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ВСТУП 

Актуальність теми. Сучасні темпи розвитку сільського господарства 

супроводжуються негативним впливом на навколишнє середовище 

забруднювачів техногенного походження. 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. 

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 людей, тварин [37, 108, 

237, 248]. Таким чином, сукупна дія радіоцезію та важких металів призводить до 

активації патогенетичних механізмів, а також гострих та хронічних інтоксикацій 

тваринного і людського організму. 

Корми є основним джерелом надходження радіоцезію і важких металів в 

організм тварин, які в подальшому з продуктами харчування потрапляють в 

організм людини. У зв’язку з тим, що територія Полісся характеризується 

неоднорідними ґрунтово-кліматичними умовами, тут спостерігається різний 

ступінь забруднення ландшафтів, а значить і кормів, радіонуклідами та важкими 

металами. Виходячи з цього, накопичення важких металів у кормових культурах 

в зоні радіоактивного забруднення значною мірою залежить від екологічних та 

технологічних умов виробництва і призводить до їх переходу в тваринницьку 

продукцію [103, 107, 123, 242]. 
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Тому в умовах посиленого техногенного навантаження на довкілля 

одним з пріоритетних напрямків є моніторинг радіонуклідів і важких металів у 

трофічному ланцюгу: “ґрунт →рослина (корм) →тварина →людина”. 

Надзвичайно актуальними є наукові дослідження спрямовані на вивчення 

накопичення радіоцезію і важких металів у продуктах тваринництва, в тому 

числі, у 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.). 

Мета і завдання дослідження. Експериментально дослідити і 

обґрунтувати радіоекологічну доцільність використання різнотипових раціонів з 
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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 137Cs і важких металів (Pb, Cd, Cu, Zn). 

Для досягнення поставленої мети вирішувалися 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-обгрунтовані рекомендації щодо використання різних 

раціонів при виробництві яловичини у зоні Полісся України. 

Об’єкт дослідження – процеси росту і розвитку бугайців української 

чорно-рябої 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.  
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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 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. 
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Практичне значення одержаних результатів. Доведено, що заміна 

кукурудзяного силосу коренеплодами (20,3 % за поживністю) у силосно-

концентратних 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 силосно-

коренеплодно-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 

науково-методичних рекомендаціях “Шляхи зниження переходу 137Сs і важких 

металів у тваринницьку продукцію в зоні радіоактивного забруднення”, 2010 р.; у 

методичних рекомендаціях затверджених на засіданні секції тваринництва 

науково-експертної ради Міністерства аграрної політики та продовольства України 
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(протокол № 1 від 16 квітня 2013 р.) “Використання місцевих високобілкових 

кормів зернобобових культур при виробництві молока і яловичини в зоні Полісся 

України”, 2013 р. та у методичних рекомендаціях “Використання силосів із 

злаково-бобових культур при виробництві яловичини в 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). 

Результати досліджень доповідалися щорічно протягом 2007–2009 рр. на 

засіданнях методичної комісії та Вченої ради ЖНАЕУ та ІСГП.  
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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.  
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

1.1. Радіоактивний цезій та важкі метали – основні забруднювачі 

довкілля в зоні Полісся України внаслідок Чорнобильської аварії 

Під час аварії на ЧАЕС радіоактивні речовини (йод, стронцій, цезій, 

плутоній та інші ізотопи) розносилися в різних напрямках й за напрямом руху 

випадали на поверхню ґрунту, забруднюючи значні території [79, 142, 175]. 

Аварія призвела до забруднення більше 145 тисяч км2 території України, 

Республіки Білорусь та Російської Федерації, де щільність забруднення 

радіоцезієм і радіостронцієм перевищує 37 кБк/м2 [278, 281]. 

Чорнобильська катастрофа нанесла величезну шкоду: негативний вплив 

на здоров’я людей; радіоактивне забруднення території, що призвело до 

вилучення з корисного природокористування величезних площ; фінансові і 

матеріальні витрати на вимушене переселення десятків тисяч людей; 

запровадження системи контрзаходів для зменшення дозового навантаження на 

людей; відшкодування населенню витрат, пов’язаних з аварією та інші [12, 136, 

175, 198, 215]. 

Житомирська область – одна з найбільш постраждалих внаслідок аварії 

на Чорнобильській АЕС. На цій території проживає біля 3 % населення України. 

Вцілому забруднено 9 районів, майже 1,5 млн. га, або близько половини 

території області; вилучено з господарського обігу 26 тис. га сільськогоспо-

дарських угідь. Зона безумовного (обов’язкового) відселення займає 93,7 тис. га. 

Сільське господарство в цих районах є провідною виробничо-економічною 

системою господарського комплексу. 

За даними радіологічного обстеження, проведеного в 2008 році 137Cs 

забруднено 259,5 тис. га або 68,8 %, у тому числі по районах (%): 

Коростенському – 88,7; Лугинському – 48,7; Малинському – 88,7; Овруцькому – 

44,3; Олевському – 73,9. При цьому до 1 Кі/км2 забрудненість ріллі становить 

52,9 %, від 1 до 5 – 44,7 % і від 5 до 15 Кі/км2 – 2,4 % загальної площі ріллі [150]. 
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У результаті аварії на ЧАЕС тваринництво виявилося найбільш 

уразливою галуззю в аграрному секторі економіки і понесло величезні втрати в 

перші дні екологічної катастрофи [101, 184]. 

Сьогодні в зоні Полісся спостерігаються високі рівні забруднення 

радіонуклідами ґрунтів, кормів і тваринницької продукції. Поряд з цим, 

розвиток промислового і сільськогосподарського виробництва у Поліській зоні 

України зумовив високий рівень техногенного навантаження (забруднення 

важкими металами) на агроландшафти, які вже почали втрачати екологічну 

рівновагу [38]. 

Згодовування сільськогосподарським тваринам кормів, вирощених в зоні 

радіоактивного забруднення і до того ж містять солі важких металів, негативно 

позначається на обміні речовин та зниженні стійкості організму до захворювань 

і може призводити до виробництва неякісної, екологічно небезпечної 

тваринницької продукції. 

Головну роль у формуванні дози опромінення населення, що визначають 

радіаційний стан є 90Sr та 137Cs [12, 198, 282].  

Хімічні властивості радіонуклідів цезію та стронцію подібні до калію та 

кальцію, відповідно, тому вони легко включаються до трофічного ланцюгу 

“ґрунт→рослини→продукція рослинництва” у біогенну міграцію й 

накопичуються у продовольчій продукції [77, 222]. 

Більша частина території північних областей України забруднена 137Cs, 

який виникає при розпаді урану та плутонію. Це β-випромінювач із середньою 

енергією β-часток 170,8 кеВ [114, 152.]. Він активно вступає в реакції з 

глинистими мінералами, як наслідок більша його частина переходить в 

нерозчинну форму. Розчинність солей цезію, що випали на ґрунт при глобальних 

опадах, складає 80 – 100 %. А оскільки 137Cs не утворює важкорозчинних сполук 

у широкому діапазоні рН, він легкодоступний для рослин і накопичується в них 

[13, 125, 284].  

Продукти харчування формують дозу внутрішнього опромінення організму 

людини. Так, основним джерелом надходження до організму 137Cs на території 

білорусько-українського Полісся є молоко (понад 70 %) та картопля (10–27 %), а 
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також м’ясо, риба, яйця, овочі, фрукти та інші харчові продукти, а в 

післячорнобильський період – молоко, молочні та м’ясні продукти [44, 229, 281]. 

Завдяки контрзаходам, проведеним у післяаварійний період, відбулося 

зниження забрудненості продуктів харчування, проте вміст 137Cs в них в десятки 

разів перевищує доаварійний рівень [221]. 

Відомо, що забруднені вода та ґрунт, за сприятливих умов, здатні 

самоочищатися. Проте існують забруднювачі, які є досить небезпечними, а 

також можуть спричинити непрогнозований вплив на екосистему. До 

ксенобіотиків належать важкі метали, які займають одне із перших місць за 

обсягом викидів в навколишнє середовище і є найбільш токсичними серед 

хімічних елементів. Забруднення сільськогосподарських угідь важкими 

металами відбувається за рахунок атмосферних викидів підприємств [292, 294], 

відходів тваринницьких ферм та внаслідок застосування мінеральних добрив і 

отрутохімікатів [297, 302]. Значна кількість важких металів міститься також в 

органічних добривах (гній і компост). При внесенні у ґрунт органіки в ньому 

зростає концентрація таких хімічних елементів як свинець, кадмій, мідь, цинк, 

залізо, марганець [289]. Із збільшенням інтенсивності нагромадження важких металів у харчових ланцюгах 

зростає ризик надходження їх до організму тварини, а значить і людини. В останні 20 – 30 років науковці 

проводять дослідження негативного впливу важких металів на навколишнє 

природне середовище, здоров’я тварин і людей [66, 231, 237, 260, 288].  

Сьогодні важкі метали вважають визнаними пріоритетними 

забруднювачами атмосферного повітря, водойм і ґрунтів у глобальних і 

регіональних масштабах [38, 72], а це вимагає постійного контролю за їх 

вмістом, розробок та впровадження контрзаходів, спрямованих на консервацію 

цих небезпечних компонентів [270]. 

Разом з тим, не всі вони становлять однакову небезпеку для біоти. Згідно 

з класифікацією J. Wood (1972), за своєю токсичністю, поширеністю та 

можливістю накопичення в харчових ланцюгах, пріоритетними забруднювачами 

біосфери визнані лише дванадцять елементів, що підлягають першочерговому 

контролю: Hg, Pb, Cd, As, Cu, V, Sn, Zn, Sb, Mo, Co, Ni [169]. Частина з них – 

мікроелементи необхідні для нормального функціонування живих організмів. 
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Проте, їх надлишок має негативний вплив на ріст, розвиток і репродуктивні 

функції мікроорганізмів, рослин, тварин і людини [10, 198]. 

