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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Наслідки Чорнобильської катастрофи призвели до
забруднення значних територій зони Полісся продуктами радіоактивного розпаду –
ця проблема є досить актуальною і сьогодні. У зв’язку із згортанням контрзаходів,
внаслідок економічного спаду в країні, найбільш важливим завданням сучасної
сільськогосподарської радіоекології залишається систематичний контроль за
забрудненням продукції тваринництва радіонуклідами, вивчення особливостей їх
міграції у сільськогосподарських екосистемах та накопичення у рослинницькій та
тваринницькій продукції (В. І. Буцяк, 2002–2007; Ю. І. Савченко, 2001–2015;
В. П. Славов, 2011).
Не менш важливою проблемою залишається забруднення даної території
важкими металами, такими як: свинець, кадмій, мідь і цинк. Дані хімічні елементи
та їх сполуки є найтоксичнішими, оскільки вони не руйнуються у ґрунті та воді, а
мігрують трофічним ланцюгом: “ґрунт →рослина (корм) →тварина →продукція →
людина”, і в результаті викликають приховані негативні зміни в загальному обміні
речовин в організмі тварин і людей (Д. А. Засєкін, 2002; Ю. І. Савченко, 2003;
С. В. Портянник, 2003; Б. М. Калин, Р. Й. Кравців, 2007; І. М. Савчук, 2008). Таким
чином, сукупна дія радіоцезію та важких металів призводить до активації
патогенетичних механізмів, а також гострих та хронічних інтоксикацій тваринного і
людського організму.
Тому в умовах посиленого техногенного навантаження на довкілля надзвичайно
актуальними є наукові дослідження спрямовані на вивчення накопичення радіоцезію
і важких металів у кормах і продуктах тваринництва, в тому числі, яловичині, на
виробництві якої спеціалізуються сільськогосподарські підприємства і господарства
різних форм власності зони Полісся. Крім того, сьогодні у цій зоні масово
впроваджуються і використовуються при годівлі тварин високобілкові корми
зернобобових культур (пелюшка, вика, люпин) як у вигляді зернового корму, так і
для виготовлення із злаково-бобових культур силосу, сінажу, сіна.
Виходячи з цього, наукову і практичну актуальність становлять дослідження
вмісту радіонуклідів і важких металів у ґрунті, рослинах (кормах, вирощених в
окремих біогеоценозах), тваринницькій продукції при годівлі тварин за раціонами
різного типу при використанні різних силосів та вивчення їх впливу на обмін
речовин в організмі.
Важливе значення має також питання пошуку типів годівлі і раціонів, які б
сприяли зниженню накопичення радіонуклідів і важких металів у тваринницькій
продукції при її виробництві в регіонах техногенного забруднення.
Тому виникає необхідність вивчення кількісних показників забруднення
яловичини радіоцезієм і важкими металами, що дасть змогу керувати цими
процесами з метою одержання екологічно безпечної продукції.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна
робота є складовою частиною комплексних досліджень з НТП НААН “Розробити та
удосконалити методи зниження радіонуклідів і солей важких металів у кормах і
тваринницькій продукції в зоні Полісся” (№ ДР 0106U009309) відділу тваринництва
Інституту сільського господарства Полісся (ІСГП) (2006–2010 рр.).
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Мета і завдання дослідження. Експериментально дослідити і обґрунтувати
радіоекологічну доцільність використання різнотипових раціонів з включенням
різних силосів для відгодівлі бугайців в ІІІ зоні радіоактивного забруднення (до
5 Кі/км2) з метою отримання екологічно безпечної яловичини за концентрації в ній
137
Cs і важких металів (Pb, Cd, Cu, Zn).
Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні завдання:
- визначити забруднення кормів раціонів 137Cs і важкими металами (Pb, Cd, Cu,
Zn) в ІІІ зоні радіоактивного забруднення;
- дослідити вплив різних типів раціонів і силосів на продуктивність,
перетравність поживних речовин корму, баланси нітрогену, кальцію, фосфору, 137Cs
та важких металів (Pb, Cd, Cu, Zn) при відгодівлі бугайців;
- встановити вплив різних типів раціонів і силосів на забійні і м’ясні якості
піддослідних бугайців;
- визначити концентрацію і коефіцієнти переходу 137Cs і важких металів у
найдовший м’яз спини і печінку бугайців на відгодівлі;
- вивчити вплив різних типів раціонів і силосів на біохімічні та морфологічні
показники крові у піддослідних бугайців;
- визначити окремі показники рубцевого метаболізму у піддослідних тварин ;
- провести економічну оцінку ефективності використання різних типів раціонів
і силосів при відгодівлі бугайців на кормах місцевого виробництва;
- розробити науково-обґрунтовані рекомендації щодо використання різних
раціонів при виробництві яловичини у зоні Полісся України.
Об’єкт дослідження – процеси росту і розвитку бугайців української чорнорябої молочної породи, накопичення 137Cs і важких металів (Pb, Cd, Cu, Zn) у кормах
і продуктах забою бугайців при їх відгодівлі на різних типах раціонів і силосах в ІІІ
зоні радіоактивного забруднення.
Предмет дослідження – залежність продуктивних та забійних якостей
бугайців, хімічного складу продукції, морфологічних та гематологічних показників
крові, показників рубцевого метаболізму, перетравності поживних речовин корму,
балансів нітрогену, кальцію, фосфору, 137Cs, важких металів (Pb, Cd, Cu, Zn) в
організмі бугайців від кормових факторів.
Методи дослідження. При проведенні досліджень використовували такі
методи: зоотехнічні (постановка і проведення дослідів, зоохімічний аналіз кормів,
жива маса, продуктивність, оплата кормів, забійні якості); фізіологічні
(перетравність поживних речовин, баланси нітрогену, кальцію, фосфору, 137Cs, Pb,
Cd, Cu, Zn); хімічні (визначення хімічного складу і поживності кормів, м’язової
тканини та внутрішніх органів); радіологічні (питома активність 137Сs у кормах,
м’ясі, печінці); атомно-абсорбційні (визначення концентрації Pb, Cd, Cu, Zn у
кормах та продуктах забою); біохімічні (дослідження показників рубцевого
метаболізму); гематологічні (біохімічні та морфологічні); економічні (ефективність
використання різнотипових раціонів при виробництві екологічно безпечної
яловичини); статистичні (біометрична обробка матеріалів досліджень); аналітичні
(огляд літератури, узагальнення результатів) та виробнича апробація.
Наукова новизна одержаних результатів. Вперше:
- вивчено в комплексі концентрацію 137Cs і важких металів у ланцюгу “рослина
(корм) →тварина →яловичина” при відгодівлі бугайців української чорно-рябої
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молочної породи на різнотипових раціонах в умовах ІІІ зони радіоактивного
забруднення;
- встановлено баланси 137Cs і важких металів в організмі відгодівельних тварин;
- доведено позитивну дію заміни 20 % кукурудзяного силосу (за поживністю)
коренеплодами, що сприяло суттєвому зниженню накопичення 137Cs, Pb і Cd у
яловичині.
Уперше встановлено, що використання чотирикомпонентного злаково-бобового
силосу (пелюшка+овес+вика+тритикале) істотно збільшувало накопичення
радіоцезію і важких металів у раціонах і продуктах забою бугайців.
Поглиблено та розширено знання щодо перетравності поживних речовин
кормів раціонів, рубцевого метаболізму, гематологічних показників, забійних і
м’ясних якостей бугайців, хімічного складу та енергетичної цінності яловичини при
застосуванні різнотипових раціонів для їх відгодівлі в умовах зони Полісся України.
Практичне значення одержаних результатів. Доведено, що заміна
кукурудзяного силосу коренеплодами (20,3 % за поживністю) у силосноконцентратних раціонах при відгодівлі бугайців сприяло зниженню у яловичині
концентрації 137Cs на 20,1 % та важких металів: Pb на 36,2 % і Cd – на 34,1 %;
підвищенню середньодобових приростів у тварин на 51 г та отриманню по 74,5 грн
додаткового прибутку на 1 голові за період відгодівлі.
Використання чотирикомпонентного силосу (пелюшка+овес+вика+тритикале),
незважаючи на зростання приростів на 11,3 %, зменшення витрат кормів на 14,3 %
та отримання додаткового прибутку на 1 голову за період відгодівлі 166,9 грн в
порівнянні з відгодівлею на кукурудзяному силосі, сприяло підвищенню
забруднення яловичини 137Cs на 18,0 %, кадмієм – у 1,5 раза вище ГДК і міддю на
12,1 % в порівнянні з аналогічними показниками при використанні кукурудзяного
силосу.
На підставі проведених досліджень, з метою зниження радіоактивного
опромінення населення та зменшення забруднення яловичини 137Cs та важкими
металами, виробництву рекомендовано застосовувати раціони силоснокоренеплодно-концентратного типу, а із силосів краще використовувати силос
кукурудзяний.
Результати досліджень впроваджено у ДПДГ “Нова Перемога” Інституту
сільського господарства НААН України та ТОВ “Вега Агро” Брусилівського району
Житомирської області.
Крім того, результати дисертаційної роботи використані: Житомирською
державною адміністрацією при розробці “Програми розвитку агропромислового
комплексу Житомирської області у 2009–2010 роках та на період до 2015 року”; при
написанні монографій “Наукові основи агропромислового виробництва в зоні
Полісся і Західному регіоні України”, 2010 р. і “Використання зернобобових на
корм при виробництві молока і м’яса в зоні Полісся України”, 2014 р.; у науковометодичних рекомендаціях “Шляхи зниження переходу 137Сs і важких металів у
тваринницьку продукцію в зоні радіоактивного забруднення”, 2010 р.; у методичних
рекомендаціях “Використання місцевих високобілкових кормів зернобобових
культур при виробництві молока і яловичини в зоні Полісся України”, 2013 р. та
“Використання силосів із злаково-бобових культур при виробництві яловичини в
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зоні Полісся України”, 2015 р., якими користуються керівники і спеціалісти
господарств в усіх регіонах поліської зони України.
Особистий внесок здобувача. Автором обґрунтована наукова концепція,
сформована мета роботи та розроблено основні етапи проведення наукових
досліджень. Дисертантом самостійно опрацьовано літературні джерела за темою
дисертації, освоєно необхідні методи лабораторних досліджень і біометричної
обробки отриманих результатів, проведено науково-виробничі досліди, лабораторні
дослідження і статистична обробка результатів, аналіз та узагальнення отриманих
даних, підготовка матеріалів до друку і оформлення дисертації. Особисто проведено
формування наукових положень, висновків та рекомендацій виробництву. Схеми
дослідів, підбір методик досліджень відпрацьовані разом із науковим керівником. Із
спільних з іншими авторами експериментальних досліджень і публікацій, дисертант
використав, за згодою співавторів, лише свою частину результатів досліджень.
Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень
доповідалися на: ІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Екологія: вчені у
вирішенні проблем науки, освіти і практики” (Житомир, 2010); Міжнародній
науково-практичній конференції “Інноваційний розвиток національної економіки”
(Тернопіль, 2011); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні
проблеми живлення тварин, технології кормів та шляхи їх вирішення” (Житомир,
2012); Всеукраїнських науково-практичних конференціях молодих вчених “Наукові
здобутки молоді – вирішенню проблем АПК” (Житомир, 2011, 2013).
Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 27 наукових
праць, з них: наукових статей 16, з яких 14 у фахових вітчизняних виданнях і
2 статті у наукових фахових виданнях України, включених до міжнародних
наукометричних баз даних; 2 монографії (у співавторстві); 4 рекомендації
виробництву і 5 – матеріали наукових конференцій.
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу,
чотирьох розділів, висновків та пропозицій виробництву, списку використаних
джерел (317 найменувань, у т. ч. 33 – латиницею), додатків.
Основний текст дисертації викладено на 180 сторінках комп’ютерного тексту,
містить 49 таблиць, 25 рисунків.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Огляд літератури. У розділі проаналізовано наукові праці вітчизняних та
зарубіжних дослідників і подано їх сучасні погляди на проблему забруднення
території українського Полісся радіонуклідами та важкими металами, висвітлено
закономірності їх міграції у ланцюгу “ґрунт→рослини (корм)→тварина→
тваринницька продукція”. Розкрито сутність проблеми пошуку альтернативних
шляхів повноцінної годівлі тварин при виробництві екологічно безпечної
сільськогосподарської продукції в зоні радіоактивного забруднення Полісся
України. Обґрунтовано доцільність проведення досліджень за темою дисертації.
Загальна методика та основні методи дослідження. Експериментальні
дослідження проведені на базі Інституту сільського господарства Полісся НААН на
відгодівельних бугайцях української молочної чорно-рябої породи в ІІІ зоні
радіоактивного забруднення після аварії на ЧАЕС, щільність забруднення якої до
5 Кі/км2.
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Відповідно до завдань досліджень проведено два науково-виробничих досліди
протягом 2007–2009 рр. в умовах фізіологічного двору ІСГП (с. Грозине
Коростенського району Житомирської області). Досліди проведено за методом групаналогів (Овсянніков О. І., 1976). Схема проведення дослідів представлена в табл. 1.
Таблиця 1
Схема дослідів
Дослід 1. Радіоекологічна оцінка раціонів силосно-концентратного та силосно-коренеплодноконцентратного типів при виробництві яловичини
Періоди досліду
Кількість
Групи
тварин у
підготовчий
дослідний
групі, гол.
(32 доби)
(148 діб)
*
ОР силос кукурудзяний – 55 %,
концентровані корми – 35,
І – контрольна
8
ОР
грубі корми – 10 % від
поживності раціону.
Силос кукурудзяний – 35 %, кормові
буряки – 20, концентровані корми –
ІІ – дослідна
8
ОР
35, грубі корми – 10 % від
поживності раціону.
Дослід 2. Радіоекологічна оцінка раціонів для бугайців на відгодівлі
за використання різних силосів
Періоди досліду
Кількість
Групи
тварин у
підготовчий
дослідний
групі, гол.
(27 діб)
(141 доба)
ОР (силос кукурудзяний,
І – контрольна
9
буряки кормові, концентровані
ОР
корми, грубі корми)
ОР – заміна кукурудзяного силосу
силосом із чотирикомпонентної
ІІ – дослідна
9
ОР
злаково-бобової сумішки
(пелюшка+ овес + вика + тритикале)
*
ОР – основний раціон

