot depending on the used fertilizers and ameliorants  
In the flow of soil life, microorganisms perform many important functions. However, due to significant 

contamination of agrobiocenoses with heavy metals, irreversible changes in the structure and functions of the soil 
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ecosystem occur. Soil biota undergoes especially significant changes under the influence of mobile forms of cadmium, lead, 
mercury, zinc, as a result, there are disturbances in the processes of soil formation, which are reflected in reduction of the 
number and biomass of microorganisms, reducing the level of enzymatic activity and the intensity of the release of carbon 
dioxide from the soil. The toxic effects of heavy metals on soil microorganisms increase the manifestations of soil fatigue 
and loss of soil fertility, resulting in a decrease in yield and, most importantly, the quality of crop products. Therefore, to 
increase the biological activity of the soil, organic and bacterial fertilizers are applied, green manures are used, crop rotation 
is alternated, and calcium ameliorants are used to maintain favorable physical and chemical properties of the soil, to 
increase its fertility and resistance to heavy metal pollution. 

The research has established, that the intensity of carbon dioxide from the soil was the highest with that application 
of organic and organic-mineral fertilizer system in combination with soil liming at the norm Biohumus 4 t/ha + CaCO3 5 
t/ha and N34P34K34 + Biohumus 2 t/ha + CaCO3 5 t/ha at growing table beets, 18.9 and 17.3 mg CO2/100 g of soil per day 
respectively with a probable difference to the control (without fertilizers) – p <0.01. As the gradation of the simulated soil 
cadmium contamination increased, the biological activity decreased in all variants of the experiment. 

The applied fertilizers and ameliorants helped to reduce the mobility of Cd2+ ions in the soil and thus reduced their 
inhibitory effect on soil enzymes, resulting in an increase in their activity. It was determined, that application of Biohumus 4 
t/ha + 5 t/ha of CaCO3 showed the highest enzymatic activity of peroxidase in the soil, 130.2 mg of purpurgalin per 100 g of 
soil respectively, which is more than the control (without fertilizers) of 42.9 mg of purpurgalin per 100 g of soil, or 32.9 % 
(p <0.01). The application of organic and mineral fertilizers in combination with soil liming contributed to an increase in the 
enzymatic activity of peroxidase in the soil by 5.8–57.2 % with a probable difference to the control of p <0.05–0.01. The 
research confirmed a strong correlation dependence (r = 0.89–0.98), established between the intensity of CO2 release from 
the soil, enzymatic activity of peroxidase, cadmium concentration in table beet roots and concentration of mobile forms of 
Cd2+ in the soil. 

Rational application of organic and mineral fertilizers in combination with calcium ameliorants in the norm 
Biohumus 4 t/ha + CaCO3 5 t/ha and N34P34K34 + Biohumus 2 t/ha + CaCO3 5 t/ha at the growing table beets significantly 
reduced the mobility of Cd2 + cations in the soil, reduced their toxic effect on the soil microbiota, and also ceased the 
translocation of cadmium in plants of Beta vulgaris L. 

Key words: biological and enzymatic activity of soil, beetroot, peroxidase, carbon dioxide, cadmium ions, 
ameliorants, organic and mineral fertilizers. 
 

Постановка проблеми. В умовах постій-
ного антропогенного навантаження на агро-
екосистеми різноманітними забруднювачами на 
особливу увагу заслуговує контроль у ґрунті за 
важкими металами, такими як миш’як, кадмій, 
ртуть, свинець, селен, фтор, котрі належать до 
першого класу небезпеки хімічних речовин [17]. 
Забруднення агробіоценозів важкими металами 
негативно впливає на екологічні функції ґрунту, а 
відтак змінює його фізико-хімічні властивості та 
пригнічує мікробіологічні процеси, погіршуючи 
тим самим родючість, що загалом зумовлює 
зниження врожайності та якості продукції 
рослинництва [14].  