Свинець, кадмій, мідь, цинк, ртуть – є високотоксичними важкими 

металами, які надходять у ґрунт із добривами, і зокрема, найбільше з 

фосфорними. Частина важких металів, що містять фосфорні добрива, може 

надходити в рослини та накопичуватися в них у значних кількостях [5, 195.]. 

Встановлено, що при постійному внесенні мінеральних добрив 

прослідковується тенденція до збільшення в ґрунті валового вмісту цинку – від 

28,0 до 38,2 мг/кг, міді – від 8,9 до 15,3, кадмію – від 0,5 до 0,8 мг/кг [83]. 

Надходять важкі метали у ґрунт і з органічними добривами. Згідно з даними 

Акентьєвої Л. І. [5] 1 т підстилкового гною містить: цинку – 24–25 г, кобальту – 

0,25–0,30, міді – 3,5–4,5 грамів. В 1 кг сухої маси органічних добрив міститься: 

кадмію – 0,3–0,8 мг, кобальту – 0,3–24, міді – 2–60, свинцю – 6,6–15, цинку – 15–

250 мг. При нормі внесення до 5 т/га сухої речовини гною, щороку на 1 га 

потрапляє 1–4 г кадмію. Доведено, що вапнування ґрунту в дозі 5 т/га збільшує 

природні рівні цинку, свинцю, міді на 0,6, кадмію – на 8,9 % від їх валового 

вмісту в ґрунті [16, 195.]. 

Свинець є найбільш небезпечний токсикант серед важких металів, що 

негативно впливає на метаболічні процеси організму. В навколишнє середовище 

він надходить від: виробництва лиття, спалювання промислових відходів, 

вугілля, нафти, виплавляння та переробки кольорових металів, автомобільного 

транспорту тощо. Світове виробництво свинцю постійно зростає (4300*103 т на 

рік) і його антропогенне надходження значно перевищує природне. 

Автомобільні викиди дають близько 50 % загального неорганічного свинцю, що 

потрапляє до організму тварин та людини [250, 254, 257]. 

Кадмій – важкий метал, який широко розповсюджений в різних 

екосистемах, в тому числі, в ґрунті і руді, де зв’язаний з цинком, він міститься в 

низьких концентраціях [306]. В навколишнє середовище надходить від 

вулканічних вивержень та шляхом вивільнення його з рослин [313]. 

Антропогенне надходження кадмію в атмосферу в 3 рази перевищує 

надходження його природним шляхом. Кадмій відносять до мікроелементів, 
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який надходить в організм переважно через шлунково-кишковий тракт та під час 

дихання [294]. Середнє розрахункове надходження його до організму людини 

оцінюється в 48,4 мкг/добу, в тому числі з продуктами харчування 20–50 мкг, з 

повітря – 0,02 мкг і питною водою – 0,1 мкг [285].  

Встановлено, що підвищений вміст кадмію в кормових культурах (2,5–

5,0 мг/кг) відмічається в районах рудних розробок цинку і свинцю, сланцевих 

залягань і в зонах цинкоплавильних заводів. При такому забрудненні кормів 

рівень кадмію в яловичині може знаходитися в межах 0,8–1,5 мг/кг, тобто в 16–

30 разів перевищуючи ГДР, який встановлений для внутрішніх органів на рівні – 

0,3 мг/кг, м’ясі – 0,05 мг/кг та нирках – 1,0 мг/кг, відповідно, в молоці – 0,03 

(0,02) мг/кг [254]. 

Мідь, на відміну від кадмію і свинцю, є життєво необхідний елемент, 

який входить до складу гормонів і впливає на ріст, розвиток, відтворення, обмін 

речовин, процеси гемоглобіноутворення, фагоцитарну активність лейкоцитів, 

бере участь у вуглеводневому та мінеральному обміні речовин і окисно-

відновних процесах. До 30 % всієї міді організму міститься в печінці [43, 148]. 

Мідь широко використовується в різних галузях народного господарства, 

в тому числі і в сільському (фунгіциди, антигельмінти). Її сполуки відносять до 

класу помірно токсичних. Гострі отруєння тварин, чутливих до препаратів міді, 

бувають дуже рідко, частіше мають місце хронічні інтоксикації. В 

благополучних зонах в кормах для сільськогосподарських тварин фоновий вміст 

міді знаходиться на рівні 3–40 мг/кг [43]. 

Цинк, як і мідь – мікроелемент, який життєво необхідний для росту і 

розвитку як рослинних, так і тваринних організмів. Він міститься в усіх органах 

і тканинах тварин. При цьому (80–85 %) його зосереджено у м’язах, скелеті, 

шкірі та печінці. В інших органах його концентрація досягає 20 %. Цинк впливає 

на основні життєво необхідні процеси: кровотворення, розмноження, ріст і 

розвиток організму, обмін білків, жирів та вуглеводів, окисно-відновні реакції, 

енергетичний обмін, на процеси молокоутворення. Печінка є основним депо 

цинку, його обмін регулює щитоподібна залоза. Він відіграє значну роль в 

окисно-відновних процесах, оскільки пов’язаний з гормонами, ферментами та 



 18 
вітамінами. Він входить до складу більше 80 ферментів та є необхідним для 

синтезу ДНК, поділу клітин [148, 298, 303]. В. Е. Міцик вважає, що цинк 

підвищує засвоєння і синтез каротину мікрофлорою рубця [186]. 

Отже, основними джерелами забруднення навколишнього природного 

середовища радіонуклідами і важкими металами на Поліссі: викиди внаслідок 

аварії на ЧАЕС, промисловість, транспорт і сільське господарство. Для 

сільськогосподарських угідь небезпечний рівень забруднення токсикантами 

здійснюється за рахунок внесення мінеральних добрив і застосування хімічних 

засобів захисту рослин. Із забрудненого ґрунту радіонукліди і важкі метали 

накопичуються в рослинах (кормових культурах). 

 

1.2. Міграція 137Cs і важких металів у ланцюгу “ґрунт → рослини 

(корм) → тварина → тваринницька продукція” 

1.2.1. Особливості поведінки радіонуклідів у системі “ґрунт – 

рослина” в зоні Полісся 

За останні десятиліття на землях сільськогосподарського призначення 

накопичення та міграція рухомих форм техногенних забруднень набули 

загрозливого характеру, і особливо після аварії на ЧАЕС. При цьому найбільшу 

небезпеку становлять радіоактивні елементи, пестициди та важкі метали, а саме 

водорозчинні компоненти [271, 273]. 

Надходження радіоактивних елементів і важких металів в організм 

людини з продуктами харчування відбувається, переважно, у результаті їх 

переходу з ґрунту в рослини і далі у тваринницьку продукцію [2, 194, 307]. 

На поведінку радіонуклідів в системі “ґрунт – рослина”, впливає ряд 

властивостей ґрунту [198]. Так, при зростанні кислотності ґрунту підвищуються 

рухливість і надходження 90Sr і 137Cs в рослини [234]. Органічна речовина (8–10 % 

від маси ґрунту) також впливає на процес міграції радіонуклідів: залежно від 

взаємодії органічної речовини з радіонуклідом, може як прискорювати, так і 

сповільнювати міграцію [27, 45, 78].  

На надходження 137Cs із ґрунту в рослини істотно впливає обмінний калій: зі 

збільшенням його вмісту в грунтах, зменшувалось накопичення радіоцезію в 
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рослинах і навпаки [12, 79, 77]. Від гранулометричного та мінералогічного складу 

ґрунту залежить ємність поглинання ґрунту: із зменшенням розміру 

дрібнодисперсних частинок, збільшується їх поглинальна здатність [84]. 

Основний регіон забруднення радіонуклідами від аварії на ЧАЕС 

розміщений в зоні Полісся, яка має легкі за гранулометричним складом дерново-

підзолисті ґрунти, з низьким вмістом гумусу, обмінних основ і кислим рН. Такі 

площі в Житомирській області займають майже 50 %. Ці умови сприяють більш 

інтенсивній міграції 137Cs і 90Sr в ланцюгу “ґрунт→рослина”, що призводить до 

більш високого накопичення їх в рослинницькій і тваринницькій продукції. Як 

наслідок, через високий рівень забруднення із обігу виведено 180 тис. га 

сільськогосподарських угідь [51, 150]. При цьому значна частина території 

потребує застосування реабілітаційних заходів, щоб виробляти екологічно 

безпечну сільськогосподарську продукцію, в першу чергу вапнування кислих 

ґрунтів потребує в області 373,9 тис. га. 

1.2.2. Накопичення важких металів у ґрунтах за умов техногенного 

навантаження 

Солі важких металів займають одне із перших місць серед хімічних 

факторів забруднення навколишнього середовища [41].  

Проблема забруднення ґрунтів важкими металами набула глобального 

характеру і є актуальною для України. Встановлено, що більше як 4,5 млн га 

земель сільськогосподарського призначення забруднені важкими металами. Як 

наслідок, відбувається накопичення важких металів у кормових культурах, і в 

першу чергу, в зоні радіоактивного забруднення, а це призводить до їх переходу 

в продукцію тваринництва [180, 273]. 

За визначенням В. І. Вернадського, ґрунт – основа організації біосфери. 

Він бере участь у біогеохімічних кругообігах і акумулює шкідливі речовини, 

попереджаючи тим самим їх надходження в природні води і очищуючи від них 

атмосферне повітря [258, 263]. 

Виходячи з того, що рівень забруднення ґрунту важкими металами не 

зменшується, його слід розглядати як небезпечний, а також пов’язаний з 
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можливим накопиченням рухомих форм хімічних елементів рослинами, 

подальшим надходженням у тваринницьку продукцію, і через неї до людей [23]. 