Для першого досліду було підібрано дві аналогічні групи бугайців по 8 голів у
кожній, а для другого – дві аналогічні групи по 9 голів. Годівля піддослідних
бугайців здійснювалася відповідно до загальноприйнятих норм (Г. О. Богданов,
2012). Склад раціону визначався схемою дослідів. Годівля піддослідних тварин
групова, дворазова, утримання прив’язне. Для годівлі бугайців використовували
корми власного виробництва, вирощені в ІІІ зоні радіоактивного забруднення.
Аналіз кормів і продуктів забою проводили за загальноприйнятими методиками
(П. Т. Лебедєв, 1969) в лабораторії ІСГП. Підготовка зразків рослинного та
тваринного походження для визначення важких металів здійснювалася методом
сухої мінералізації згідно з ГОСТом 26929–94, аналіз – згідно з ГОСТом 30178–96
на атомно-абсорбційному спектрометрі “Квант–2А”. Дослідження відібраних зразків
кормів, сечі, калу, найдовшого м’язу спини та печінки на вміст важких металів
проведені в ДУ Житомирського центру “Облдержродючість”.
Вміст 137Cs у кормах і продукції визначали на гамма-радіометрі РУГ–91
“Адані”. Рубцевий вміст отримували від трьох бугайців-аналогів із кожної групи за
допомогою ротостравохідного зонду за 1,5–2 години до ранкової годівлі та через
1,5–2 години після неї. Визначали рН, кількість інфузорій, загальну кількість
(летких жирних кислот) ЛЖК і їх співвідношення.
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З метою вивчення перетравності поживних речовин, балансів нітрогену та
мінеральних речовин, важких металів та 137Cs проведено два фізіологічні (балансові)
досліди на 3-х тваринах з кожної групи згідно з існуючими методиками
(О. І. Овсянніков, 1976).
Кров для досліджень відбирали з яремної вени у 5-ти тварин із групи вранці до
годівлі. Дослідження крові виконані в Житомирському національному
агроекологічному університеті в атестованій лабораторії факультету ветеринарної
медицини за загальноприйнятими методиками за В. І. Левченком [та ін.] (2002),
І. П. Кондрахіним (2004).
Забійні якості піддослідних бугайців вивчали за результатами контрольного
забою тварин по три голови з кожної групи (методика ВІТ, 1967).
Для проведення хімічного аналізу продуктів забою від трьох бугайців з кожної
групи відбиралися зразки найдовшого м’язу спини (масою 400 г) між 9 і 12 ребрами
правих півтуш і печінки. На основі даних хімічного аналізу зразків м’яса та печінки
розраховували їх калорійність.
Коефіцієнт переходу токсичних сполук (137Cs, Pb, Cd, Cu, Zn) в ланцюгу
“раціон – продукція тварин” розраховували за формулою: КП=Апрод./Арац.*100, де
КП– коефіцієнт переходу, %; Апрод. – вміст токсичних речовин в продукції тварин,
Бк/кг, мг/кг; Арац. – вміст токсичних речовин у добовому раціоні, Бк, мг.
Економічну ефективність використання типів раціонів, різних силосів при
відгодівлі бугайців визначали розрахунковим методом за реалізаційними цінами
2008–2010 рр.
Експериментальний цифровий матеріал оброблено методом варіаційної
статистики за Н. О. Плохінським (1970). Вірогідність одержаних результатів та
відмінності між групами визначали за допомогою критеріїв Стьюдента. Для показу
вірогідності в таблицях прийняті умовні позначення: Р>0,95; Р>0,99; Р>0,999,
відповідно, позначені зірочками (*;**;***).
РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Радіоекологічна оцінка раціонів силосно-концентратного та силоснокоренеплодно-концентратного типів при виробництві яловичини. Аналізуючи
середньодобове споживання кормів і структуру раціонів, можна відмітити, що
різниця в годівлі між групами (протягом дослідного періоду) в першому досліді
полягала в тому, що тваринам дослідної групи 20 % силосу кукурудзяного замінили
кормовими та цукровими буряками (за поживністю). Інші корми бугайцям
згодовували в однаковій кількості. Щоденно на кожну групу, на кожну даванку
корми зважувалися згідно з раціонами. Загальна поживність раціонів у дослідний
період у І і ІІ групах була практично однаковою 8,65 і 8,71 кормових одиниць,
відповідно.
Прирости живої маси тварин. Середньодобові прирости живої маси в
дослідному періоді у бугайців дослідної групи переважали контрольних аналогів на
51 г. На 1 кг приросту живої маси вони витрачали на 3,7 % кормових одиниць
менше ніж їх контрольні аналоги (табл. 2).
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Таблиця 2
Приріст живої маси бугайців та витрати кормів на 1 кг приросту (n=8; M±m)
Показники
Тривалість досліду, діб
Середня жива маса 1 голови на період досліду, кг:
початок
закінчення
Приріст маси за дослідний період, кг
Середньодобовий приріст, г
Те ж + або – до І групи: г
%
Витрати кормів на 1 кг приросту живої маси, кг корм. од.