Одними з найбільш інформативних та чут-
ливих показників біологічної активності ґрунту є 
активність ферментів та чисельність мікроорга-
нізмів. Антропогенний вплив, зумовлений хіміч-
ним забрудненням, змінює активність фермента-
тивного комплексу ґрунтів, якісний склад та 
чисельність ґрунтових мікроорганізмів [6; 12]. 

Відомо, що активність ґрунтових фермен- 
тів – ще чутливіший показник біогенності ґрунту 
до токсичної дії важких металів порівняно з інтен-
сивністю мікробіологічних процесів, продуку-
ванням СО2, кількістю і складом мікрофлори та 
фауни. Високі концентрації важких металів 
знижують ферментативну активність ґрунту як 

прямим інгібуванням каталітичної активності 
ферментів, так і затримкою їх синтезу мікро-
організмами, пригнічуючи ріст останніх [2].  

 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Одним із важливих інтегральних індикаторів біо-
логічної активності ґрунтової мікробіоти є виді-
лення СО2 з ґрунту. Процес виділення діоксиду 
вуглецю та споживання кисню ґрунтом називають 
«ґрунтовим диханням». Ґрунтове дихання – комп-
лексна функціональна характеристика інтенсив-
ності продукційних і деструкційних процесів у 
наземних екосистемах [8; 15]. Діоксид вуглецю 
утворюється у ґрунті меншою мірою при диханні 
коріння та переважно у результаті діяльності 
мікроорганізмів, які, розкладаючи органічні 
рештки, виділяють СО2 [6; 19].  

Розчиняючись у воді, вуглекислий газ збіль-
шує доступність елементів живлення у ґрунті, 
зокрема фосфатів, які при цьому краще вико-
ристовуються рослинами. Виділення СО2 з ґрунту 
посилює фотосинтез, сприяє додатковому засвою-
ванню карбону рослинами з приземного шару 
повітря, що загалом підвищує врожайність і якість 
агрокультур [9]. 

Значний вплив на біологічну активність 
ґрунту має антропогенне навантаження, одним із 
аспектів якого є забруднення агроценозів важкими 
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металами, зокрема кадмієм [7; 24]. Ґрунтові мік-
роорганізми стрімко накопичують кадмій. Най-
більш стійкими є мікроміцети і бацили, чутливи- 
ми – стрептоміцети й бактерії, які асимілюють 
органічний азот. За токсичного впливу йонів важ-
ких металів інгібувальні процеси, що відбува-
ються за участі ДНК, перешкоджають симбіозу 
мікроорганізмів і рослин, обмежують ензимну 
активність мікробіоти, що затримує розклад орга-
нічної речовини, пригнічуючи біологічне віднов-
лення азоту та інших необхідних елементів 
живлення [7; 14; 23].  

Отже, важкі метали мають токсичний вплив 
на мікрофлору ґрунту, що проявляється у пригні-
ченні діяльності мікроорганізмів та фермента-
тивної активності, особливо чутливих інвертази, 
пероксидази та дегідрогенази. За зміною актив-
ності пероксидази оцінюють абіотичні стреси в 
агроекосистемах, які зазнають промислового 
забруднення [5; 8; 10].  

В Україні з-поміж коренеплідних овочевих 
рослин буряк столовий (Beta vulgaris L.) посідає 
вагоме місце. Однак біологічна стійкість цієї 
рослини до токсичної дії йонів важких металів 
незначна, що зумовлено генетично. Так, підвищені 
рівні рухомих форм Cd2+ у ґрунті здатні нагро-
маджуватись у коренеплодах у надмірній кіль-
кості, знижувати врожайність та якість продукції 
[18; 22]. 

Одним із найкращих вітчизняних органічних 
добрив є Біогумус (продукт вермікультури), засто-
сування якого стимулює мікробіологічну і фер-
ментативну активність ґрунту, оптимізує його 
фізико-хімічний стан та підвищує буферну стій-
кість, а також сприяє надходженню легкодоступ-
них елементів живлення для рослин, підвищуючи 
родючість ґрунту, що загалом дає змогу отримати 
високий урожай належної якості [6; 21].  