Важкі метали, які потрапили у ґрунт, переважно акумулюються у 

приповерхневому шарі ґрунту 0–10 і 0–20 см [3, 48, 54, 111, 115]. 

Рухомі форми важких металів є найбільш небезпечними для живих 

організмів. Їх рухомість залежить від вмісту органічної речовини – гумусу, 

кислотності ґрунту, окисно-відновних умов та виду ґрунту. В ґрунтах з важким 

механічним складом, високим вмістом гумусу та обмінних основ дія металів 

проявляється слабше ніж на легких та бідних ґрунтах. Причиною цього є 

здатність глинистих матеріалів і органічної речовини зв’язувати рухомі форми 

металів [117]. При зміні реакції ґрунтового розчину від лужної до кислої 

підвищується рухомість важких металів [10, 166, 257]. 

З метою оцінки стану забруднення ґрунту, введене так зване нормування 

вмісту важких металів, як шкідливих речовин ґрунту (ГДК – гранично 

допустима концентрація) [121].  

Мікроорганізми ґрунту мають виключну чутливість до токсикантів, 

служать хорошими індикаторами стану екосистем [92]. У ґрунті з підвищеним 

вмістом важких металів мікроорганізми здатні акумулювати їх у великих 

кількостях, що є ознакою стійкості цілого ряду мікроорганізмів до високих 

концентрацій токсикантів [100; 175]. Тому не лише рослини, а й багаточисельні 

види мікроорганізмів можна використовувати як захисні механізми ґрунтів від 

забруднення важкими металами [267]. 

Відомо, що певні іони важких металів у малих концентраціях необхідні 

для нормальної життєдіяльності мікробіоти, а у високих – будь-який метал стає 

токсичним для мікроорганізмів [189, 259; 287]. Найбільш токсичними, хоча і 

легкодоступними елементами для ґрунтових мікроорганізмів, є свинець, кадмій, 

ртуть, нікель і цинк [91, 98, 288]. 

При вимірюванні величини стійкості мікробних ґрунтових систем до 

забруднення дерново-підзолистих ґрунтів Левін С. В. зі співавторами [168] 

розмістили важкі метали у ряд зі спадаючою наступною активністю: Hg >Cd >Ni 

>Cu >Pb. 
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1.2.3. Кормові культури як основна ланка міграції радіоцезію та 

важких металів у трофічних ланцюгах 

Відомо, що забруднений токсичними речовинами ґрунт є основним 

джерелом надходження в рослини радіонуклідів та важких металів [198]. 

Рослини забруднюються радіоактивними речовинами двома основними 

шляхами: некореневий – пряме забруднення надземних органів радіонуклідами, 

що випадають з повітря, з наступним поглинанням їх тканинами вегетативних та 

репродуктивних органів; кореневий – через кореневу систему з ґрунту [142]. 

На накопичення 137Cs у рослинницькій продукції впливають: щільність 

забруднення земель (Кі/км2), тип, механічний склад ґрунту та вміст в ньому 

обмінного калію (мг К2О/100г), а також коефіцієнт пропорційності (переходу – 

КП). При зменшенні обмінного калію в ґрунті від 5 до 1 мг/100 г КП 

збільшується в 5 разів. Разом з тим, надходження радіонуклідів до рослин 

залежить від виду кореневої системи в ґрунті, врожайності рослин, тривалості 

вегетаційного періоду та інших факторів.  

Згідно з даними Інституту сільського господарства Полісся УААН овес, 

серед досліджуваних зернових культур, найбільше накопичував 137Cs, потім 

озима пшениця, ярий ячмінь і найменше – озиме жито [150]. Максимальна 

кратність різниць між найбільшим та найменшим значенням у зерні пшениці 

озимої досягала 10 [55,]. Бобові культури містили 137Cs в 7,3 раза більше, ніж 

злакові, а однорічні бобові – в 3,3 раза більше порівняно з багаторічними. 

Коефіцієнт накопичення 137Cs з ґрунту в рослини бобових багаторічних трав був 

0,073–0,076, або в 2–3 рази більше, ніж у злакових травах [223]. Бобові культури 

з високим вмістом кальцію накопичують стронцію в десятки і більше разів в 

порівнянні зі злаковими [214].  

Більш високим накопиченням 137Cs, порівняно з рослинами, вирощеними 

на орних землях, характеризується лучна та пасовищна рослинність. Це 

пов’язано з поглинанням травами елементів живлення з дернини, в якій 

сорбуються радіонукліди[213]. 

Забруднення рослин важкими металами відбувається через забруднений 

ними ґрунт. Через рослини важкі метали з ґрунту, води та повітря потрапляють в 
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організм людини і тварини. Рослини чутливо реагують на наявність у 

навколишньому середовищі токсичних речовин [17, 217, 287]. 

Забруднення кормових культур важкими металами відбувається, 

переважно, шляхом поглинання їх із ґрунту різними частинами рослин. 

Встановлено прямий корелятивний зв’язок між вмістом цинку і свинцю в 

навколишньому середовищі та накопиченні їх у листі рослин [97, 140]. Через 

зелену масу, як основний корм худоби влітку, важкі метали по ланцюгу 

“вода →ґрунт →рослина →корм →тварина” надходять в організм тварин [109]. 

Ступінь поглинання вільних іонів залежить від концентрації важких 

металів, форм сполук, складу і властивостей ґрунту, виду рослин тощо [99]. 

Важкі метали, накопичуючись у рослинах, не тільки знижують врожай і 

погіршують його якість токсикацією, але й перешкоджають надходженню в 

рослини необхідних для росту і розвитку елементів живлення. Такі метали, як 

кадмій, ртуть, свинець, хром, нікель, мідь є інгібіторами надходження в рослини 

фосфору і калію [263, 270]. 

Мікроелементи у ґрунтах можуть перебувати у водорозчинній, доступній 

для рослин формі. Карбонати, оксиди і органічні сполуки менш доступні. Від 

співвідношення цих фракцій, а також від кислотності ґрунту, залежить 

інтенсивність накопичення мікроелементів у тканинах рослин і, в подальшому, в 

організмі тварин і людей [10, 299].  

За ступенем стійкості культурні рослини поділені на три групи: найбільш 

стійкі – озимі і ярі зернові, соняшник; середньостійкі – цукровий буряк, 

картопля, морква, помідори, перець; слабостійкі – зернобобові, однорічні трави, 

багаторічні трави, багаторічні бобові, кукурудза, капуста, салат, петрушка [71]. 

Найбільш стійкими до високих концентрацій важких металів у ґрунті є 

дикорослі рослини [289].  

Накопичення важких металів в кореневій системі, переважно корелює з їх 

вмістом у ґрунті [116, 272, 273, 315], а при великих концентраціях у коренях 

збільшується їх вміст у листі і стеблах. При цьому, вміст важких металів у 

репродуктивних органах значно менший, порівняно з іншими частинами рослин 

[33, 118, 119, 296, 304]. 
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Доведено, що збалансованість хімічного складу ґрунтового розчину 

(макро- та мікроелементів і співвідношення між ними) є основною умовою 

нормального росту і розвитку рослин. Незбалансовані реакції між компонентами 

виступають причиною хімічних стресів у рослинному організмі. На основі 

здатності рослин поглинати важкі метали із ґрунту базуються технології з 

відновлення ґрунтів. При цьому потрібно лише правильно підібрати рослини, які 

здатні акумулювати ті чи інші метали і розробити методи економічної утилізації 

рослинної маси [122, 265]. 

Так, Ms Grath S. P. із співавторами [311] вивчили здатність різних видів 

рослин накопичувати цинк на ділянці ґрунту, де протягом 20 років 

застосовували відходи з високим вмістом важких металів. Найкращими для 

зменшення вмісту водорозчинних форм цинку, у забрудненому ґрунті, 

виявилися рослини родини каперцевих. Винос цинку видом Thlaspi caerulescens 

становив 43 кг/га. 

1.2.4. Вплив 137Cs та важких металів на фізіологічний стан і 

продуктивність тварин 

Найбільше забруднення організму тварин радіоактивними речовинами 

відбувається пероральним шляхом (через рот з кормом і водою), і, як наслідок, 

забруднення основних продуктів тваринництва – молока, м’яса, яєць. Аеральний 

і перкутанний шляхи надходження радіонуклідів в організм тварин є 

незначними [142, 26, 220, 149]. 

Сучасними дослідженнями доведено, що сукупна хронічна дія низьких 

доз радіації та інкорпорованих радіонуклідів є особливо небезпечною [19, 277; 

286, 302]. У різних видів тварин і, навіть, в індивідуумів одного і того ж виду, 

радіочутливість буде різною, вона залежить від віку, статі, вгодованості та 

інших факторів[12]. 

Встановлено, що загальний біологічний ефект суттєво залежить від 

генетичних особливостей клітин ссавців [14]. Таким чином, хронічна дія 

низьких доз радіації негативно впливає на ряд біохімічних процесів і деякі 

фізіологічні функції у тварин. Проте, як показують дослідження, в ряді випадків 

забезпечення повноцінної годівлі тварин, збагачення їх раціонів біологічно-
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активними речовинами знижують шкідливий вплив дії цього фактора на вказані 

процеси [22, 120]. 

Під дією іонізуючого опромінення відбувається зміна морфологічного 

складу крові. Так, у тварин, які постійно утримувалися в зоні аварії на ЧАЕС з 

надфоновим рівнем радіації, встановлені зміни ультраструктури кровотворних 

клітин кісткового мозку. У нейтрофілів під дією опромінення низької 

інтенсивності відбувається гіперсегментоз і фрагментація ядер цих 

гранулоцитів, збільшення розміру клітин. У лімфоцитів спостерігається 

виникнення двох і більше ядер, включення ядерної речовини в цитоплазму 

клітин [221]. 