Групи
І – контрольна
ІІ – дослідна
148
148
276,2±4,4
439,6±13,2
163,4±9,5
1104±64
–
–
7,83

270,0±6,0
441,0±10,6
171,0±10,2
1155±41
+51
+4,6
7,54

Фізіологічний дослід з вивчення перетравності поживних речовин кормів,
баланси N, Ca, P. Згодовування тваринам ІІ дослідної групи силосно-коренеплодноконцентратних раціонів позитивно вплинуло на перетравність поживних речовин
кормів. Так, коефіцієнти перетравності у бугайців дослідної групи були вищими
відносно контролю: сухої речовини на 1,9 % абс., органічної речовини – на 2,2,
протеїну – на 0,5, жиру – на 0,4, БЕР – на 3,3 % абс. У бугайців дослідної групи
встановлено невірогідне зниження екскреції нітрогену з калом і сечею – на 3,66 г
(2,5 %). Загальне відкладання нітрогену в тілі молодняку дослідної групи становило
47,85 г, що більше за показник контрольних тварин на 7,0 %. Баланси кальцію та
фосфору у піддослідних бугайців були також позитивними.
Забійні якості молодняку великої рогатої худоби. Маса парної туші у
контрольних бугайців була більшою на 8,0 кг, а її вихід виявився більшим на
1,6 % абс. (Р>0,95), (табл. 3), при цьому забійний вихід переважав показники
дослідної групи на 1,4 % абс. Вихід м’якоті у % до маси триреберного відрубу у І і ІІ
групах знаходився в межах 83,5–83,7 %.
Таблиця 3
Забійні якості піддослідних бугайців (n = 3; M ± m)
Показники
Передзабійна жива маса, кг
Маса парної туші, кг
Вихід парної туші, %
Маса внутрішнього жиру-сирцю, кг
Вихід жиру-сирцю, %
Забійна маса, кг
Забійний вихід, %

Групи
І – контрольна
430,7±4,10
225,7±3,60
52,4±0,40
5,47±1,06
1,27±0,26
231,2±2,70
53,7±0,20

ІІ – дослідна
428,7±11,70
217,7±6,40
50,8±0,20*
6,48±1,15
1,51±0,22
224,2±7,40
52,3±0,50

Хімічний склад яловичини і печінки. Як відомо, харчова цінність яловичини,
як і м’яса інших тварин, характеризується вмістом у ній основних поживних
речовин – білків і жирів. Встановлено, що в найдовшому м’язі спини бугайців
контрольної групи вміст білку і золи був дещо більшим, відповідно, на 0,37 і
0,1 % абс., а вміст жиру в найдовшому м’язі спини був вищим у молодняку
дослідної групи – на 0,15 % абс. Бугайці дослідної групи переважали контрольних за
вмістом білку в печінці на 0,48 % абс. (Р>0,95), жиру – на 0,21, а золи – на 0,06 %
абс. Енергетична цінність 1 кг яловичини по групах була однаковою (4,64 МДж), а
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печінки – більшою на 3 % у дослідній групі порівняно з контрольною (відповідно,
5,51 проти 5,35 МДж).
Концентрація 137Cs і важких металів у кормах раціону та найдовшому м’язі
спини і печінці бугайців. Виходячи з середньодобового споживання кормів
тваринами та вмісту 137Cs в них, розрахували середньодобове надходження
радіоцезію в організм відгодівельних бугайців. Питома активність раціонів за 137Cs
по групах була практично однаковою і становила 1454,0–1462,4 Бк/добу.
Для визначення забруднення продуктів забою відбирали проби найдовшого
м’язу спини і печінки. Концентрація 137Cs в найдовшому м’язі спини бугайців
дослідної групи виявилася на 20,1 %, а в печінці на 1,1 % нижчою, ніж у тварин
контрольної групи. Відповідно і коефіцієнт переходу 137Cs в найдовший м’яз спини
бугайців дослідної групи був меншим і складав, відповідно, 1,8 % проти 2,3 %
(табл. 4).
Таблиця 4
Концентрація 137Cs в продуктах забою бугайців, Бк/кг
Групи