Із забрудненням агрофітоценозів важкими 
металами сьогодні важливі розробка та впро-
вадження у конкретних ґрунтово-кліматичних 
умовах ефективної та безпечної системи удоб-
рення у поєднанні з кальцієвими меліорантами, 
завдяки якій відбувається швидкодіюча детокси-
кація ґрунту з відновленням його біологічної 
активності та підвищенням родючості. Заходи з 
детоксикації забезпечують зниження рухомості 
важких металів у ґрунті, зменшують їх нагрома-
дження у ґрунтовій біоті та рослинах, що загалом 
сприяє одержанню екологічно безпечної овочевої 
продукції [20]. Особливо вагомим є встановлення 
екологічної оцінки стану ґрунту за токсичної дії 
йонів важких металів методом біотестування, що 
базується на спостереженні за активністю 

ґрунтових ензимів та біологічною активністю 
ґрунту [6; 8].  

 
Постановка завдання. Наше завдання – 

дослідити вплив кадмію на біологічну та 
ферментативну активність темно-сірого ґрунту за 
вирощування Beta vulgaris L. за використання 
добрив та кальцієвих меліорантів як індикатора 
стернових станів ґрунтової біоти до токсичної дії 
йонів Cd2+. Проведений аналіз дав змогу встано-
вити кореляційну залежність між інтенсивністю 
виділення діоксиду вуглецю з ґрунту, активністю 
пероксидази, концентрацією рухомих форм Cd2+ у 
ґрунті та концентрацією кадмію в рослинах буряка 
столового за різних рівнів змодельованого забруд-
нення ґрунту кадмієм. 

 
Виклад основного матеріалу. В умовах 

Західного Лісостепу України досліджували біоло-
гічну та ферментативну активність темно-сірого 
опідзоленого ґрунту як індикатора стресових 
станів агроекосистеми до токсичної дії йонів Cd2+ 
за внесення добрив та меліорантів за вирощування 
Beta vulgaris L. Буряк столовий (сорт Бордо 
Харківський) висівали у II декаді травня в попе-
редньо забруднений ґрунт важкими металами. Як 
забруднювачі використовували сіль CdCl2, яку 
вносили водним розчином за змодельованих рівнів 
забруднення 1; 3; 5 ГДК (валових форм) окремо 
восени, а через два тижні вносили меліорант (вап-
някове борошно) СаСО3 у нормі 5 т/га (за гідро-
літичною кислотністю) згідно зі схемою досліду 
[14]. При цьому виходили з даних [16; 20], що 
ГДК валових форм для Cd становить 3 мг/кг ґрун-
ту. У контрольному варіанті солі кадмію не вно-
сили. Навесні під культивацію застосовували 
мінеральне добриво нітроамофоску марки 16:16:16 
та органічне добриво Біогумус (продукт верми-
культури) згідно зі схемою досліду, які занесені до 
Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, 
дозволених до використання в Україні.  

Схема мікроділянкового двофакторного дос-
ліду за вирощування буряка столового мала такі 
варіанти: 1) Контроль (без добрив); 2) N68P68K68; 
3) Біогумус 4 т/га; 4) N34P34K34 + Біогумус 2 т/га; 
5) N68P68K68 + СаСО3 5 т/га; 6) Біогумус 4 т/га + 
СаСО3 5 т/га; 7) N34P34K34 + Біогумус 4 т/га + 
СаСО3 5 т/га.  

