ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДИ ТА ГРУНТУ

1.

Чому важливо проводити
аналіз води та грунтів?

Людина та суспільство використовує водні ресурси
для задоволення багатоьох потреб, питних, рекреаційних,
для виробництва, поливу сільськогосподарських земель,
тощо.
Не дивлячись в якій сфері ви працюєте, чи просто споживаєте воду,
важливо знати - чи безпечна вона? який її хімічний склад?
як це впливає на моє здоровя та ефективність моєї діяльності?
Наприклад, сміттєзвалища розташовані поблизу населених пунктів
можуть бути джерелом забруднення підземних та грунтових вод,
що живлять, здавалося б безпечні колодязі та криниці.
Також, джерелом забруднення питної води можуть бути
підприємства та сільськогосподарські угіддя.

2.

Які наслідки використання
забрудненої або неякісної
води?

Основними компонентами азотних добрив, що використовуються
в сільському господарстві аміак та нітрати викликають у людини
метгемоглобінемію, рак шлунку, негативно впливають на нервову
і серцево-судинну системи, на розвиток ембріонів.
Концентрація у воді важкий металів, таких наприклад як свинець,
залізо, кадмій, кобальт, нікекель, тощо, вимірюється в мікрограмах
адже важкі метали можуть викликати порушення біологічних процесів
у живих організмах і призвести до їх захворюваннь, часто хронічнічних,
а то й до загибелі.
Наприклад такий метал як свинець, звязує велику кількість різних
молекул амінокислот, гемоглобіну, ензимів і цим самим порушує
обмін речовин.
Водним шляхом можуть передаватися кишкові інфекції - холера,
черевний тиф і паратифи, сальмонельоз, дизентерія, гепатит А,
поліомієліт, а також лептоспіроз, сибірська виразка, туляремія,
туберкульоз, сап, Ку-лихоманка, різні грибкові захворювання.
Тому вкрай важливим проводити також і мікробіологічні
дослідження води.

3.

Що робити?

В першу чергу потрібно провести аналіз води або грунту.
Ми пропонуємо провести дослідження:
- поверхневих вод (річки, ставки, озера);
- підземних вод (колодязі, свердловини) та
- стічних вод по органо-ліптичним, гідрохімічним,
радіологічним, токсикологічним та мікробіологічним групам
показників (всього 34 параметри), а також аналіз грунту
за хімічними, агрохімічними та фізико-хімічними показниками.

4.

Що це дасть?

Комплексний підхід до аналізу води та грунтів,
що пропонує БУВР Пруту та Сірету дозволить:
1. Для громадян які користуються водою з колодязів та
свердловин - дізнатися чи безпечна вода для щоденного
вжитку? які хвороби вона може викликати в майбутньому
якщо не вжити необхідних заходів зараз?
2. Для сільськогосподарського господарства проведений
аналіз грунту дасть можливість оцінити доцільність
вирощування тієї чи іншої культури; пргнозувати врожайніть
та якість товарної продукції; планувати економію коштів,
використовуючи лише ті добрива які необхідні; тощо
3. Для органів влати та обєднаних територіальних громад захист здоровя та благополуччя мешканців громади;
розробка програм та планів розвитку територій громади,
контролювати вплив на стан довкілля та здоровя мешканців
потенційно-небезпечних обєктів; тощо.

БАСЕЙНОВЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ РІЧОК ПРУТ ТА СІРЕТ
ПРОПОНУЄ ПОСЛУГИ З ХІМІЧНОГО, МІКРОБІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ
ВОДИ ТА АГРОХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ ГРУНТІВ
З ВИЇЗДОМ НА МІСЦЕ ВІДБОРУ
Підбір переліку показників здійснюється з урахуванням

* особливостей необхідних досліджень!

Для замовлення послуг звертайтесь за адресою:
м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 194-А,1поверх
телефон/факс: (0372) 57-68-35; моб. 099 75 70 722;
lab.dpbuvr@gmail.com
Фахівці настійно рекомендують здавати пробу води для проведення розширеного хімічного аналізу, якщо присутні наступні фактори:
вода має неприємний запах і смак; наявність у воді іржі і всіляких домішок; надмірна жорсткість; поява регулярних проблем зі шкірою
у тієї людини, яка щодня використовує цю воду; знаходження поблизу з будинком промислового об’єкта.

