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Optimalizace postupů pro realizaci rostlinné výroby
na území zasaženém jadernou havárií

Dny radiační ochrany 2021, 8.–12. 11. 2021

Úvod Po radiační havárii mohou být významně kontaminovány rozsáhlé plochy určené
k zemědělské produkci. Cílem projektu je vytvoření podkladů pro tvorbu opatření
k omezení následků jaderné havárie v její pozdní fázi, kdy ke kontaminaci rostlin dochází
především přes kořenový systém, se zaměřením na nejzávažnějších kontaminanty
životního prostředí cesium a stroncium
Materiál a metody

Ve spolupráci

Výsledky
Z širšího okolí ETE a EDU bylo doposud zpracováno 62 vzorků půd a
65 vzorků biomasy plodin, v nich stanovena aktivita 137Cs (40K) a 90Sr, včetně TK.

Na základě poznatků o půdách, rostlinné výrobě a dalších podmínkách byly v roce 2020
provedeny odběry vzorků biomasy a půdy v okolí JE (ETE a EDU), potažmo v kraji Jihočeský,
Vysočina a Jihomoravský. Následně bylo provedeno jejich předzpracování v laboratoři ZF JU a
analýza v SÚRO. Ve vzorcích byly pomocí spektrometrie gama s HPGe detektory stanoveny
aktivity 137Cs (40K) a s využitím radiochemických metod zakončených citlivým měřením beta 90Sr.
Ze získaných hodnot byly stanoveny transferové koeficienty (TK) přestupu z půdy do biomasy.
Poznámka: TK je podílem aktivity v sušině rostliny v Bq/kg a aktivity v půdě v Bq/m2 nebo Bq/kg.

Transferové koeficienty (TK) ve vzorcích odebraných z oblasti
širšího okolí ETE a EDU

Hmotnostní aktivity 137Cs v biomase
a hmotnostní a plošné aktivity v půdě

Průměrná hmotnostní aktivita v půdě v měřených vzorcích v okolí EDU
a ETE byla 10 Bq/kg sušiny pro 137Cs a 650 Bq/kg sušiny pro 40K.
Průměrná plošná aktivita 137Cs v půdě v okolí EDU a ETE odpovídala
1700 Bq/m2 resp. 2400 Bq/m2. Průměrná hmotnostní aktivita 137Cs
sušiny biomasy byla v okolí EDU (0,4 Bq/kg) a ETE (0,53 Bq/kg). TK
137Cs se pohybovaly od <6,3x10-6 do 7,9x10-3 s arit. průměrem 3,5x10-4
(Bg/kg)/(Bq/m2). Hmotnostní aktivity 90Sr suché biomasy se nacházely
v intervalu 0,08 – 5,1 Bq/kg a plošné aktivity 90Sr v půdě v intervalu 30
– 340 Bq/m2. Vypočtené TK 90Sr ležely v intervalu 2,7x10-4 – 6x10-2 s
průměrem 1,7x10-2 (Bg/kg)/(Bq/m2).
Odběrem vzorků a jejich analýzami byly pro reálné půdy a podmínky v
širším okolí JE zjištěny TK, které budou dále využity při řešení projektu.