Облікова площа однієї мікроділянки – 2 м2. 
Повторність досліду п’ятиразова, розміщення 
варіантів систематичне [1]. Ґрунт дослідного поля, 
темно-сірий опідзолений легкосуглинковий в 
орному горизонті (0–20 см), характеризувався 
такими агрохімічними показниками: рНсол. – 5,4–
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5,6, гідролітична кислотність – 3,49–3,62 мг-
екв./100 г ґрунту, сума увібраних основ – 11,0–12,2 
ммоль/100 г ґрунту, вміст гумусу – 2,29–2,32%, 
забезпеченість легкогідролізованим азотом – 118–
124 мг/кг, рухомим фосфором – 97–110 мг/кг, 
обмінним калієм – 88–95 мг/кг. Технологія виро-
щування буряка столового загальноприйнята для 
умов Західного Лісостепу України. 

Загальну біологічну активність ґрунтових 
мікроорганізмів, а саме інтенсивність виділення 
ними СО2, визначали за методом А. Ш. Галстяна 
[4; 8]. Відбирали ґрунтові зразки з глибини 15 см у 
I декаді серпня у фенофазі змикання рядків буряка 
столового. Суть методу ґрунтується на інтенсив-
ності «дихання ґрунту» з урахуванням кількісних 
змін діоксиду вуглецю в атмосфері ґрунту за 
допомогою широкошийкових конічних колб із 
використанням трубок з натронним вапном. За 
різницею між даними титруванням контрольного 
та дослідного ґрунту визначали інтенсивність 
виділення СО2, що вимірювався в міліграмах за 
добу на 100 г ґрунту.  

Ферментативну активність пероксидази 
ґрунту визначали в серпні за методом А. Ш. Гал-
стяна [3]. Ґрунтові зразки для мікробіологічного 
аналізу готували за методом Д. Г. Звягінцева [13].  

Концентрацію кадмію в рослинних та ґрун-
тових зразках визначали методом атомно-адсорб-

ційної спектрофотометрії на приладі С115М за атес-
тованими і стандартизованими методиками [11]. 

За результатами трирічних досліджень вста-
новлено, що ферментативна активність перокси-
дази та інтенсивність виділення діоксиду вуглецю 
з ґрунту й за вирощування буряка столового 
залежала від ґрунтово-кліматичних умов року, 
внесених норм органічних і мінеральних добрив, 
меліорантів, а також від змодельованих рівнів 
забруднення ґрунту кадмієм (табл. 1).  

Дані табл. 1 підтверджують, що із збіль-
шенням рівнів змодельованого забруднення ґрун-
ту кадмієм від 1 до 5 ГДК біологічна активність 
ґрунтових мікроорганізмів зменшувалася, що 
позначилося на меншій інтенсивності виділення 
CO2 з ґрунту в усіх варіантах досліду за вирощу-
вання буряка столового. Проте закономірність 
емісії діоксиду карбону між варіантами збереглася 
за різних рівнів змодельованого забруднення 
ґрунту кадмієм, на що мали великий вплив внесені 
добрива та кальцієві меліоранти. 

Так, найменшу кількість виділеного діо-
ксиду вуглецю з ґрунту, 12,7 мг/100 г ґрунту, за 
добу відзначали на контролі – без добрив. Із 
збільшенням рівня забруднення ґрунту Cd до 
5 ГДК інтенсивність виділення діоксиду вуглецю 
в цьому варіанті знизилася до 10,2 мг/100 г ґрунту 
за добу, або на 19,6% (р < 0,05).  

 
Таблиця 1 

Вплив кадмію на інтенсивність виділення діоксиду вуглецю з ґрунту  
за вирощування буряка столового, мг CO2/100 г ґрунту за добу  