Імунна система є найбільш чутливою до дії низьких доз радіації. Під дією 

іонізуючого випромінювання в будь-яких дозах підвищується або пригнічується 

імунологічна реактивність організму [190, 279]. При малих дозах опромінення 

підвищується специфічна і неспецифічна, клітинна і гуморальна, загальна й 

імунобіологічна реактивність організму, продуктивність тварин і птиці, а при 

збільшенні дози радіації на 103 сГр зростає вірогідність виникнення хронічних 

інфекційних захворювань [34].  

Під дією сублетальних і летальних доз випромінювання відбувається 

ослаблення або пригнічення імунологічної реактивності тварин, порушуються 

показники імунобіологічної реактивності, що проявляється значно раніше, ніж 

з’являються клінічні ознаки променевої хвороби [165, 146]. 

Опромінення тварин високими дозами радіації (вище 2 Гр) викликають 

пригнічення комплементарної активності сироватки крові, зниження числа 

лейкоцитів, які беруть участь у фагоцитозі, бактерицидності крові та зменшення 

продукції антитіл [243]. 

У дослідах Асташевої Н. П., Бреславця В. В. на бугаях-плідниках, яким 

згодовували сіно з високим рівнем радіоцезію, вірогідно знизився фагоцитарний 

індекс, спостерігалися коливання показника фагоцитозу, що є підтвердженням 

зміни біохімічної активності клітин імунної системи. Проте, не відмічено 

достовірних змін чисельності Т-хелперів, Т-супресорів, паличкоядерних 

нейтрофілів і еозинофілів [21, 137].  
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Встановлено, що в умовах рівня радіації до 5 Кі/км2 загальний стан 

резистентності у тварин підвищується, а до 10 Кі/км2 – виявлено пригнічення 

адаптаційних можливостей організму [52]. 

Отже, дія малих доз радіації протягом 3–6 місяців, призводить до 

пригнічення як бактерицидної, так і фагоцитарної активності макрофагальних 

клітин, проте ці зміни можуть бути і зворотніми [170]. 

Важкі метали, потрапляючи із ґрунту в рослини, воду і в організм тварин, 

негативно впливають на здоров’я і продуктивність тварин та якість продукції. 

Через несприятливі умови навколишнього середовища в останні роки 

спостерігається до 75 % усіх захворювань [205, 292, 293]. 

В організмі важкі метали справляють токсичний вплив внаслідок блокади 

толових груп біологічно активних сполук, зокрема ферментів [233]. Під впливом 

кадмію у тварин розвивається анемія на фоні порушення обміну заліза в 

організмі. Кадмій інгібує інкорпорацію іонів заліза в протопорфірин, порушуючи 

синтез гему [32], крім того, змінює метаболізм таких ессенціальних елементів, як 

Cu, Co, Mn, Zn та ін., які також беруть участь у кровотворенні [156]. 

Забруднення кормів важкими металами сприяє накопиченню токсикантів 

в організмі тварин, оскільки токсичні хімічні елементи виводяться з нього дуже 

повільно. За даними Розпутного О. І. (1999), коефіцієнт біотрансформації 

важких металів з води та корму в організм великої рогатої худоби 

(розрахунково) становив, %: міді – 0,9, цинку – 15,8, марганцю – 0,2, кадмію – 

14,1, свинцю – 3,1; в організм свиней: міді – 0,8, цинку – 10,6, марганцю – 0,2, 

кадмію – 10,8, свинцю – 6,2 [227]. 

Отже, вивчення особливостей механізмів та закономірностей сумісної дії 

поширених токсичних металів, забруднювачів сільськогосподарських угідь, 

факторів ризику багатьох екологічно залежних хвороб, – є актуальним. 

Проведення моніторингу важких металів, в умовах техногенного забруднення 

довкілля, відіграє роль одного з головних ідентифікуючих показників якості 

сільськогосподарської продукції [262]. 

Свинець є нейротоксичною речовиною, яка пошкоджує кровотворну, 

негативно впливає на центральну та периферійну нервові системи, уражає травну, 
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сечовидільну, серцево-судинну, ендокринну системи, викликає порушення 

обмінних процесів, порушення клітинних мембран і має токсичну дію на 

клітинний метаболізм. При хронічній свинцевій інтоксикації відбуваються 

структурно-функціональні зміни в організмі – анемії [107, 155, 261]. 

За даними Таланова Г. А., Хмелевського Б. Н. [254], максимально 

нетоксична доза свинцю для великої рогатої худоби може бути прийнятою на 

рівні 50 мг/кг корму, а токсична – вище 1000 мг/кг. 

Згідно з дослідженнями Калініна І. В. (2007), при отруєнні свинцем 

азотнокислим може проявлятися мембраностабілізуючий ефект та 

активізуватися детоксикаційна система печінки. Він здатний накопичуватись у 

нирках та печінці, змінюючи активність ферментів, проявляти гепатотропну дію, 

внаслідок чого відбувається гіперферментемія. 

За даними Гулого М. Ф. під впливом свинцю відбувається зміна 

кислотно-лужного стану в організмі, що дає змогу впливати на міграцію металу 

в ньому, що в подальшому дозволить виводити свинець або інші важкі метали з 

організму тварин, які вирощуються на техногенно забруднених територіях [81]. 

В Україні встановлено допустимі рівні вмісту свинцю в м’ясі на рівні 0,5 мг/кг, 

субпродуктах – 0,6 мг/кг, нирках – 1,0 мг/кг, в молоці – 0,01  (0,05) мг/кг [194, 246]. 

За даними Магрело Н. В. [173] тривале надходження важких металів в 

організм корів через ґрунт, корм і воду викликає захворювання печінки та інших 

систем організму. Підтвердженням цього є підвищений вміст 

аспартатамінотрансферази, гамма-глутамілтрансферази, лактатдегідрогенази та 

рівень сечовини у сироватці крові.  

Дослідами на щурах встановлено, що ураження тварин хлоридами Cd та 

Co на тлі радіаційного опромінення призводить до активації процесів 

ліпопероксидації, а також до зміни проникності мембран еритроцитів та 

гепатоцитів, що підтверджується значним збільшенням активності аспартат- та 

аланінамінотрансфераз у тканинах, що досліджувалися та підвищенням 

еритроцитарного індексу інтоксикації [172]. 

Кадмій – мутаген, канцероген, становить потенційну генетичну 

небезпеку, кумулятивний, надзвичайний токсикант, не є необхідний в організмі 
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тварин і людини; блокує роботу важливих для життєдіяльності організму 

ферментів. Він уражає печінку, нирки, підшлункову залозу, здатен викликати 

емфізему, рак легенів [312]. 

Найбільше накопичується кадмію в нирках (30–60 % всієї кількості) та 

печінці (20–25 %), також акумулюється в підшлунковій залозі, селезінці, 

трубчастих кістках та інших органах та тканинах. Накопичуючись роками, 

кадмій може призвести до порушення роботи нирок та печінки [67, 232]. 

За даними Андрусишина І. Н. [11, 31, 74], хронічна інтоксикація кадмієм 

призводить до порушення обміну кальцію в кістковій тканині, виникнення 

анемії, порушення діяльності центральної нервової системи, підшлункової, 

статевих та надниркових залоз, а також імунної системи. Період напіввиведення 

Cd у людини складає в середньому 25 років [31, 57, 58, 62, 141]. 

Мідь, залізо, цинк, марганець, кобальт та селен відносяться до групи 

життєво необхідних елементів. Нестача їх у раціоні спричиняє порушення 

обміну речовин, захворювання та загибель тварин. Встановлено, що ці елементи 

є обов’язковими компонентами багатьох ферментних систем. Вони необхідні 

для росту, розвитку і розмноження тварин [209]. 

Мідь стимулює виведення нітрогену з організму, як мікроелемент, 

необхідний для утворення кісткового мозку, бере участь у біосинтезі 

гемоглобіну, еластину, каталази, пероксидази, потрібний для дозрівання 

ретикулоцитів до еритроцитів, сприяє транспорту вітаміну С в організмі, 

встановлено певну взаємозалежність між міддю та вітамінами групи А, Е та К; 

мідь активує дію інсуліну та гальмує дію адреналіну, стимулює діяльність 

гормонів гіпофіза та усуває токсичну дію тироксину; всмоктування відбувається 

в шлунку і тонкому кишечнику [86, 187]. 

Як нестача (<0,012 мг), так і надлишок (0,36 мг) вмісту в організмі міді 

призводить до імунобіологічної реактивності організму. При цьому розвивається 

анемія, виникають проноси, свербіж шкіри, порушуються функції статевої, 

кровоносної, м’язової та нервової систем, відбувається затримка росту та 

розвитку кістяку і його деформація, депігментація волосяного покриву, 

полисіння та дерматити, емфізема легень, судинні аневризми, ураження серця, а 
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у корів зниження статевої активності, молочної продуктивності, відтворювальної 

здатності; телята від таких корів гинуть у перші дні життя [145].  

Добова потреба тварин у міді становить 8–5 мг/кг сухої речовини. При 

вмісті кількості міді в сироватці крові 1–3 мг % (норма 6–12) у великої рогатої 

худоби відмічають лизуху. Використання сульфату та хлориду міді дає змогу 

забезпечити потребу тварин у цьому елементі. Багаті на мідь корми – конюшина, 

жом, дріжджі, гичка буряків, соєвий шрот, тваринне борошно [90]. 

Цинк міститься майже в усіх органах у вигляді вільних іонів або солей. 

Кількісний вміст цинку в організмі тварин становить приблизно 0,003 % живої 

маси. Найбільше його у гіпофізі, статевих залозах, печінці, м’язах, шерсті [269]. 