Продукція

І – контрольна
33,3±3,5
28,6±1,9
Коефіцієнт переходу, %
2,3
2,0

Найдовший м’яз спини
Печінка
Найдовший м’яз спини
Печінка

ІІ – дослідна
26,6±2,6
28,3±1,5
1,8
1,9

585,3
428,1

Виведено з калом,
Бк/добу

342

556,9

600
500
400
300
200
100
0

255,4
303

Бк/добу

У кінці дослідного періоду було вивчено баланс 137Cs в організмі піддослідних
тварин. Питома активність за 137Cs середньодобових раціонів годівлі бугайців в цей
період становила: в контрольній групі 1115,3 Бк, в дослідній – 1355,4 Бк.
Згодовування відгодівельному молодняку дослідної групи кормів силоснокоренеплодно-концентратного раціону сприяло посиленню виведення з організму
137
Cs з калом і сечею, відповідно, на 67,6 і 12,9 % більше порівняно з аналогічними
показниками у контрольних тварин.
В організмі бугайців дослідної групи затримувалося (у % від прийнятого) 137Cs
на 6,7 % абс. менше, ніж у тварин контрольної групи (рис. 2).

Виведено з сечею,
Бк/добу
Затрималося в
організмі, Бк/добу

Контрольна

Дослідна

групи

Рис. 1. Баланс 137Cs в організмі відгодівельних бугайців
При дослідженні концентрації важких металів у кормах, раціонах і продуктах
забою, встановлено, що в деяких кормах, які використовувалися для відгодівлі
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бугайців впродовж досліду, вміст важких металів перевищував ГДК, зокрема, в 1,5
та 1,3 раза за концентрацією Cd і Zn, відповідно, виявлено у макусі соняшниковій та
за Cd в сіні конюшини – в 1,8 раза.
Щодоби в організм бугайців контрольної групи надходило свинцю та кадмію
більше в порівнянні з їх аналогами дослідної групи, відповідно на 24,0 та 10,5 %, а в
організм молодняку дослідної групи більше на 6,5 % міді (табл. 5).
Таблиця 5
Концентрація важких металів у раціонах і продуктах забою бугайців,
мг/кг натуральної речовини
Групи тварин
І – контрольна
ІІ – дослідна

Pb
7,935
6,401

І – контрольна
Коеф. переходу,%
ІІ – дослідна
Коеф. переходу,%
ГДК

0,105±0,026
1,30
0,067±0,024
1,05
0,5

І – контрольна
Коеф. переходу,%
ІІ – дослідна
Коеф. переходу,%
ГДК

0,901±0,192
11,35
0,945±0,155
14,70
0,6

Важкі метали
Cd
Cu
У кормах раціонів
3,906
43,99
3,535
46,85
Найдовший м’яз спини
0,255±0,018
0,64±0,18
6,50
1,45
0,168±0,008*
0,66±0,05
4,75
1,41
0,05
5,0
Печінка
0,118±0,016
20,66±3,04
3,00
47,00
0,063±0,052
23,58±2,01
1,80
50,30
0,3
20,0

Zn
209,4
209,8
38,1±0,8
18,2
41,3±3,0
19,7
70,0
42,8±3,0
20,40
26,8±3,1*
12,80
100,0

Концентрація кадмію у яловичині від бугайців контрольної і дослідної груп
перевищувала ГДК, відповідно, у 5,1 та 3,3 раза. При цьому в м’ясі тварин дослідної
групи, які отримували силосно-коренеплодно-концентратний раціон, його вміст
виявився на 34,1 % меншим, меншою була в цій групі і концентрація в м’ясі свинцю
на 36,2 %.
У печінці бугайців як контрольної, так і дослідної груп вміст свинцю
перевищував допустиму концентрацію, відповідно, на 50,2 та 57,5 %, при цьому у
тварин ІІ групи його наявність була вищою на 4,9 %. У молодняку дослідної групи
концентрація кадмію в печінці виявилася на 46,6 %, цинку – на 37,4 % меншою, а
міді – на 14,1 % більшою, порівняно з показниками контрольної групи.
Коефіцієнти переходу свинцю, кадмію та міді з кормів раціону в найдовший
м’яз спини бугайців, які відгодовувалися на силосно-коренеплодно-концентратному
раціоні, були дещо нижчими, ніж у контрольних аналогів (відповідно на 0,25 % абс.,
1,75 та 0,04 % абс.).
Коефіцієнти переходу кадмію та цинку в печінку бугайців дослідної групи були
меншими, ніж у тварин контрольної групи, (відповідно, на 1,20 та 7,60 % абс.) при
дещо вищих коефіцієнтах переходу свинцю та міді (на 3,35 та 3,30 % абс.).
Баланс важких металів. Проведення балансового досліду з перетравності
поживних речовин корму дало нам можливість визначити баланс важких металів в
організмі відгодівельних бугайців. Було встановлено від’ємний баланс свинцю
(–5,329; –11,41 мг) у бугайців як контрольної так і дослідної групи, із організму яких
виводилося більше цього важкого металу, ніж надходило з кормами раціонів. Це,
мабуть, пояснюється значною акумуляцією свинцю в організмі тварин до
постановки їх на дослід. При цьому, бугайці дослідної групи виводили його з калом
і сечею значно більше, ніж їх контрольні аналоги.
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Суттєвої різниці по балансу кадмію в організмі тварин контрольної та дослідної
груп не виявлено. В організмі тварин обох піддослідних груп затримувалася майже
однакова його кількість (44,0 і 44,5 % від прийнятого).
Тварини контрольної групи виводили мідь з калом щодоби на 4,48 мг більше, а
з сечею на 0,08 мг менше, ніж аналоги дослідної групи, в організмі тварин дослідної
групи затримувалося міді на 11,4 % абс. більше.
При відгодівлі бугайців на силосно-коренеплодно-концентратному раціоні
цинку виводилося з калом на 21,6 мг більше, ніж у їх аналогів з контрольної групи,
які споживали раціон силосного типу, при цьому менше цинку затримувалось в їх
організмі (на 7,8 % абс.). Мідь і цинк виводилися із організму тварин, в основному, з
калом.
Дослідження окремих показників рубцевого метаболізму. Встановлено, що
використання кормів силосно-коренеплодно-концентратного типу раціону при
відгодівлі бугайців, порівняно з силосно-концентратним типом, сприяло більш
інтенсивному протіканню бродильних процесів у рубці, про що свідчило зниження
концентрації водневих іонів (рН) та збільшення кількості інфузорій, а також ЛЖК.
Морфологічні та біохімічні показники крові. Морфологічні показники крові
бугайців І і ІІ груп знаходилися в межах фізіологічної норми здорових тварин.
Відгодівля бугайців дослідної групи на кормах силосно-коренеплодноконцентратного раціону сприяла збільшенню еритроцитів на 15,7 %, лейкоцитів – на
12,3 %, загального білку – на 3,26 та аланінамінотрансферази на 12,0 %, що свідчить
про посилення окислювально-відновних процесів у їх організмі.
Економічна ефективність використання різнотипових раціонів. За
дослідний період від бугайців ІІ групи на кожній голові було отримано по 7,6 кг
додаткового приросту в порівнянні з приростами контрольних тварин. Це дало
змогу при реалізації піддослідного поголів’я отримати на кожній голові по 74,5 грн
додаткових коштів. Витрати кормів на 1 кг приросту живої маси бугайців у
дослідній групі були на 0,29 корм. од. меншими ніж у контрольній .
Радіоекологічна оцінка раціонів для бугайців на відгодівлі за
використання різних силосів. Як і в попередньому досліді, для годівлі тварин під
час проведення науково-виробничого досліду використовували корми власного
виробництва. Бугайцям контрольної групи згодовували кукурудзяний силос, а
дослідної – силос із 4-компонентної сумішки (пелюшка+овес+вика яра+тритикале
яре) в однаковій ваговій кількості; норма висіву на 1 га була, відповідно, 95 кг, 50,
55 та 60 кг.
За вмістом перетравного протеїну чотирикомпонентний силос переважав
кукурудзяний. В 1 кг містилося 19 г перетравного протеїну та 0,18 кг корм. од., що,
відповідно, більше на 7 г та на 0,02 кг корм. од. менше порівняно з кукурудзяним,
вміст кальцію складав 1,74 г/кг проти 1,46 г/кг, а фосфору – 0,75 г/кг проти 0,62 г/кг.
Приріст живої маси бугайців та витрати кормів на 1 кг приросту. Загальна
поживність кормів раціонів у дослідний період у І і ІІ групах була схожою і
становила 7,80 та 7,44 корм. од., вміст сухої речовини – 8,21 кг та 8,61 кг.
Середньодобові прирости живої маси тварин становили 1021 і 1136 г, відповідно.
Бугайці дослідної групи переважали контрольних на 115 г (11,3 %), (табл. 6).
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Таблиця 6
Жива маса та прирости бугайців, витрати кормів на 1кг приросту (n = 9; M ± m)
Показники
Тривалість досліду, діб
Середня жива маса 1 голови на період досліду, кг:
початок
закінчення
Приріст маси за дослідний період, кг
Середньодобовий приріст, г
Те ж + або – до І групи: г
%
Витрати кормів на 1кг приросту живої маси, кг корм. од.