Рівні змодельованого 
забруднення ґрунту (Cd 2+)  Варіант Фон 

(контроль) 1 ГДК  3 ГДК 5 ГДК 
1) Контроль (без добрив) 12,7 12,0 11,7 10,2+ 

2) N68P68K68 14,2* 13,4* 13,1* 12,0*+ 

3) Біогумус 4 т/га 15,5* 14,7* 14,3* 13,1*+ 

4) N34P34K34+ Біогумус 2 т/га 14,8* 14,0* 13,6* 12,5*+ 

5) N68P68K68 + СаСО3 5 т/га 16,6** 15,7** 15,3** 14,0**+ 

6) Біогумус 4 т/га + СаСО3 5 т/га 18,9** 17,9** 17,4** 15,8**+ 

7) N34P34K34 + Біогумус 2 т/га  
+ СаСО3 5 т/га 17,3** 16,4** 15,9** 14,6**+ 

 
Примітки: 1. Різниця вірогідна порівняно до контролю – без добрив: * – р < 0,05; ** – р < 0,01; 2. Різниця 

вірогідна між показниками на змодельованих рівнях забруднення ґрунту кадмієм порівняно з фоном: + – р < 0,05.  
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Встановлено, що за використання орга-
нічних і мінеральних добрив, а також кальцієвих 
меліорантів, зростала інтенсивність виділення 
діоксиду вуглецю з ґрунту в усіх варіантах, по-
рівняно з контролем – без добрив. Однак добрива 
та меліоранти по-різному впливали на біологічну 
активність, а саме інтенсивність виділення CO2 з 
ґрунту. Так, на контрольному фоні високу інтен-
сивність виділення діоксиду вуглецю з ґрунту 
(15,5 мг/100 г) спостерігали за використання 
повністю органічних добрив Біогумус 4 т/га, дещо 
меншу (14,8 мг/100 г) за спільного внесення 
органічних і мінеральних добрив у половину 
норми N34P34K34 + Біогумус 2 т/га, а найменшу 
інтенсивність (14,2 мг/100 г) виділення CO2 з 
ґрунту, порівняно з вищезгаданими варіантами, 
спостерігали за внесення тільки мінеральних 
добрив у повній нормі N68P68K68. 

Як свідчать результати досліджень, застосу-
вання органічних і мінеральних добрив у 
поєднанні з кальцієвими меліорантами (вар. 5–7), 
сприяло істотному підвищенню інтенсивності 
виділення CO2 з ґрунту до 16,6–18,9 мг/100 г 
ґрунту за вірогідної різниці до контролю (без 
добрив) – р < 0,01. За внесення Біогумусу 2 т/га + 
5 т/га СаСО3 за рівня забруднення ґрунту кадмієм 
5 ГДК інтенсивність емісії СО2 з ґрунту змен-
шилася до фону на 3,1 мг/100 г ґрунту за добу, або 
16,4% за вірогідної різниці р < 0,05. 

Зазначимо, що пероксидаза з-поміж інших 
ґрунтових ферментів має підвищену чутливість до 
токсичної дії низки важких металів, зокрема кадмію. 
Тому активність пероксидази ми розглядали як 
маркер стресових станів загальної ферментативної 
активності ґрунту під впливом інгібувальної дії 
йонів Cd2+ за вирощування буряка столового (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Ферментативна активність пероксидази за вирощування буряка столового  
за різних рівнів змодельованого забруднення ґрунту кадмієм, мг пурпургаліну на 100 г ґрунту.  

Примітки: 1. + – р < 0,05; ++ – р < 0,01, різниця вірогідна між показниками на фоні порівняно до 
контролю – без добрив; 2. * – р < 0,05; ** – р < 0,01; *** – р < 0,001, різниця вірогідна між показниками на 
змодельованих рівнях забруднення ґрунту кадмієм порівняно з фоном. 
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Привертає увагу той факт, що найменшу 
ферментативну активність пероксидази (87,6 мг 
пурпургаліну на 100 г ґрунту) відзначали на 
контролі – без добрив. Із збільшенням рівня 
забруднення ґрунту кадмієм до 5 ГДК активність 
пероксидази знизилась на 70,4 % і становила 26,1 
мг пурпургаліну на 100 г ґрунту, за вірогідної 
різниці до фону р < 0,001. Однак за внесення 
органічних добрив та меліорантів у нормі 
Біогумус 4 т/га + 5 т/га СаСО3, на тому самому 
рівні забруднення ґрунту, активність пероксидази 
зросла до 38,9 мг пурпургаліну на 100 г ґрунту, що 
більше за фон на 12,8 мг пурпургаліну на 100 г 
ґрунту, або на 49% (р < 0,001). 