Цинк стимулює обмін білків та вуглеводів, активує дію гормонів, зокрема 

адреналіну, тестостерону, фолікуліну, пролану, гонадотропного гормону, регулює 

діяльність репродуктивної системи, є одним з найважливіших мікроелементів, 

необхідних для синтезу білків, ДНК. Без цинку неможливе кровотворення, робота 

імунної системи і діяльність залоз внутрішньої секреції. Він необхідний також для 

синтезу інсуліну – гормону підшлункової залози [298]. 

Цинк входить до складу простатичної групи дихальних ферментів 

карбоангідрази, відіграє важливу роль у розвитку скелета. Дефіцит цинку в організмі 

викликає порушення відтворної функції, затримку росту і розвитку молодняку. При 

цьому порушуються функції центральної нервової системи, процеси травлення, 

затримується ріст шерсті, погіршується зір. Клінічними ознаками дефіциту цинку в 

організмі є надмірне слиновиділення, гіперкератоз шкіри шиї, нижньої щелепи і 

внутрішнього боку кінцівок, тріщини шкіри тощо [317]. 

Надходження в організм тварин надлишку цинку викликає анемію, 

проноси, дерматити, знижує продуктивність, припиняється ріст і розвиток, 

настає безпліддя, починається виснаження, внаслідок чого тварина гине.  

На вміст цинку в організмі тварин негативно впливає надлишок кальцію в 

раціоні. Як наслідок, в шлунково-кишковому тракті утворюються важкорозчинні 

і погано засвоювані сполуки цинку і кальцію. В той же час, надлишкове 

надходження цинку в організм тварин супроводжується зниженням вмісту 
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кальцію в крові та кістках, при цьому порушується засвоєння фосфору – 

розвивається остеопороз.  

Згідно з даними Розпутного О. І. [226] оптимальна потреба цинку для 

всіх сільськогосподарських тварин і птиці становить 40–50 мг/кг сухого корму. 

Основним його джерелом в раціоні є зелені корми (до 30 мг/кг сухої речовини), 

сінне борошно, пшеничні висівки, рибне борошно. 

Збільшення надходження важких металів у біосферу, забруднення ними 

ґрунтів, води та кормів, як наслідок, негативна дія на організм тварин і людей, 

вимагає від науки та практиків пошуку засобів зниження токсичної дії цих 

сполук на організм тварин і людину. 

 

1.3. Виробництво екологічно безпечної продукції тваринництва в 

умовах техногенного навантаження 

1.3.1. Шляхи зниження надходження радіонуклідів у продукцію 

рослинництва і тваринництва 

З метою обмеження міграції радіонуклідів і важких металів харчовими 

ланцюгами, в даний час, є подальше продовження реабілітації забруднених 

територій шляхом запровадження контрзаходів, що обмежують їх рухливість у 

ґрунті та зменшують накопичення у сільськогосподарській продукції [184]. 

За результатами досліджень Перепелятникова Г. П. [202], від 70 до 95 % 
137Cs надходить в організм людини з продукцією тваринництва. Впровадження 

комплексу заходів по зниженню переходу радіонуклідів у всіх ланках 

трофічного ланцюгу: “ґрунт →рослини →сільськогосподарські тварини → 

продукти тваринництва” є запорукою зниження забруднення тваринницької 

продукції [73, 177, 188]. При цьому найбільш ефективним заходом зниження 

дози опромінення населення є обмеження накопичення 137Cs в кормових 

культурах. 

До контрзаходів, які знижують кратність зниження коефіцієнта 

накопичення 137Cs кормовими культурами відносять:  

• вапнування кислих ґрунтів (у 1,5–3 раза) [50, 77]; 
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• застосування оранки замість дискування [268];  

• підбір, вирощування та збільшення площ сільськогосподарських культур і 

трав з низькими коефіцієнтами накопичення [188];  

• попередження вторинного забруднення рослин шляхом скорочення 

кількості міжрядного обробітку, виконання робіт по вологому ґрунті, 

використання широкозахватної техніки або сільськогосподарської авіації [2, 200];  

• докорінне і поверхневе поліпшення природних лук, сіножатей і пасовищ – 

від 1,25 до 4,8 разів [189, 200], – цей захід дозволяє знизити надходження 90Sr і 
137Cs в раціон тварин, а отже і в молоко та м’ясо в 10–20 разів [8, 21, 22];  

• внесення меліорантів (цеоліти, гумат натрію) знижує накопичення 137Cs у 

2,4–2,9 разів [225];  

• комплексне внесення різних видів мінеральних добрив – внесення 

калійних або фосфорних добрив зменшує вміст радіоцезію в основній і побічній 

продукції в 2,0–2,5 раза [200, 225]; 

• внесення органічних добрив зменшує надходження 137Cs у врожай рослин 

у 1,5–3 раза при дозі внесення 50–80 т/га [214], внесення сапропелю зменшує 

накопичення рослинами радіоцезію в 4,5–4,6 раза [276]. 

Проте внесення азотних добрив підвищує концентрацію 137Cs в кормових 

культурах на 34 % [50], а в деяких і на 50–64 %. Дози фосфорних і калійних 

добрив, для максимального зниження надходження радіонуклідів, 

рекомендується збільшувати у 1,5–2 раза відносно дози розрахованої на 

запланований урожай [12, 28, 56, 178, 188, 201]. 

До технологічних заходів, які знижують надходження 137Cs у 

рослинницьку і тваринницьку продукцію відносять [203, 225]:  

– промивання і первинне очищення зібраної плодоовочевої продукції і 

технічних культур;  

– застосування різних способів збирання зернових, овочевих і кормових 

культур, які не допускають вторинного забруднення урожаю;  

– переробку одержаної рослинницької продукції з метою зниження 

концентрації радіонуклідів.  
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Згідно з даними Інституту сільського господарства Полісся, протягом 1996–

2012 рр. поліпшення радіаційної ситуації у досліджуваних районах майже не 

відбувається, що підтверджується даними забруднення 137Cs молока та м’яса [184]. 

Виходячи з цього, отримання екологічно безпечної продукції 

тваринництва в зоні техногенного навантаження має важливе значення і 

залишається актуальним і донині [274]. 

Перехід радіонуклідів із кормів у продукцію тваринництва залежить від 

рівня і повноцінності годівлі тварин, їх віку, фізіологічного стану, 

продуктивності та інших факторів [150, 192]. 

Раціон годівлі відіграє велику роль у зниженні переходу 137Cs із кормів у 

молоко і м’ясо. За рахунок зміни його структури можна знизити вміст 

радіонуклідів у 2–5 разів. Сінний тип годівлі великої рогатої худоби сприяє 

більшому надходженню 137Cs та 90Sr у м’ясо та молоко порівняно із змішаним 

раціоном, до складу якого, крім сіна, входять грубі корми і зерно, або із силосно-

концентратним [200; 225]. Зелені корми, які входять до складу раціону 

зумовлюють у 1,5–2,0 раза вище накопичення радіонуклідів у молоці проти 

раціону із зерна та грубих кормів [192] . 

Забруднення продукції тваринництва радіонуклідами значною мірою 

залежить від стану лук і пасовищ. При випасанні тварин на зріджених 

природних пасовищах зі слаборозвинутим травостоєм відмічається багаторазове 

підвищення забруднення молока і м’яса радіонуклідами, ніж на луках із добрим 

травостоєм. Це пов’язано з поїданням тваринами разом із травою верхнього 

шару дернини з високим вмістом радіоактивних речовин. Тому на природних 

луках і пасовищах рекомендується проводити поверхневе та корінне 

поліпшення, яке зменшує перехід радіонуклідів у 2–10 разів. При цьому важливе 

значення має формування травостою [ 188, 192] . 

Коефіцієнт переходу радіоцезію з кормів раціону в організм 

низькопродуктивних тварин, як правило, вищий, ніж у високопродуктивних.  

При незбалансованій годівлі та при недостатньому забезпеченні тварин 

мінеральними елементами коефіцієнт переходу зростає. 
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До основних заходів, що знижують концентрацію радіонуклідів у 

продуктах тваринництва належать:  

• організація виробництва і заготівля кормів з низьким (допустимим) 

рівнем радіонуклідів;  

• зміна систем утримання великої рогатої худоби (пасовищне на стійлово-

вигульне); при стійловому утриманні худоби, порівняно з пасовищним, 

зменшується надходження 90Sr, 137Cs, 131І у молоко і м’ясо у 3–10 разів; 

• перепрофілювання тваринницьких галузей (м’ясне скотарство, 

свинарство, птахівництво замість молочного скотарства); 

• впровадження раціонів годівлі для худоби і птиці, які забезпечують 

отримання молока, м’яса та яєць з рівнем радіонуклідів не вище допустимого; 

• з метою “прижиттєвого” очищення м’яса та субпродуктів від 

радіонуклідів, слід організовувати годівлю тварин “чистими” кормами в останні 

1–3 місяці передзабійної відгодівлі [12]; 

• включення до складу раціонів мінералів-сорбентів (спеціальних добавок: 

комплексної мінеральної добавки (КМД) на основі сапоніту, глауконіту, цеоліту, 

трепелу). Використання в раціонах годівлі тварин КМД сприяло зниженню 

питомої активності 137Cs в молоці на 3,1–21,7 %, яловичині – 1,4–78,3, свинині – 

21,2 %. При згодовуванні коровам і відгодівельним бугайцям різних доз 

глауконіту (2,5–10,0 % від маси концкормів у раціоні) підвищувалася молочна 

продуктивність і середньодобові прирости живої маси, відповідно, на 2,7–12,1 і 

10,4–13,4 % та знижувалася концентрація 137Сs в продукції тваринництва на 

15,8–32,4 %. При використанні цеоліту в годівлі дійних корів, бугайців та свиней 

у раціонах з підвищеним вмістом 137Сs – молочна продуктивність корів зростала 

на 10,8–14,7 %, середньодобові прирости живої маси відгодівельних бугайців і 

свиней, відповідно, на 4,5–39,9 і 3,7–9,1 %, питома активність 137Cs у молоці та 

яловичині знижувалася, відповідно, у 1,08–1,13 та 1,56–1,58 раза [241, 242]; 

• організація технології переробки продуктів тваринництва [12, 200, 225, 

192]. Суттєво знизити вміст радіонуклідів у кінцевому продукті можна за рахунок 

технологічної переробки. Переробка молока на вершки, сир, масло дає змогу 



 33 
значну частину радіонуклідів перевести у відвійки, сколотини та сироватку; у 

перетопленому маслі залишається низький вміст радіонуклідів [225]. 

