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ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКІВ ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ 

ВИРОЩУВАННІ БІОПАЛИВНИХ КУЛЬТУР 

 

В умовах існування об’єктивної загрози вичерпання природних копалин як 

джерел одержання палива для потреб людства все більшої актуальності набуває 

необхідність вирішення проблеми пошуку альтернативних джерел для покриття 

енергетичних потреб. У цій проблемі особливе місце посідають питання 

альтернативних видів палива, альтернативність яких традиційним полягає, 

передусім, у їх екологічності та біологічності [1–3]. Практично невичерпним 

джерелом одержання енергії в сучасних умовах є біомаса. Тому сільське 

господарство, для України особливо, є тим рятівним кругом, який здатен 

вирішувати проблеми в означеному аспекті, а можливість використання 

рослинних решток у якості палива є досить актуальною. Сьогодні Україна має 

величезний неосвоєний потенціал біомаси. Але, поряд з вигодами існують певні 

ризики для безпеки екології, а саме: вплив на земельні ресурси, вплив на водні 

ресурси, вплив на стан біологічного розмаїття, зміни в сільськогосподарському 

господарюванні вплив на зміни клімату [4–6]. 

Біопаливні рослини негативно впливають на земельні ресурси, бо вони є 

«важкими» для ґрунту культурами і виснажують його. Інший ризик для 

земельних ресурсів у разі вирощування біопаливних культур пов’язаний з 
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фактом внесення значної кількості пестицидів, добрив, засобів захисту рослин в 

процесі їх вирощування з ціллю підвищення врожайності. Це призводить до 

додаткового забруднення земельних ресурсів хімічними сполуками та 

продуктами їх розпаду. Негативний вплив на водні ресурси пов’язаний і з 

додатковим забрудненням поверхневих і підземних вод пестицидами та 

хімікатами, що вносяться під час їх вирощування. Подібно до вугілля та 

атомних електростанцій, заводи з біомаси можуть порушити баланс місцевих 

джерел води. Використання води на заводі з біомаси коливається від 90000 до 

200000 літрів за мегават-годину. Ця вода вивільняється назад у ґрунти і 

підземні джерела при більш високій температурі, порушуючи місцеву 

екосистему. Окис поживних речовин з енергетичних культур також може 

завдати шкоди місцевим водним ресурсам. А вирощування енергетичних 

культур в районах з низькими сезонними опадами – не найкраще рішення.  

Вплив вирощування біопаливних рослин на стан біологічного різноманіття 

слід розглядати в позитивному і негативному аспектах. Вирощування 

біопаливних рослин позитивно впливає на стан біорізноманіття, коли 

вирощування рослин відбувається на деградованих чи помірно забруднених 

землях. Проте широкомасштабне вирощування біопаливних рослин на 

сільськогосподарських землях призводить до втрат біологічного різноманіття в 

агроландшафтах. Також слід очікувати втрат біологічного різноманіття тоді, 

коли для вирощування біопаливних рослин використовуються землі, що раніше 

були під водно-болотними угіддями чи болотами. Великий ризик для 

біорізноманіття становить той факт, що окремі рослини є інвазійними 

рослинами для даної місцевості, і тому їх інтенсивне вирощування може 

призвести до негативних впливів на традиційні рослини. Вплив на сільське 

господарство господарювання загалом оцінюється як негативний, оскільки для 

розширення території сільськогосподарських земель для вирощування 

біопаливних культур проводиться вирубка лісів, висушування торфових 

болотних угідь. 

Незважаючи на те, що біомаса є відносно чистою альтернативою більш 
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шкідливим викопним видам палива, біомаса все ще виробляє шкідливі токсини, 

які можуть бути викинуті в атмосферу при спалюванні. Викиди сильно 

відрізняються залежно від сировини рослини, але загальні забруднювачі, такі як 

оксид азоту, діоксид сірки, оксид вуглецю та тверді частинки, є звичайними. 

Фільтри, більш чисті джерела біомаси, системи газифікації можуть допомогти в 

цьому. Транспортування відходів від лісового господарства та промисловості 

до заводу з біомаси також має значний вуглецевий слід від нафти, що 

використовується при транспортуванні. Цей викид парникових газів може бути 

вторинним впливом на навколишнє середовище від виробництва енергії 

біомаси, але це важливо. 

При вирощуванні біопаливних рослин в нетрадиційних регіонах можлива 

поява нових, раніше невідомих сільськогосподарських шкідників, які притаманні 

цим рослинам, та спалахи нових хвороб рослин. Також ризик пов’язаний із 

вірогідним поширенням нових шкідників на традиційні сільськогосподарські 

рослини даного регіону. Існує ризик від спалахів хвороб біопаливних рослин, 

спричинених видами комах, які є традиційними для даної місцевості. 
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MEAT PIES WITH SUPERFOODS LINEN FLOUR 

 

Introduction. Today there is only one plant, 100 g of which is enough to provide a 

person with full nutrition for the whole day. These are flax seeds. That is why flax seeds 

and its beneficial properties are so widely used in medicine - in both traditional and folk. 

Most often, flax seeds for gastritis are a protective and anti-inflammatory agent. Such 

action is explained by the high content of mucus: it as a film covers the affected mucous 

membrane and prevents its irritation. Therefore, the pain is reduced, the mucosa without 

constant mechanical effects on it calms down, the healing process begins. 

Materials and methods. Flax seeds in their properties and size were similar to 

the overseas Chia seeds. The beneficial properties of the seeds are due to the fact that 

it contains all the necessary plant proteins and trace elements for humans. 

The trend today is superfoods. Superfoods are called plant products in which the 

concentration of vitamins and nutrients exceeds all previously known indicators.  

Superfoods include berries, leaves, roots, algae and other parts of some plants 

that have a positive effect on the human body. 

It is especially important that in its composition there are a lot of unsaturated fatty 

acids: Omega-3 (linolenic acid), Omega-6 (linoleic acid) – their combination is also 

called vitamin F, Omega 9 (oleic acid), folic acid, vitamin E, phytohormones and fiber. 

Research results. The analysis of the literature has shown the feasibility and 

perspective of using non-traditional raw materials – native flax seeds to enhance the 