Застосування органічних та мінеральних 
добрив, а також кальцієвих меліорантів, сприяло 
зростанню ферментативної активності перокси-
дази на 5,8–57,2 % за вірогідної різниці до конт-
ролю – без добрив р < 0,05–0,01. Внесені добрива 
та меліоранти, залежно від своєї природи, сприяли 
зменшенню рухомості Cd2+ у ґрунті і тим самим 
знижували їх інгібувальну дію на ґрунтові 
ферменти, внаслідок чого спостерігали зростання 
їхньої активності. Крім того, спостерігали зро-
стання ферментативної активності реакцією на 
зниження кислотності ґрунту, що зумовлено 
післядією кальцієвих меліорантів.  

Встановлено, що зі збільшенням рівнів за-
бруднення ґрунту кадмієм від 1 до 5 ГДК зростала 

концентрація його рухомих форм у ґрунті, 
внаслідок чого посилилось біологічне поглинання 
йонів металу рослинами буряка столового. Проте 
значний влив на рухомість йонів Cd2+ у ґрунті та їх 
транслокацію в рослини Beta vulgaris L. мали 
внесені добрива й меліоранти (табл. 2). 

Найменшу концентрацію рухомих форм 
кадмію у ґрунті, а відповідно й низький його вміст 
у рослинах буряка столового на всіх рівнях 
змодельованого забруднення, спостерігали за 
внесення добрив та меліорантів у нормі Біогумус 
4 т/га + 5 т/га СаСО3 та N34P34K34 + Біогумус 2 т/га 
+ СаСО3 5 т/га. Так, у шостому варіанті за рівня 
змодельованого забруднення ґрунту 5 ГДК 
концентрація рухомих форм кадмію становила 
0,743 мг/кг сухого ґрунту, що менше порівняно до 
контролю (без добрив) на 0,559 мг/кг, або 42,3 %. 
При цьому вміст кадмію в коренеплодах буряка 
столового зменшився порівняно до контролю на 
0,072 мг/кг маси сирої речовини, або 73,4 %  
(р < 0,001). 

На основі експериментальних даних здійс-
нено кореляційний аналіз між інтенсивністю 
виділення CO2 з ґрунту, ферментативною актив-
ністю пероксидази, концентрацією кадмію в 
коренеплодах буряка столового та концентрацією 
рухомих формами Cd2+ у ґрунті. Виявлено, що ці 
показники тісно корелювали між собою, що 
бачимо з матриці кореляційного аналізу (рис. 2). 

 
Таблиця 2 

Концентрація рухомих форм кадмію у ґрунті та його вміст у коренеплодах  
буряка столового за використання добрив і меліорантів 

Рівні змодельованого 
забруднення ґрунту (Cd 2+)  Варіант Фон 

(контроль) 1 ГДК  3 ГДК 5 ГДК 

1) Контроль (без добрив) 0,169 
0,027 

0,038 
0,383 

0,814 
0,062 

1,302 
0,098 

2) N68P68K68 
0,131 
0,019* 

0,305 
0,023** 

0,663 
0,033** 

1,095 
0,061** 

3) Біогумус, 4 т/га 0,120 
0,014** 

0,278 
0,019** 

0,602 
0,027** 

1,003 
0,046** 

4) N34P34K34+  Біогумус, 2 т/га 0,123 
0,016** 

0,293 
0,022** 

0,649 
0,029** 

1,070 
0,057** 

5) N68P68K68 + СаСО3, 5 т/га 0,111 
0,012** 

0,259 
0,017** 

0,571 
0,025** 

0,952 
0,033*** 

6) Біогумус, 4 т/га + СаСО3, 5 т/га 0,087 
0,006** 

0,204 
0,010*** 

0,449 
0,018*** 

0,743 
0,026*** 

7) N34P34K34 + Біогумус, 2 т/га  
+ СаСО3 5 т/га 

0,104 
0,010** 

0,226 
0,014*** 

0,496 
0,021*** 

0,812 
0,029*** 

 