Знизити радіоактивну забрудненість м’яса можливо двома шляхами: 

проварюванням із зміною бульйону та його мокрого посолу. При цьому 

найбільший ефект досягається за умови попереднього подрібнення м’яса на 

шматки із наступним багаторазовим вимочуванням просоленого м’яса. Обробка 

м’яса, що містить радіоцезій, проточною водою або 0,85 %-вим розчином 

кухонної солі, при цьому, ефективність зростає із збільшенням тривалості 

контакту м’яса з рідиною. Ще краще проходить відділення радіонуклідів при 

підкисленні розчину оцтовою, молочною або пропіоновою кислотами. 

Перетоплення сала супроводжується переходом понад 95 % 137Cs у вишкварки і 

продукт стає практично “чистим”. Знизити концентрацію радіоактивних речовин 

у м’ясі та субпродуктах можна методом проварювання їх у підсоленій воді та 

зміною води після кип’ятіння, при цьому юшка (перша, друга) для вживання не 

рекомендується [46]. 

1.3.2. Зниження надходження важких металів в продукцію 

рослинництва та тваринництва 

В умовах техногенного навантаження на довкілля одним з пріоритетних 

напрямків є моніторинг важких металів у трофічному ланцюгу: “ґрунт → 

рослина (корм) →тварина →продукція →людина”.  

З метою попередження отруєнь сільськогосподарських тварин важкими 

металами рекомендується систематично проводити контроль за наявністю 

токсичних металів у кормовому раціоні [38].  

Підбір і вирощування сільськогосподарських культур з низькими 

коефіцієнтами накопичення важких металів – це один з агротехнічних заходів, 

що знижує забруднення продукції рослинництва важкими металами. Рослини, 

які здатні у великих кількостях накопичувати важкі метали можна 

використовувати для біологічного очищення ґpyнтy. За рахунок правильного 

підбору культур рослин можна зменшити накопичення важких металів в 

сільськогосподарській продукції у середньому в 6–14 разів [139, 305]. 
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Зв’язуванню важких металів з утворенням металоорганічних комплексів 

сприяє високий вміст гумусу в ґpyнті [308, 310]. Накопичення важких металів у 

ґpyнті може бути результатом їх взаємодії з неорганічними сполуками, 

наприклад, карбонат- і фосфатіонами, які можуть бути ефективними у зменшенні 

міграції, вимиванні та біологічній доступності іонів важких металів [304]. 

Внесення вапна (3,78 т/га СаСО3) в ґрунт, забруднений міддю, свинцем і 

цинком на рівні 1 ГДК, сприяло зниженню вмісту зазначених елементів в буряку 

столовому на 73,2 %, 66,3 і 69,4 % відповідно, порівняно з варіантом, на якому 

детоксикація ґрунту не проводилася [42].  

У дослідах Інституту сільського господарства Полісся застосування 

добрив фосфоритних карбонатів як у чистому вигляді, так і при поєднанні з 

мікроелементами Cu, Mo, B, Zn сприяло зниженню коефіцієнтів накопичення 

кадмію, ртуті, міді, цинку зерном і соломою пелюшко-вівсяної сумішки, 

порівняно з контролем відповідно, на 28,0–63,6 %, 24,9–76,0, 5,2–88,7, 3,7–65,2 %. 

Внесення гною, торфу, сапропелю, компосту у дерново-підзолистий 

супіщаний ґрунт (дослідне поле Інституту сільського господарства Полісся) 

сприяло істотному зменшенню (на 33,9–38,6 %) накопичення зеленою масою 

кукурудзи цинку та кадмію, що є нижчим на 4,5–20,4 % порівняно з 

використанням інших меліорантів. Використання мінерального добрива на 

дерново-підзолистому ґрунті у повному складі (N90P90K90), при вирощуванні 

зеленої маси кукурудзи на силос, сприяло зниженню акумуляції в рослинах 

кадмію на 38,6 %, міді – 33,0, цинку – на 26,6 %, але при цьому коефіцієнти 

накопичення свинцю та ртуті у зеленому кормі збільшувались, відповідно, в 1,2 

та 3,7 раза [242]. 

Згідно з даними досліджень німецьких вчених, впливу мінеральних добрив 

на нагромадження важких металів сільськогосподарськими рослинами не 

встановлено. Використання протягом 31 року 13 т суперфосфату не впливало на 

кількість доступного рослинам кадмію та його накопичення буряком цукровим [1]. 

В останні тридцять років вчені різних установ почали працювати над 

проблемою використання найбільш дешевих, ефективних і нешкідливих для 

здоров’я тварин компонентів для зниження дії токсичних елементів на організм 
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тварин та зменшення накопичення кількості важких металів у продуктах 

тваринництва [35, 36, 63, 208]. Для цього часто використовують сорбенти різних 

властивостей і походження [84, 239]. Це, перш за все, включення в склад 

мінеральних добавок таких елементів як кальцій, стабільний йод, а також 

застосування природних мінералів-сорбентів, комплексної мінеральної добавки 

на основі сапоніту, цеоліту, фероцину та інших [138, 224, 241]. 

Згодовування коровам хітозану, продукту деацетилювання хітину, у 

формі 3 %-вого гелевого препарату, покращувало мінеральний обмін, у 

результаті чого збільшувалося виведення із організму міді, нікелю, свинцю і 

кадмію, створювалися умови для оптимального співвідношення мінеральних 

елементів [252, 253]. 

Згодовування бугайцям комплексної мінеральної добавки (КМД) на основі 

сапоніту, значно зменшувало накопичення важких металів у яловичині: Pb на 5,6–

15,6 %, Cd – 16,4–19,2, Hg – на 15,1–26,4 % при підвищенні приростів [242]. 

Включення в раціон корів цеолітового борошна (30 г на 1 корм. од.), за 

умов локального техногенного забруднення, забезпечувало підвищення їх 

молочної продуктивності на 15,3 %, вмісту білка та жиру в молоці, відповідно, 

на 0,03 та 0,11 %. При цьому концентрація Cd, Pb та Hg в калових масах 

дослідних груп корів була вищою на 14,7–18,8 % за контрольні показники [41].  

Використання хумоліту в дозі 0,5 г/кг живої маси при годівлі лактуючих 

корів протягом одного місяця знижує вміст Cd у молоці, нирках та легенях, Pb – 

м’язах, печінці, нирках, серці та селезінці, 88Sr – м’язах, печінці, нирках, 

селезінці, Cu – у печінці, нирках, серці [108, 241]. 

У зонах з високим антропогенним тиском, з метою зменшення 

накопичення відповідних досліджуваних забруднювачів в організмі бугайців і 

отримання екологічно безпечної яловичини дуже важливо балансувати раціони 

тварин за протеїном, мікроелементами та вітамінами при застосуванні преміксів і 

використанні лікарських рослин (зокрема сухої кропиви, листя лопухів, ехінацеї 

пурпурової, хвоща польового), а також ін’єкцій на їх основі [36, 63, 85, 208]. 
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У дослідах Маменко О. М. годівля тварин з одночасним застосуванням 

преміксу, в зоні техногенного навантаження, сприяла зниженню вмісту важких 

металів у м’ясі і покращувала його якість [176]. 

Ехінацею пурпурову відносять до природних адаптогенів широкого 

спектру дії, що характеризується наявністю імуномоделюючого, 

протизапального, ранозагоюючого, біостимулюючого, протирадіаційного, 

протимікробного та противірусного ефектів [85, 275]. 

Сполуки сірки та мікроелементи вводять у раціон з метою лікування і 

профілактики хронічних отруєнь токсичними елементами [158]. Сполуки сірки 

забезпечують зниження інтоксикації організму корів, а також сприяють 

інтенсивному виведенню сполук свинцю через шлунково-кишковий тракт, а під 

дією сірковмісної амінокислоти метіоніну – через нирки [88]. 

Згодовування поросятам підвищеної кількості вітаміну А (у 15 разів до 

норми) знижувало негативну дію кадмію на організм та підвищувало вміст 

кальцію і ретинолу в крові, сприяло відкладанню в організмі кальцію і 

покращенню мінералізації та міцності кісткової тканини [144]. 

Введення до складу комбікормів джерел вітаміну С, з метою підвищення 

імунітету та резистентності організму тварин, сприяло виведенню сполук 

важких металів із організму [36]. 

Додавання до раціону поросят молочних продуктів, кальциферолу 

(вітамін Д) і препаратів заліза зменшувало накопичення кадмію у паренхімі 

печінки [314]. 

Згодовування тваринам у складі раціону плодів та коренеплодів, які 

містять пектинові речовини – полісахариди сприяло зниженню накопичення 

важких металів в продукції тваринництва. Пектин зв’язує важкі метали завдяки 

наявності вільних карбоксильних груп в його молекулі, що утворюють 

нерозчинні сполуки – пектати і пектинати, які виводяться з організму, чим і 

пояснюється захисний ефект пектинів. Вони стимулюють функції кишківника, 

сприяють виведенню з організму продуктів обмінних процесів, токсинів, 

канцерогенів, холестерину, важких металів [106, 249, 256, 259]. 
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Доведено, що збагачення раціонів морквою та капустою сприяє 

прискоренню та зростанню елімінації кадмію із організму, а також зниженню 

його накопичення у внутрішніх органах і тканинах (у 3,0–4,8 раза) [316]. 