Групи
І – контрольна
ІІ – дослідна
141
141
215,0±6,5
358,9±7,4
143,9±3,2
1021±22
–
–
7,64

216,6±4,4
376,7±5,7
160,1±6,8
1136±48
+ 115,0
+ 11,3
6,55

Витрати кормів на 1 кг приросту живої маси бугайців дослідної групи
порівняно з контролем були нижчими на 1,09 кг корм. од. (або на 14,3 %).
Фізіологічний дослід з вивчення перетравності поживних речовин кормів.
Використання для відгодівлі бугайців силосу із чотирикомпонентної злаковобобової сумішки значно покращувало перетравність поживних речовин кормів
раціону: сухої речовини на 2,4 % абс., органічної – 2,1, протеїну – 3,2, жиру – 3,3 та
БЕР – на 4,8 % абс. Відкладання нітрогену у тілі бугайців ІІ групи було більшим на
9,1 % за показники у тварин контрольної групи. Бугайці дослідної групи краще
засвоювали нітроген кормів як від прийнятого так і від перетравленого, відповідно,
на 3,1 та 2,2 % абс. Баланси кальцію та фосфору у бугайців І та ІІ груп були
позитивними.
Забійні якості піддослідних бугайців. На фоні збільшення передзабійної живої
маси бугайців дослідної групи (на 24,0 кг, або на 7,2 %) маса парної туші у них
зросла лише на 6,5 кг (на 3,8 %) порівняно до аналогічного показника у контрольних
тварин. При цьому забійний вихід по групах становив – 51,45 % у І і дещо нижчий –
50,04 % у ІІ, тобто, виявився на 1,41 % абс. меншим у тварин дослідної групи
(Р<0,05). Проте, вихід м’якоті до забійної маси триреберного відрубу у бугайців І і ІІ
груп був високим (82,5–81,9 %), та дещо більшим у контрольних тварин (на
0,6 % абс.), (табл. 7).
Таблиця 7
Забійні якості піддослідних бугайців (n = 3; M ± m)
Показники
Передзабійна жива маса, кг
Маса парної туші, кг
Вихід туші, %
Маса внутрішнього жиру-сирцю, кг
Вихід жиру-сирцю, %
Забійна маса, кг
Забійний вихід, %

Групи
І – контрольна
333,3±5,6
168,8±3,8
50,64±0,40
2,7±0,2
0,81±0,07
171,5±3,7
51,45±0,33

ІІ – дослідна
357,3±2,0
175,3±1,1
49,06±0,15*
3,5±0,7
0,98±0,21
178,8±0,7
50,04±0,11*

Хімічний склад найдовшого м’язу спини. У бугайців дослідної групи у
найдовшому м’язі спини було більше протеїну (на 0,03 % абс.) та жиру (на
0,89 % абс., Р>0,99). Енергетична цінність 1 кг найдовшого м’язу спини молодняку
ІІ групи виявилася вищою на 8,4 % проти контрольних тварин (4,52 проти 4,17
МДж/кг), що зумовлено більшою концентрацією в ньому сухої речовини та жиру.
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Питома активність раціонів за Cs, його концентрація в продуктах забою,
баланс радіоцезію в організмі бугайців. Забруднення раціону бугайців дослідної
групи 137Cs було більшим на 103,0 Бк/добу (6,4 %) за рахунок силосу із злаковобобової сумішки (табл. 8). Концентрація 137Cs у яловичині тварин дослідної групи
була вищою на 18,0 % при більших коефіцієнтах переходу (Р<0,95) проти
аналогічних показників у І групі (2,39 проти 2,15). Протилежна закономірність
спостерігалася по накопиченню 137Cs в печінці тварин – цей показник у бугайців
дослідної групи був меншим на 3,4 Бк/кг або на 9,2 % (Р<0,95).
На основі балансового досліду було встановлено, що у піддослідних бугайців із
сечею виділялося від 13,0 до 25,7 %, а з калом – 37,6–45,0 % радіоцезію. При цьому
значною була різниця між групами в екскреції 137Cs з калом і сечею.
Бугайці контрольної групи більше виводили 137Cs з калом (на 7,4 % абс.) і з
сечею (на 12,7 % абс.) проти тварин дослідної групи. Відкладання радіонукліду в
тілі тварин ІІ групи порівняно з І було більшим на 20,1 % абс. (49,4 проти 29,3 %).
Таблиця 8
137
Концентрація Cs в середньодобових раціонах і продуктах забою бугайців
Продукція
І – контрольна
ІІ – дослідна
Найдовший м’яз спини
Печінка
Найдовший м’яз спини
Печінка

Групи
І – контрольна
У кормах раціонів (Бк/добу)
1595,4
–
У продуктах забою бугайців (Бк/кг)
34,4±1,1
36,9±3,5
Коефіцієнт переходу, %
2,15
2,31

ІІ – дослідна
–
1698,4
40,6±2,7
33,5±0,6
2,39
1,97

Концентрація важких металів у кормах, раціонах і продуктах забою, їх
баланси в організмі тварин. У деяких кормах, які згодовували бугайцям, вміст
важких металів перевищував або був близьким до ГДК. Зокрема за кадмієм: у сіні із
конюшини у 1,5 раза, в соломі вівсяній цей показник становив 62,0 % ГДК.
Найбільша концентрація Pb містилася також у сіні конюшини (3,11 мг/кг) та в дерті
люпину (1,11 мг/кг). В інших кормах вміст Pb і Cd був незначним. Концентрація
міді та цинку в кормах виявилася значно меншою за ГДК.
Міжгрупової різниці за вмістом свинцю у яловичині від бугайців І і ІІ груп не
встановлено, його концентрація була однаковою (0,068 мг/кг), і не перевищувала
ГДК (0,5 мг/кг). Проте, у печінці бугайців дослідної групи цей показник
перевершував ГДК (0,6 мг/кг) на 4,7 % і був більшим за аналогічний показник
контрольної групи на 0,086 мг/кг, або на 15,9 % (Р<0,95), (табл. 9).
Яловичина від бугайців контрольної групи за вмістом кадмію відповідала
нормативним вимогам, проте показники забруднення м’яса від тварин дослідної
групи перевищували ГДК в 1,5 раза, а показники І групи – в 2,42 раза (Р<0,95).
Концентрація цього металу у печінці обох груп була нижчою ГДК (0,3 мг/кг), при
цьому в печінці тварин дослідної групи вона виявилася значно більшою.
Коефіцієнти переходу Cd із кормів у найдовший м’яз спини і печінку у бугайців
дослідної групи були значно більшими ніж у їх контрольних аналогів.
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Концентрація Cu в яловичині і печінці бугайців І і ІІ груп була низькою і не
перевищувала ГДК. Її вміст у печінці порівняно з яловичиною був більшим у 29,834,9 раза. Коефіцієнти переходу Cu із кормів раціону в печінку були високими і
становили 39,94 і 42,55 %.
Згодовування різних силосів бугайцям суттєво не позначилося на концентрації
Zn в продуктах забою.
Таблиця 9
Концентрація важких металів у кормах раціонів та продуктах забою,
мг/кг натуральної речовини
Групи тварин
І – контрольна
ІІ – дослідна