Примітки: 1. над рискою – концентрація рухомих форм Cd2+, у ґрунті, мг/кг сухого ґрунту; 2. під 
рискою – концентрація кадмію в коренеплодах буряка столового, мг/кг маси сирої речовини; 3. * – р < 0,05; 
** – р < 0,01; *** – р < 0,001, різниця вірогідна порівняно до контролю (без добрив). 
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Рис. 2. Матриця кореляційного аналізу між досліджуваними показниками  
за змодельованого рівня забруднення ґрунту кадмієм 5 ГДК.  
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За результатами кореляційного аналізу вста-
новлено сильну кореляційну залежність (r = 0,97 
за коефіцієнта детермінації R2 = 0,95) між інтен-
сивністю виділення CO2 з ґрунту та фермента-
тивною активністю пероксидази, а також пряму 
кореляційну залежність (r = 0,95 при R2 = 0,916) 
між концентрацією рухомих форм Cd2+ у ґрунті та 
концентрацією кадмію у коренеплодах буряка 
столового. Також виявлено від’ємний тісний лі-
нійний зв’язок між концентрацією кадмію у коре-
неплодах буряка столового та ферментативною 
активністю пероксидази (r = -0,89 при R2 = 0,807), 
інтенсивністю виділення CO2 з ґрунту та кон-
центрацією кадмію у коренеплодах буряка сто-
лового (r = -0,95 при R2 = 0,926), ферментативною 
активністю пероксидази та концентрацією рухо-
мих форм Cd2+ у ґрунті (r = -0,96 при R2 = 0,931), 
концентрацією рухомих форм Cd2+ у ґрунті та 
інтенсивністю виділення CO2 з ґрунту (r = -0,98 
при R2 = 0,982). За величиною коефіцієнта коре-
ляції встановлено сильну кореляційну залежність 
між усіма досліджуваними показниками (рис. 2).  

 
Висновки. Встановлено, що застосування 

органічної та органо-мінеральної систем удоб-
рення у поєднанні з вапнуванням ґрунту в нормі 
Біогумус 4 т/га + СаСО3 5 т/га та N34P34K34 + 
Біогумус 2 т/га + СаСО3 5 т/га сприяло зростанню 
інтенсивності виділення діоксиду карбону з 
ґрунту, активізувало мікробіологічну та фермен-
тативну активність ґрунту, а загалом зменшило 
токсичний вплив йонів Cd2+ на мікробіоту ґрунту. 
До того ж, за внесення зазначених норм добрив та 
меліорантів спостерігали найменшу концентрацію 
рухомих форм Cd2+ у ґрунті, а відповідно, міні-
мальне нагромадження йонів камію в рослинах 
Beta vulgaris L. на всіх рівнях змодельованого 
забруднення. Виявлено сильну за силою коре-
ляційну залежність (r = 0,89–98 при коефіцієнті 
детермінації R2 = 0,80–98) між інтенсивністю 
виділення CO2 з ґрунту, ферментативною актив-
ністю пероксидази, концентрацією кадмію в 
коренеплодах буряка столового та концентрацією 
рухомих форм Cd2+ у ґрунті.  

Залежно від зміни біологічної та фермента-
тивної активності можна дізнатись про еколо-
гічний стан ґрунту до токсичної дії йонів Cd2+, а 
також перевірити ефективність вжитих заходів з 
хімічної детоксикації ґрунту, забрудненого важ-
кими металами. 
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