Пектинові препарати, виготовлені на основі бурякового жому, як кормова 

добавка до раціону, ефективно виводять сполуки ртуті, сприяють нормалізації 

обмінних процесів та одержанню екологічно чистої продукції [147, 174]. 

Встановлено, що бугайці спеціалізованих м’ясних порід (герефордської 

та казахської білоголової) краще адаптуються до несприятливого впливу 

токсинів, при згодовуванні кормів з важкими металами [124, 135, 185]. 

Технологічна переробка є одним із заходів зниження забруднення 

тваринницької продукції важкими металами. При виготовленні вершків, масла 

та сиру значна частина важких металів переходить у відходи переробки. За 

даними Р. Татузяна [255] у масло, вироблене з вершків, переходить 17,65–

21,74 % важких металів, решта накопичується в сколотинах.  

При сепаруванні молока більш ніж 90 % кадмію виділяється із 

відвійками, а вершки мають незначний його вміст. Із підвищенням жирності 

вершків знижується концентрація в них токсичних металів. Виготовлення із 

вершків масла сприяє подальшому зменшенню вмісту важких металів і в 

готовому продукті їх не більше 1–3 %. У процесі виробництва сиру з молочної 

суміші у сирну масу переходить від 50 до 90 % токсичних елементів, що 

пов’язано із активною кислотністю середовища. Найбільший вміст кадмію 

спостерігається в м’якому сирі, виробленому кислотним способом. Виробництво 

солоної бринзи сприяє зниженню переходу важких металів у продукт [228].  

При виробництві кисломолочного сиру більша частина елементів 

переходить у сироватку. При цьому, концентрація міді, кадмію та цинку у 

сироватці досягає більш ніж 50 %, відповідно зменшується їх кількість у 

продукції. Вміст свинцю у сироватці при використанні екстракту ехінацеї 

становив 46,79 %, і був значно більшим, ніж без її використання (28,43 %) [204].  

Значне зниження концентрації важких металів відмічається під час 

переробки м’яса-сирцю на варені ковбаси, менше – в напівкопчені та 

найменше – в копчені ковбаси. Від вмісту важких металів у вихідній сировині, 
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залежить концентрація їх у готовій продукції, менший вплив має вміст жиру та 

білка в м’ясі та м’ясопродуктах, але остаточна концентрація важких металів у 

тваринницькій продукції залежить від цих речовин [209]. 

 

1.4. Види відгодівлі бугайців та їх застосування в умовах 

техногенного забруднення довкілля 

Види відгодівлі великої рогатої худоби прийнято позначати відповідно до 

основного корму в раціонах. У зоні Полісся і Лісостепу найбільш поширеними 

видами відгодівлі є відгодівля на силосі, жомі, барді і на зелених кормах. У 

результаті впровадження нових методів приготування кормів (штучне сушіння, 

гранулювання, брикетування) з’явилися нові види відгодівлі худоби з 

використанням повнораціонних гранульованих, брикетованих сумішей і кормів 

із штучно висушених рослин [94]. 

Разом з тим, як повідомляють професори А. П. Дмитроченко і 

П. Д. Пшеничний (1964) типи відгодівлі у деяких країнах встановлюються за 

якістю продукції, яку отримують після відгодівлі. В США встановлені такі типи 

відгодівлі м’ясної худоби – відгодівля на бебі-біф (інтенсивна відгодівля 

молодняку до живої маси 360–450 кг у 12–18-місячному віці для отримання 

молодої “мармурової” яловичини), відгодівля фідеров (до живої маси 500–620 кг 

у 2–2,5-річному віці для отримання зрілої “мармурової” яловичини), 

дорощування і відгодівля стокерів (тобто тощого молодняку м’ясних і молочних 

порід до живої маси 450–600 кг у 2–2,5 роки для отримання “супової” 

яловичини), відгодівля вибракуваної дорослої худоби [89]. 

При цьому повноцінна, збалансована годівля молодняку великої рогатої 

худоби має забезпечуватися при різному виді годівлі. Вид характеризується 

співвідношенням різних видів кормів (грубих, соковитих, концентрованих тощо) 

у відсотках від загальної енергетичної поживності раціону. 

Богданов Г. О., Кандиба В. М. (2012) рекомендують для досягнення 

генетичного потенціалу м’ясної продуктивності бичків, перш за все, 

використання системи повноцінної годівлі при застосуванні збалансованих (за 

24–27 показниками) за деталізованими нормами годівлі раціонів і згодовуванні 
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усіх кормів у складі кормосумішей, що гарантує середньодобові прирости 900–

1000 г – від народження до живої маси 576–648 кг у 18–21-місячному віці [30]. 

В останні роки при виробництві молока і яловичини стали широко 

використовувати повноцінні кормосуміші, вирощувати багатокомпонентні 

сумішки із злаково-бобових культур, виготовляти з них силоси, сінаж. 

Згодовування таких кормів, при трав’яному типі годівлі, дає змогу отримувати 

високі надої молока від корів та прирости від бугайців на відгодівлі. 

Результатами досліджень Півторака Я. І. [206] доведена доцільність 

використання напівсухих сумішей зерносінажу з метою інтенсивної відгодівлі 

надремонтного молодняку української чорно-рябої породи. Така відгодівля 

забезпечила середньодобові прирости живої маси 903–985 г, що перевищувало 

показники відгодівлі худоби кукурудзяним силосом (контроль) на 127–209 г 

(16,2–26,4 %).  

За даними досліджень авторів Гноєвого І. В., Ільченко О. М., 

Гноєвого В. І. (2006) [212] з урахуванням урожайності кормових культур, 

хімічного складу й поживності одержаної продукції та затрат сукупної енергії на 

їх вирощування було встановлено (зона Лісостепу), що до найбільш 

пріоритетних злаково-бобових сумішок за виходом кормо-протеїнових одиниць 

з 1 га земельної площі відносяться кукурудзяно-соєва сумішка з озимого 

тритикале і озимої вики та 4-компонентна сумішка ярих зернофуражних культур 

(ячмінь+овес+горох+вика). Вологість зеленої маси при заготівлі зерносінажу і 

силосу із злако-бобових сумішок складала від 57,8 до 72,7 % [70]. 

Доведено, що заміна у складі кормових сумішок для високопродуктивних 

корів кукурудзяного силосу на силос з підвищеним вмістом сухої речовини із 

злаково-бобових сумішок зернофуражних культур забезпечувала підвищення 

вмісту перетравного протеїну на 28,8 %, зростання середньодобових надоїв 

молока у період роздоювання на 2,6 кг або 14,5 % (Р<0,05). 

Важливим фактором у зменшенні надходження радіоцезію і важких 

металів у молоко і м’ясо в умовах техногенного навантаження є кормовий, який 

зумовлений типом годівлі тварин, наявністю клітковини в раціоні та їх 

збалансованістю. 
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За даними Б. Н. Анненкова і Є. В. Юдінцевої [12], двократне зниження 

концентрації 137Cs в молоці відмічається при переведенні лактуючих корів з 

висококонцентратного типу годівлі (1,4 кг на добу сирої клітковини) на 

низькоконцентратний (вміст сирої клітковини 3,3 кг на добу). 

Подібні результати були отримані і в дослідах В. П. Славова [248], в яких 

встановлено, що включення до складу літніх раціонів грубих і вуглеводистих 

кормів сприяє зниженню коефіцієнту переходу 137Cs в молоко майже в 2 рази. 

У працях П. М. Алексахина [9] повідомляється, що при годівлі 

лактуючих корів силосно-концентратним раціоном вміст 90Sr і 137Cs в молоці та 

м’язах був меншим у 5,2 раза, порівняно із вживанням сінного раціону з рослин 

природних лук. В інших дослідженнях [79] також доведено, що вміст клітковини 

в раціоні є важливим фактором, який сприяє зниженню адсорбції радіонуклідів у 

шлунково-кишковому тракті тварин. 

З метою профілактики інтоксикацій організму тварин важкими металами 

найбільш перспективними, за даними М. С. Маршака [179], є речовини, які 

містяться в натуральних продуктах. До таких речовин, які не мають негативного 

впливу на організм і, в той же час, дають виражений захисний ефект, 

відносяться пектинові речовини – полісахариди, що містяться в плодах і 

коренеплодах. Пектини – клітинні мембрани вищих рослин і за хімічною 

будовою є метиловими ефірами полігалактуронової кислоти [106]. Карбоксильні 

групи залишків галактуронової кислоти у більшому чи меншому ступені 

етерифіковані метиловим спиртом і здатні зв’язувати ртуть та інші важкі метали, 

утворюючи нерозчинні сполуки – пектани, пектинати, які виводяться з 

організму. 

Встановлені і експериментально обґрунтовані дані О. Г. Архіпової [20] 

про те, що під дією пектину проходить посилення виведення розчинних солей 

ртуті з організму при їх одноразовому пероральному введенні, нормалізація 

вмісту SH-груп у крові, тканинах і внутрішніх органах, зменшення порушень у 

функціональному стані щитоподібної залози [147, 174]. 

О. Д. Лівшиц [171] у своїх експериментальних дослідженнях вивчав 

вплив раціону з включенням овочів на динаміку виведення ртуті з організму. 
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Доведено, що в органах і тканинах тварин, які отримували овочі, концентрація 

ртуті була значно нижча порівняно з контрольними аналогами. 

