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УДК 658.567 

Трач І.А., Кравець Н.М., Кватернюк С. М., Томчук М.А. (Україна, Вінниця) 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТОКСИЧНОСТІ ВІДПРАЦЬОВАНИХ БАТАРЕЙОК НА ЦИБУЛІ 
РІПЧАСТІЙ (ALLIUM СЕРА) 

Для проведення дослідження використано відпрацьовані батарейки. У звичайному стані та 
пошкоджені, штатив з пробірками, криничну воду, насіння цибулі ріпчастої Allium сера. Для 
нашого долідження було використано такі марки батарейок як SONY, НАША СИЛА, Kodak, 
DURACELL, DMEGC. 

Метою дослідження було проаналізувати як токсични відпрацьованих батарейок впливають на 
ріст кореневища цибулі звичайної Allium сера. Обрана нами методика оцінки впливу токсичності 
батарейок дозоляє спосперігати,  як корінь цибулини розвивається.  У пробірки та станани з 
криничною водою занурюємо батарейки: SONY, НАША СИЛА, Kodak, DURACELL, DMEGC та 
2 контрольні (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Досліджевані зразки батарейок SONY, НАША СИЛА, Kodak, DURACELL, 

DMEGC та 2 контрольні 
 
Для здійснення морфофізіологічної оцінки стану проростків використовували насіння рослин, 

що не ростуть на забрудненій території і не адаптовані до забруднювачів. Токсичність зразків 
відпрацьованих батарейок визначено вимірюванням стримування приросту кореневої системи. Як 
контроль використали відстояну протягом доби криничну воду. Для кожного варіанту досліду 
відбирали по 2 цибулини цибулі ріпчастої Allium cepa діамет- ром 1,5 см та 6 см (для проведення 
дослідження на барарейках розміром «D»). Цибулини по одній розміщували на верхівку пробірок, 
щоб денце торкалось рідини в пробірці. Під час досліду контролювали ріст кореневища в 
цибулинах  та фіксували зміни  зранку та ввечері, також контролювали рівень води у 
досліджуваних зразках, при потребі додавали криничну воду. 

Після того, як було розпочато біотестування кореневище цибулин почало проростати. Так як 
кореневище цибулі вирощували на звичайних відпрацьованих батарейках і пошкоджених 
відпрацьованих батарейках стан кореневища мав гірший вигляд і погано розвивалось в порівнянні 
з контрольним зразком.  

Через добу кореневище цибулин почало проростати, в пробірках з батарейками DURACELL 
кореневище почало рости інтенсивніше ніж в інших, це можна пояснити тим, що оболонка 
батарейки була міцнішою за інші батарейки використані у досліді. Пошкодити оболонку інших 
батарейок було менш складно в порівняні з маркою DURACELL. Наприклад, марка батарейок 
НАША СИЛА та Kodak мали тонку оболонку і зруйнувати її можливо не прикладаючи зусиль. 

Існує метод, який використовується для біотестування впливу відпрацьованих батарейок на 
цибулі звичайній Allium сера, цей метод полягає у аналізі структурно-метаболічних, 
морфологічних порушень на рослинних об’єктах. Для контролю за структурно-метаболічним 
станом клітини використовують показник тривалості мацерації корінців цибулини Allium сера. 

Біотест забезпечує швидку процедуру виявлення хімічних та інших забруднюючих агентів, які 
можуть представляти екологічний ризик.  
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Таблиця 1 – Результату біотестування цибулі ріпчастої Allium сера протягом 4 діб 

Варіант Довжина кореневища, см Довжина корінців 
% щодо контролю 1день 2день 3день 4день 

Контроль 1 0,2 0,7 1,7 2,3 100 
НАША СИЛА 0,1 0,5 1,2 2,0 86,9 
НАША СИЛА(пошкоджена) 0,1 0,6 0,8 1,1 47,8 
Kodak 0,1 0,2 0,6 1,1 47,8 
Kodak(пошкоджена) 0,1 0,3 0,4 0,4 17,3 
DURACELL 0 0,1 0,6 1,6 69,5 
DURACELL(пошкоджена) 0,1 0,3 1,5 3,5 152 
DMEGC 0,1 0,3 1,4 2,0 86,9 
DMEGC(пошкоджена) 0,2 0,7 1 1,6 69,5 
Контроль 2 0,2 0,8 1,4 1,6 100 
SONY 0,2 0,8 1,1 1,1 68,7 
SONY(пошкоджена) 0 0,2 0,2 0,2 12,5 

 
Стримування кореневого приросту є найбільш чутливим параметром, а несприятливі 

структурно-метаболічні порушення забезпечують виявлення можливої токсичності. Перевагою 
методу є легкість зберігання та догляду тестових Allium cepa, широка поширеність і доступність, 
високочутливість та відтворюваність. Тому для дослідження токсичності відпрацьованих 
батарейок було обрано саме цей метод. 

На основі отриманих даних в ході експеременту, розрахували індекс токсиності для варіантів 
досліду (рис.2). 

 
Рисунок 2 –Індекс токсичності досліджуваних зразків 

 
Отже, найбільш небезпечними для довкілля є батарейки марки SONY та пальчикові батарейки 

марки Kodak. 