Важкі метали
Pb
20,49
9,33

І – контрольна
Коеф. переходу,%
ІІ – дослідна
Коеф. переходу,%
ГДК

0,068±0,018
0,33
0,068±0,003
0,73
0,5

І – контрольна
Коеф. переходу,%
ІІ – дослідна
Коеф. переходу,%
ГДК

0,542±0,137
2,64
0,628±0,159
6,70
0,6

Cd
У кормах раціонів
2,276
0,602
Найдовший м’яз спини
0,031±0,006
1,36
0,075±0,025
12,46
0,05
Печінка
0,042±0,003
1,84
0,059±0,018
9,80
0,3

Cu

Zn

28,87
25,92

180,0
167,4

0,33±0,001
1,14
0,37±0,011*
1,43
5,0

25,1±0,4
13,94
23,4±1,1
13,98
70,0

11,53±1,51
39,94
11,03±1,66
42,55
20,0

28,3±1,5
15,72
33,3±1,1
19,89
100,0

При дослідженні особливостей обміну важких металів (Pb, Cd, Cu, Zn) в
організмі бугайців встановлено:
- у бугайців І і ІІ груп від’ємний баланс свинцю (– 2,14 і–1,15 мг/добу), із
організму його більше виводилося, ніж надходило з кормом;
- бугайці дослідної групи виводили Cd з організму (в % від спожитого) з калом і
сечею, відповідно, на 14,1 і 64,4 % абс. більше, ніж їх аналоги з І групи; в організмі
контрольних тварин його затримувалося 0,667 мг/добу (31,9 % від спожитого), тоді
як бугайці дослідної групи виводили його більше з організму ніж споживали з
кормами (на 0,239 мг/добу);
- відкладання міді у тілі молодняку дослідної групи було на 4,98 мг/добу
більшим (Р>0,999), порівняно з контрольними тваринами, основним каналом її
виведення була екскреція з калом;
- Zn, як і Cu, із організму бугайців виводився, в основному, з калом і незначна
кількість із сечею, цинку більше виводилося з екскрементами на 9,4–28,8 %, ніж
було спожито з кормами.
Показники рубцевого метаболізму і крові. Використання силосів із злаковобобової сумішки при годівлі бугайців дослідної групи (ІІ) сприяло більш
інтенсивному протіканню бродильних процесів у рубці ніж у їх аналогів із
контрольної групи.
Морфологічні і біохімічні показники крові бугайців як в контрольній, так і в
дослідній групах знаходилися в межах фізіологічної норми здорових тварин.
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Економічна ефективність раціонів за використання різних силосів. За час
відгодівлі бугайці дослідної групи мали вищі середньодобові прирости (на 115 г)
ніж їх аналоги з контрольної групи. Це дало змогу отримати в середньому на кожній
голові по 16,2 кг додаткового приросту живої маси.
При реалізації піддослідного поголів’я на кожній голові із дослідної групи було
одержано по 166,9 грн додаткових коштів в порівнянні з контрольною групою. У
дослідній групі витрати кормів на 1 кг приросту були меншими на 1,09 корм. од.,
або на 14,3 %.
Отже, в зоні Полісся України можна заготовляти і використовувати при
відгодівлі молодняку великої рогатої худоби не лише кукурудзяний силос, а й силос
із багатокомпонентних сумішок злаково-бобових культур, що є економічно
виправданим, контролюючи при цьому концентрацію 137Cs і важких металів у
кормах і продуктах забою.
ВИСНОВКИ
При відгодівлі бугайців української чорно-рябої молочної породи за різних
типів раціонів і силосів у зоні Полісся України встановлено рівні забруднення
яловичини та продуктів забою 137Cs і важкими металами (Pb, Cd, Cu, Zn).
1. Відгодівля бугайців за силосно-коренеплодно-концентратними раціонами
(дослідна група) сприяла зниженню концентрації 137Cs у найдовшому м’язі спини в
порівнянні із показниками бугайців контрольної групи (26,6 проти 33,3 Бк/кг), які
отримували силосно-концентратні раціони. При цьому коефіцієнти переходу із
раціону 137Cs у яловичину і печінку у ІІ групі були меншими (відповідно, 1,8 проти
2,3 % і 1,9 проти 2,0 %). В організмі бугайців дослідної групи затримувалося
щодоби 137Cs на 6,7 % абс. менше, ніж у тварин контрольної групи (43,2 проти
49,9 %), незважаючи на більше його надходження з кормами у період балансового
досліду, а виведення 137Cs із організму з калом і сечею було більшим порівняно з
аналогічними показниками у контрольних тварин, відповідно на 67,6 і 12,9 %.
2. Щодоби в організм бугайців дослідної групи надходило з кормами свинцю та
кадмію менше, відповідно, на 24,0 і 10,5 %, а міді на 6,5 % більше порівняно з
показниками контрольної групи. Концентрація кадмію у найдовшому м’язі спини
бугайців І і ІІ груп перевищувала ГДК, відповідно у 5,1 і 3,3 раза. Його вміст у
яловичині молодняку дослідної групи, якому включали коренеплоди у раціон,
виявився на 34,1 % нижчим, концентрація свинцю у найдовшому м’язі спини була
меншою на 36,2 %, а цинку – на 8,4 % більшою.
У печінці бугайців І і ІІ груп вміст свинцю перевищував ГДК, відповідно, на
50,2 і 57,5 % з перевагою його концентрації у тварин дослідної групи; у бугайців цієї
групи концентрація кадмію була також на 46,6 % більшою, а цинку на 37,4 %
меншою порівняно з показниками контрольних тварин.
3. Згідно з встановленими закономірностями трансформація важких металів
(окремих елементів) відбувалась вибірково, основна їх маса не затримувалась у
яловичині і печінці, а виводилася із організму (за даними балансових дослідів).
Коефіцієнти переходу окремих металів становили, %:
– у яловичину: свинцю – 1,05–1,30, міді – 1,41–1,45, кадмію – 4,75–6,50, цинку –
18,2–19,7;
– у печінку: кадмію – 1,8–3,0, свинцю – 11,35–14,7, цинку – 12,8–20,4, міді – 47,0–50,3.
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Серед металів-біотиків (Cu, Zn) найвищою міграційною і депонуючою
активністю в м’язову тканину визначався цинк, а в печінку – мідь; серед металівтоксикантів у найдовший м’яз спини – кадмій, а в печінку – свинець.
4. Заміна 20,3 % за поживністю силосу кукурудзяного буряками (дослідна група
– ІІ) у раціонах силосно-концентратного типу (контрольна група – І) при відгодівлі
бугайців позитивно позначилася на їх середньодобових приростах живої маси
(1155 г проти 1104 г, + 51 г; Р<0,95) і витратах кормів на 1 кг приросту (7,54 проти
7,83 корм. од.). Коефіцієнти перетравності кормів у бугайців дослідної групи були
вищими відносно контролю: сухої речовини на 1,9 % абс., органічної – 2,2,
протеїну – 0,5, жиру – 0,4, БЕР – на 3,3 % абс., відкладання нітрогену в тілі
молодняка було більшим на 7 % (47,85 г проти 44,72 г), а відсоток до прийнятого
(25,3 проти 23,6) і до перетравленого (37,4 проти 35,4) виявився також вищим.
5. Забійний вихід у бугайців дослідної групи, яким згодовували коренеплоди
(20,3 % замість силосу), виявився дещо нижчим (на 1,4 % абс.) без будь-яких
відмінностей проти контрольних тварин у забійних якостях, хімічному складі та
енергетичній цінності найдовшого м’язу спини і печінки. Проте, абсолютна і
відносна маса внутрішніх органів у молодняку дослідної групи була більшою.
6. Через більше накопичення злаково-бобовими культурами (складовими
силосу, що вивчався: пелюшка+овес+вика+тритикале) 137Cs із ґрунту, питома
активність раціонів за радіоцезієм у дослідній групі (ІІ) була вищою, ніж у
контрольній (І група – силос кукурудзяний) на 103,0 Бк/добу. Концентрація 137Cs у
