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Збір грибів необхідно проводити 

тільки в дозволених місцях, у зонах зі 

щільністю забруднення грунтів 

радіоактивним цезієм (
137

Cs) до 2 

Кі/км
2
, з обов'язковим радіометрич-

ним контролем. 

Гриби - лідери по накопиченню 
137

Cs. Разом з тим вони не відріз-

няються такою здатністю по відно-

шенню до радіоактивного стронцію 

(
90

Sr) та ізотопам плутонію (
238-240

Pu). 

Коефіциенти переходу (Кп = відно-

шення питомої активності грибів до 

щільності забруднення грунтів) ізото-

пів 
238-240

Pu у плодові тела приблизно 

у 100 разів, а 
90

Sr - у 1000 разів мень-

ше, ніж для 
137

Cs.  

У середньому у грибах концент-

рація 
137

Cs в 20 разів вище, ніж в мак-

симально забрудненому шарі лісового 

грунту, на якому вони виросли, і в 20-

30 разів вище, ніж в найчистішої 

деревині дерев, що ростуть неподалік.  

ППоо  ззддааттннооссттіі  ннааккооппииччууввааттии  
113377

CCss  

ггррииббии  ууммооввнноо  ммоожжннаа  ррооззддііллииттии  ннаа  44  

ггррууппии::  

 Акумулятори (Кп<50): горь-

кушка, ковпак кільчастий (курочка), 

гриб польський, маслюк, моховик 

жовто-бурий, рижик, свинушка. Збір 

цих грибів не рекомендується. 

 Сильнонакопичуючі (Кп=20-

50): грузді, волнушка розова, зеленка, 

сироїжки. 

 Середньонакопичуючі (Кп=5-

20): лисичка звичайна, рядовка фіоле-

това, білий гриб, підберезник, підо-

сичники, красноголовець. 

 Слабконакопичуючі (Кп>5): 

опеньок осінній, гриб-парасолька 

строкатий, дощовик перловий, стро-

чок звичайний, печериця. 

Вміст радіонуклідів у різних части-

нах грибів неоднаковий. У капелюш-

ках грибів радіонуклідів накопичує-

ться більше, ніж у ніжках. 

Щоб зменшити вміст радіонуклідів 

у свіжих грибах, перед вживанням їх 

потрібно очистити від грунту, ретель-

но промити і відварити протягом 30-

60 хвилин в солоній воді з додаванням 

оцту або лимонної кислоти, зливаючи 

відвар  через кожні 15 хвилин (міняти 
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Грибникам на замітку: рекомендації з безпеч-

ної поведінки на радіоактивно забрудненій тери-
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Рекомендації видаються у рамках проекту 

Європейської Комісії в Україні «Оздоровчі та 

екологічні програми, пов'язані з Чорнобильсь-

кою зоною відчуження. Підготовка, навчання та 

координація проектів з охорони здоров'я» (кері-

вник проекту Головний лікар Іванківської 

центральної районної лікарні О.М. Кадун). Вона 

містить матеріали з питань безпечної поведінки 

людей, які проживають на території, що постра-

ждала від наслідків аварії на Чорнобильській 

атомній електростанції у віддалений період.  
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воду від 2 до 4 разів).  

Сушка грибів призводить до збіль-

шення питомої активності радіонуклі-

дів. Тому сушити можна тільки нор-

мативно «чисті» гриби (вміст 
137

Cs у 

свіжих грибах не повинно перевищу-

вати допустимий рівень 500 Бк/кг, а 
90

Sr - 50 Бк/кг; в сушених - допусти-

мий рівень 
137

Cs становить 2500 Бк/кг¸ 
90

Sr - 250 Бк/кг). Рекомендується змен-

шити вживання висушених грибів. 

Тим любителям грибів, хто 

користується єдиною кулінарною об-

робкою - підсмажуванням без попе-

реднього проварювання, однозначно 

рекомендуємо змінити свої звички. І 

пам'ятайте, що вживати гриби дітям 

молодше 12 років категорично заборо-

няється. 

Майже завжди у грибах визнача-

ються радіонукліди. Тому вони відно-

сяться до продуктів, які завжди треба 

перевіряти. Не купуйте гриби уздовж 

автострад, «з рук» в місцях несанк-

ціонованого продажу і на ринках без 

попередньої перевірки !!!  

Радіометричний контроль грибів та 

інших продуктів харчування можна 

провести в лабораторіях ветеринарно-

санітарної експертизи, санітарно-епі-

деміологічної станції, міських ринках. 

Безкоштовне визначення вмісту ра-

діонуклідів у грибах і харчових про-

дуктах здійснюється у радіологічній 

лабораторії поліклініки Іванівської 

центральної районної лікарні. 

Прийом проб на дослідження прово-

диться щоденно (крім вихідних) з 9
00

 

до 15
00

.  

Обсяг проби для дослідження пови-

нен становити не менше 500 см
3
 (у 

сипучому, рідкому або кашкоподібно-

го вигляді).  

За попередньою консультацією, до-

датковою інформацією та результата-

ми дослідження проб звертатися в ка-

бінет № 16 в поліклініці за адресою: 

смт. Іванків, вул. Поліська, 65. 

 

ПАМ'ЯТАЙТЕ: 

Турбота про Ваше здоров'я  

у Ваших руках !!! 