яловичині від бугайців ІІ групи виявилася на 18 % вищою, ніж у контрольній групі
(Р<0,95), також вищими були і коефіцієнти переходу 137Cs із кормів раціону в
яловичину (2,39 проти 2,15). У печінці навпаки – її забруднення було меншим за
показники контрольної групи на 9,2 % (Р<0,95) при нижчому коефіцієнті переходу
(1,97 проти 2,31).
7. З кормами раціону бугайці дослідної групи, яким згодовували силос із
злаково-бобової сумішки, щоденно отримували свинцю і кадмію менше, відповідно,
на 11,16 і 1,674 мг. Концентрація свинцю у найдовшому м’язі спини у всіх
піддослідних тварин виявилася однаковою (0,068 мг/кг) і не перевищувала ГДК
(0,5 мг/кг), а в печінці бугайців дослідної групи його вміст перевершив допустиму
концентрацію (0,6 мг/кг) на 4,7 % і був більшим проти показників контрольних
тварин на 0,086 мг/кг (15,9 %, Р<0,95).
Забруднення яловичини від бугайців дослідної групи кадмієм перевищувало
ГДК (0,05 мг/кг) у 1,5 раза, а показники контрольної групи у 2,42 раза за рахунок
більших коефіцієнтів переходу (на 11,1 % абс.). У печінці тварин І і ІІ груп
концентрація Cd виявилася значно нижче ГДК.
Концентрація міді та цинку у яловичині і печінці не перевищувала ГДК і була
близькою між групами. При цьому коефіцієнти їх переходу найвищими (39,94 і
42,55 %) були по міді у печінку, а по цинку у найдовший м’яз спини і печінку
(13,94–13,98 % і 15,72–19,89 %).
8. Відгодівля бугайців дослідної групи на силосно-концентратному раціоні
(силос із 4–компонентної злаково-бобової сумішки) забезпечила середньодобові
прирости 1136 г, або на 115 г (11,3 %) вищі (Р<0,95) ніж у контрольній групі при
використанні силосу кукурудзяного в однаковій ваговій кількості.
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Бугайці ІІ групи краще перетравлювали основні поживні речовини кормів –
суху речовину на 2,4 % абс., органічну речовину – на 2,1, протеїн – на 3,2, жир – на
3,3 і БЕР на 4,8 % абс. Вони краще використовували нітроген кормів, загальне його
відкладання в тілі було більшим на 9,1 % (66,66 г проти 61,09 г). Значно краще
використовували бугайці дослідної групи кальцій і фосфор кормів. Витрати кормів
на 1 кг приросту живої маси у бугайців дослідної групи були менші на 14,3 %.
9. Згодовування бугайцям дослідної групи в складі раціону силосу із злаковобобової сумішки знижувало вихід парної туші на 1,58 % абс. та забійний вихід на
1,41 % абс. (Р>0,5), сприяло підвищенню абсолютної і відносної маси внутрішніх органів,
покращувало хімічний склад найдовшого м’язу спини і печінки та їх енергетичну
цінність, проти аналогічних показників у контрольних бугайців. Вихід м’якоті
триреберного відрубу був однаковим у тварин контрольної і дослідної груп.
10. Використання кормів силосно-коренеплодно-концентратного раціону або
силосно-концентратного (силос із 4–компонентної сумішки злаково-бобових
культур) при відгодівлі бугайців дослідних груп сприяло більш інтенсивному
протіканню бродильних процесів у рубці в порівнянні із згодовуванням кормів
раціонів з використанням кукурудзяного силосу.
Морфологічні і біохімічні показники крові у піддослідних тварин знаходилися в
межах фізіологічної норми тварин при інтенсивному їх рості.
11. Відгодівля бугайців за раціонами силосно-коренеплодно-концентратного
типу або силосно-концентратного типу з використанням силосу з 4–компонентної
злаково-бобової сумішки, забезпечувало отримання додаткових коштів, відповідно,
74,5 і 166,9 грн на одну голову та економію корму 0,29 і 1,09 кормових одиниць на
1 кг приросту живої маси за період відгодівлі.
ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ
З метою отримання екологічно-безпечної яловичини в зоні техногенного
навантаження, підвищення приростів живої маси бугайців та зниження витрати
кормів при відгодівлі за силосно-концентратними раціонами доцільно 20 % силосу
(за поживністю) замінювати коренеплодами, це дозволило отримати додаткових
коштів на одну голову за період відгодівлі 74,5 грн та знизити забруднення
яловичини 137Cs на 20,1 % і важкими металами – Pb на 36,2 % і Сd – на 34,1 %.
Не рекомендувати використання чотирикомпонентного силосу (пелюшка+
овес+вика+тритикале) для відгодівлі бугайців в зоні радіоактивного забруднення,
оскільки забруднення яловичини при цьому підвищувалося: за 137Cs на 18,0 %,
кадмієм – у 1,5 раза вище ГДК і міддю на 12,1 %.
З метою отримання екологічно-безпечної яловичини рекомендувати
сільськогосподарським підприємствам різних форм власності, в зоні техногенного
навантаження обов’язково здійснювати контроль за забрудненням кормів і
виробленої продукції 137Cs і важкими металами (свинець, кадмій, мідь, цинк).
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Статті у фахових журналах та збірниках наукових праць
1. Вплив різних типів годівлі бугайців на їх продуктивні якості та
перетравність корму / Ю. І. Савченко, І. М. Савчук, М. Г. Савченко, Н. А. Карпюк //
Науковий вісник ЛНУВМ ім. С. З. Гжицького. – 2010. – Т. 12, № 2 (44), Ч. 3. –
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С. 218–222. (Проведення експериментальних досліджень, біометрична обробка
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2. Карпюк Н. А. Концентрація важких металів у яловичині при використанні
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Н. А. Карпюк // Вісник ЖНАЕУ. – 2012. – № 2 (31), т. 1. – С. 134–140. (Проведення
лабораторних досліджень, біометрична обробка даних та їх аналіз).
5. Баланс важких металів в організмі відгодівельних бугайців при згодовуванні
різних силосів / Ю. І. Савченко, І. М. Савчук, М. Г. Савченко, Н. А. Карпюк,
К. В. Гончарова, Л. І. Чорна // Агропромислове виробництво Полісся. – 2012. – № 5.
– С. 71–73. (Проведення експериментальних досліджень, біометрична обробка даних
та їх аналіз, підготовка статті до друку).
6. Савченко Ю. І. Баланс цезію–137 в організмі бугайців при різних типах
годівлі / Ю. І. Савченко, Н. А. Карпюк // Агропромислове виробництво Полісся.
– 2012. – № 5. – С. 96–98. (Проведення експериментальних досліджень, біометрична
обробка даних та їх аналіз).
7. Якість яловичини, виробленої в зоні радіоактивного забруднення, за різних
типів годівлі бугайців / Ю. І. Савченко, І. М. Савчук, М. Г. Савченко, Н. А. Карпюк
/ Вісн. аграр. науки. – 2012. – № 11. – С. 53–57. (Проведення експериментальних
досліджень, біометрична обробка даних та підготовка статті до друку).
8. Карпюк Н. А. Морфологічні та біохімічні показники крові відгодівельних
бугайців при різних типах годівлі / Н. А. Карпюк // Агропромислове виробництво
Полісся. – 2013. – № 6. – С. 159–162.
9. Концентрація важких металів у яловичині за використання силосів –
кукурудзяного та зі злаково-бобових культур / Ю. І. Савченко, І. М. Савчук,
М. Г. Савченко, Н. А. Карпюк, В. М. Степаненко, Л. І. Чорна, К. В. Гончарова //
Вісн. аграр. науки. – 2013. – № 8. – С. 26–29. (Проведення експериментальних
досліджень, біометрична обробка даних та їх аналіз).
Публікації у виданнях України, які включені
до міжнародних наукометричних баз
10. Карпюк Н. А. Баланс важких металів в організмі відгодівельних бугайців за
різних типів раціонів / Н. А. Карпюк // Збалансоване природокористування. – 2016. –
№ 2. – С. 97–100. (Проведення експериментальних досліджень, біометрична обробка
даних та їх аналіз).
11. Карпюк Н. А. Концентрація важких металів у яловичині за використання
різнотипових раціонів бугайців [Електронний ресурс] / Н. А. Карпюк // Наукові
доповіді НУБІП України. – 2016. – № 4 (61). – Режим доступу: http://journals.nubip.
edu.ua/index.php/Dopovidi/ issue/view/294.
Тези та матеріали доповідей конференцій
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АНОТАЦІЯ
Карпюк Н. А. Радіоекологічна оцінка різнотипових раціонів при
виробництві яловичини в умовах Полісся України. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських
наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. – Житомирський національний агроекологічний університет, Житомир, 2016.
У дисертаційній роботі викладені теоретичний та експериментальний матеріал
щодо отримання екологічно безпечної яловичини при відгодівлі бугайців на
території ІІІ зони радіоактивного забруднення. Вперше вивчено: в комплексі
концентрацію 137Cs і важких металів у ланцюгу “рослина (корм)→тварина→
яловичина” при використанні різнотипових раціонів та різних силосів
(кукурудзяного та чотирикомпонентного злаково-бобового – пелюшка+овес+вика+
тритикале) при відгодівлі бугайців.
Досліджено перетравність поживних речовин кормів, баланси нітрогену,
кальцію, фосфору, 137Cs та важких металів (Pb, Cd, Cu, Zn) в організмі
відгодівельних бугайців, екологічну якість яловичини. Визначено хімічний склад,
поживність силосів із кукурудзи і 4-компонентної злаково-бобової сумішки.
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Досліджено показники рубцевого метаболізму, морфологічні та гематологічні
показники, продуктивні та м’ясні якості бугайців української чорно-рябої молочної
породи залежно від різнотипових раціонів і виду силосу в раціоні. Визначено
радіоекологічну та економічну оцінку доцільності використання різнотипових
раціонів та 4-компонентного злаково-бобового силосу із ярих зернофуражних
культур замість кукурудзяного силосу для годівлі молодняку великої рогатої худоби
в зоні Полісся України.
Ключові слова: перетравність, яловичина, 137Cs, важкі метали (Pb, Cd, Cu,
Zn), бугайці, різнотипових раціон, злаково-бобовий силос, продуктивність.
АННОТАЦИЯ
Карпюк Н. А. Радиоэкологическая оценка разнотипных рационов при
производстве говядины в условиях Полесья Украины. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных
наук по специальности 03.00.16–экология. – Житомирский национальный агроэкологический университет, Житомир, 2016.
В диссертационной работе изложены теоретический и экспериментальный
материал относительно получения экологически безопасной говядины при откорме
бычков на территории ІІІ зоны радиоактивного загрязнения. Впервые: изучено в
комплексе концентрацию 137Cs и тяжелых металлов в цепи “растение (корм)→
животное→говядина” при использовании разнотипных рационов и разных силосов;
при этом изучены балансы 137Cs и тяжелых металлов в организме откармливаемого
молодняка; установлено положительное действие замены в силосно-концентратных
рационах 20 % (по питательности) силоса корнеплодами (повышение приростов и
снижение накопления 137Cs, Pb, Cd в говядине).
Впервые доказано, что использование четырехкомпонентного злаковобобового
силоса
(пелюшка–горох полевой+овес+вика+тритикале)
вместо
кукурузного силоса (по весу) существенно увеличивает среднесуточные привесы
бычков (+115 г), способствует получению дополнительных средств (166,9 грн за период
откорма на 1 гол.). Вместе с тем, возрастает и концентрация 137Cs и тяжелых металлов в
рационах и продуктах убоя 137Cs на 18 %, Cd – 1,5 раза выше ГДК и Cu – на 12,1 %.
Углублено и расширено знания относительно переваримости питательных
веществ кормов, рубцового метаболизма, морфологических и гематологических
показателей, убойных и мясных качеств бычков, химического состава и энергетической
ценности говядины при использовании разнотипных изучаемых рационов.
Производству рекомендовано, с целью получения экологически безопасной
говядины в зоне радиоактивного загрязнения, при откорме бычков на силосноконцентратных рационах, 20 % силоса (по питательности) заменять корнеплодами.
Это способствует повышению приростов и получению 74,5 грн на 1 голове за время
откорма, при снижении загрязнения говядины 137Cs на 20,1 % и тяжелыми
металлами – Pb на 36,2 % и Cd – на 34,1 %.
Предприятиям, производящим говядину в зоне радиоактивного загрязнения
рекомендовано контролировать концентрацию 137Cs и тяжелых металлов (Pb, Cd,
Cu, Zn) в кормах и в продукции.
Ключевые слова: переваримость, говядина, 137Cs, тяжелые металлы (Pb, Cd,
Cu, Zn), бычки, разнотипные рационы, злаково-бобовый силос, производительность.
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SUMMARY
Karpiuk N. A. Radioecological Assessment of Polytypic Rations in Beef
Production under Polissya Region Conditions in Ukraine. – Manuscript.
Thesis for a Candidate Degree in Agricultural Science in Specialty 03.00.16 –
Ecology. – Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr, 2016.
The thesis deals with theoretical and experimental material concerning the
production of ecologically safe beef during fattening of bull-calves in the Third Zone of
radioactive contamination. First-studied: complex concentration of 137Cs and heavy metals
in a chain of “plant (food)→animal→beef” under the polytypic rations and different
silages (corn silage and four-component grass-legume silage – field pea+oat+tare+
triticale) in bull-calves fattening.
The digestibility of feed nutrients, balances of nitrogen, calcium, phosphorus, 137Cs
and heavy metals (Pb, Cd, Cu, Zn) in organisms of fattening bull-calves, and ecological
quality of beef have been researched. The chemical composition and sustenance of corn
silage and four-component grass-legume silage have been determined. The indices of
rumen metabolism, morphological and hematological indexes of blood, productive and
meat qualities of bull-calves of Ukrainian black-and-white milk breed depending on
polytypic rations and type of silage in ration have been studied. The radioecological and
economical assessment of rationality of usage of polytypic rations and four-component
grass-legume silage made of summer grain-and-forage crops instead of corn silage for
fattening of bull-calves under conditions of Polissya Region of Ukraine have been
determined.
Key words: digestibility, beef, 137Cs, heavy metals (Pb, Cd, Cu, Zn), bull-calves,
polytypic rations, grass-legume silage, productivity.
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