При використанні різних пектинів (бурякового, яблучного та пектин-

вітамінного драже) спостерігалося достовірне зниження рівня ртуті в крові усіх 

вікових груп щурів. У старих тварин ступінь виведення токсиканту виявилася 

ефективнішою при застосуванні пектин-вітамінного драже. У середніх за віком 

щурів усі три пектини виводять ртуть однаково, а для молодняку найбільш 

ефективним є буряковий пектин [147, 171]. 

Наразі відомий ряд заходів для запобігання шкідливої дії важких металів 

на організм людини і засоби лікування наслідків надлишку Cd. Так збагачення 

раціонів морквою і капустою сприяє значному зниженню нагромадження 

кадмію у внутрішніх органах і тканинах. Це зумовлено впливом пектину, 

клітковини, аскорбінової кислоти та інших біологічно активних речовин, які 

можуть зв’язувати і створювати нерозчинні сполуки важких металів у харчо-

травному каналі та виводити їх з організму [316]. 

Оптимізація раціонів за цукром коровам і відгодівельним бугайцям, які 

утримувалися в умовах довготривалої дії малоінтенсивного опромінення, при 

використанні кормів, вирощених на забруднених сільськогосподарських угіддях 

радіонуклідами і важкими металами території, позитивно позначалася на надоях 

та якості молока і яловичини, зменшуючи при цьому концентрацію 137Cs і 

важких металів у продукції [240]. 

Згодовування бугайцям комплексної мінеральної добавки (на основі 

сапоніту), як адсорбенту, сприяло зв’язуванню важких металів у шлунково-

кишковому тракті та виведенню їх з організму. Під впливом КМД концентрація 

свинцю, кадмію, ртуті, міді і цинку в яловичині знижувалася порівняно з 

контролем, відповідно, на 5,6–15,6 %, 16,4–19,2, 15,1–26,4, 6,3 та 2,2–8,5 % [242]. 

В умовах надмірного техногенного навантаження агроекосистем важкими 

металами експериментально обґрунтована еколого-технологічна доцільність 

корекції складу раціонів за допомогою спеціально розроблених мінерально-

вітамінних преміксів, як окремо, так і в поєднанні з застосуванням біологічно 

активного препарату “Т” для блокування токсичної дії важких металів, 
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нормалізації морфологічного і біохімічного складу крові, підвищення 

резистентності і продуктивності тварин та поліпшення якості молока і м’яса [210]. 

 

Висновки до Розділу 1 

Відомо, що рівень та повноцінність годівлі є визначальними в 

інтенсивності вирощування молодняку великої рогатої худоби. В сучасних 

умовах ведення сільського господарства в зоні Полісся виникла проблема 

пошуку альтернативних шляхів повноцінної годівлі худоби. В останні роки в 

зоні радіоактивного забруднення українського Полісся розпочали впровадження 

кормових сумішок із ярих злаково-бобових культур (2-, 4-компонентних). Із них 

заготовляють на стійловий період силос, сінаж, а влітку використовують як 

зелений корм. Такі сумішки компенсують нестачу комбікормів у раціонах та 

забезпечують раціони тварин перетравним протеїном та іншими поживними 

речовинами, а також вітамінами і мінеральними речовинами. Тому дуже 

важливо вивчити накопичення радіонуклідів і важких металів зазначеними 

сумішками і силосом із них та забруднення ними тваринницької продукції. 

Крім того, сьогодні, в умовах техногенного навантаження середовища 

відгодівлю молодняку великої рогатої худоби, в зоні Полісся, проводять 

переважно на раціонах силосно-концентратного типу. Після перебудови 

сільськогосподарського виробництва тут припинено вирощування кормових 

буряків для годівлі худоби. В той час, як попередніми дослідниками 

встановлено, що включення в раціони великої рогатої худоби цукристих кормів 

(буряки кормові або цукрові, цукробурякова меляса) для створення 

оптимального цукро-протеїнового співвідношення позитивно позначається на 

надоях молока і приростах та якості тваринницької продукції. 

Радіоактивні речовини і важкі метали через високу міграційну 

спроможність, схильність до біоакумуляції, політропну дію, токсичні речовини 

створюють загрозу здоров’ю сільськогосподарським тваринам, а через їх 

продукцію споживачам. Враховуючи це, в умовах зони радіоактивного 

забруднення пріоритетним завданням є зниження пресингу радіонуклідів і 

важких металів на населення. А тому проведення моніторингу токсичних 
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речовин у ланцюгу: “ґрунт →рослина (корм) →тварина →тваринницька 

продукція” є досить актуальним. 

Виходячи з цього, важливо, з метою зниження надходження токсичних 

речовин (радіонуклідів і важких металів) в організм тварин та їх продукцію, 

вивчити вплив різних типів годівлі молодняку великої рогатої худоби в умовах 

радіоактивного забруднення довкілля на продуктивність тварин і екологічну 

якість яловичини. 
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РОЗДІЛ 2  

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Експериментальні дослідження за темою дисертаційної роботи проведені 

згідно з державною тематикою відділу технології виробництва продукції 

тваринництва Інституту сільського господарства Полісся НААН на 

відгодівельних бугайцях української молочної чорно-рябої породи в ІІІ зоні 

радіоактивного забруднення після аварії на ЧАЕС, щільність забруднення 

території до 5 Кі/км2.  

Відповідно до завдань досліджень було проведено два науково-

виробничих досліди протягом 2007–2009 рр. в умовах фізіологічного двору 

Інституту сільського господарства Полісся (с. Грозине Коростенського району 

Житомирської області). Досліди проведено за методом груп-аналогів [195]. При 

формуванні піддослідних груп тварин відбирали, враховуючи: живу масу, вік, 

фізіологічний стан, інтенсивність росту в підготовчий період. Поставлені 

завдання вирішувалися згідно з загальною схемою досліджень (рис. 2.1). Схема 

проведення дослідів представлена в табл. 2.1. Для першого досліду було 

підібрано дві аналогічні групи бугайців по 8 голів у кожній, а для другого – дві 

аналогічні групи по 9 голів. 

У кожному досліді виділявся підготовчий і дослідний періоди: у першому 

їх тривалість, відповідно, становила 32 і 148, а в другому – 27 і 141 добу. Годівля 

піддослідних бугайців здійснювалася відповідно до загальноприйнятих норм 

[94]. Склад раціону визначався схемою дослідів. Годівля піддослідних тварин 

групова, дворазова, роздача кормів вручну, напування тварин з автонапувалок. 

Утримання тварин усіх груп було аналогічним, прив’язним [29].  

Облік заданих на групу кормів здійснювали щоденно, а їх поїдання – за 

даними щодекадних контрольних годівель. 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). 
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РАДІОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА РІЗНОТИПОВИХ РАЦІОНІВ 
 ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ЯЛОВИЧИНИ В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ 
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Екологічна та економічна ефективність 
 

Рис. 1. Загальна схема досліджень

типи раціонів – силосно-концентратний і 
силосно-коренеплодно-концентратний 

силоси – кукурудзяний і чотирикомпонентний  
із злаково-бобової сумішки 
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У другому досліді бугайцям дослідної групи згодовували силос із 

чотирикомпонентної злаково-бобової сумішки замість кукурудзяного, однакову 

за вагою кількість, як контрольним тваринам з І групи. Інші корми бугайцям 

згодовували в однаковій кількості. Щоденно на кожну групу, на кожну даванку 

корми зважувалися згідно з раціонами. 

Таблиця 2.1 
Схема дослідів 

Дослід 1. Радіоекологічна оцінка раціонів силосно-концентратного та силосно-

коренеплодно-концентратного типів при виробництві яловичини 

Групи 

Кількість 

тварин у 

групі, гол. 

Періоди досліду 

підготовчий 
(32 доби) 

дослідний 
(148 діб) 

І – контрольна 8 
ОР* силос кукурудзяний – 
55%, концентровані корми – 
35, грубі корми – 10 % від 
поживності раціону. 

ОР  

ІІ – дослідна 8 ОР 

Силос кукурудзяний – 35%, 
кормові буряки – 20, 
концентровані корми – 35, 
грубі корми – 10 % від 
поживності раціону. 

Дослід 2. Радіоекологічна оцінка раціонів для бугайців на відгодівлі  
за використання різних силосів 

Групи 

Кількість 

тварин у 

групі, гол. 

Періоди досліду 

підготовчий 
(27 діб) 

дослідний 
(141 доба) 

І – контрольна 9 
ОР (силос кукурудзяний, 
буряки кормові, 
концентровані корми,  
грубі корми) 

ОР 

ІІ – дослідна 9 ОР 

ОР – заміна кукурудзяного 
силосу силосом із 
чотирикомпонентної 
злаково-бобової сумішки 
(пелюшка+овес+вика+ 
тритикале) 

ОР* – основний раціон 
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Для годівлі бугайців протягом дослідів використовували корми власного 

виробництва, вирощені в ІІІ зоні радіоактивного забруднення. 

На основі даних, зміни живої маси, обчислювали абсолютний і 

середньодобовий приріст по кожній тварині та групах. 

Абсолютний приріст визначали за формулою 2.1: 

Р=Wt – W0,                                                                (2.1) 

де Р – абсолютний приріст, кг; 

Wt – жива маса укінці періоду, кг; 

W0 – жива маса на початку періоду, кг. 

Середньодобовий приріст за формулою 2.2: 

С= Wt – W0   ,                                                           (2.2) 
       t 

 де С– середньодобовий приріст, кг; 

Wt – жива маса укінці періоду, кг; 

W0 – жива маса на початку періоду, кг; 

t – тривалість періоду, діб. 

Зразки кормів та їх залишки досліджували у науковій лабораторії відділу 

технології виробництва продуктів тваринництва Інституту сільського 

господарства Полісся НААН за традиційними методиками зоотехнічного аналізу 

[167]: 

– початкову вологість – висушуванням зразків кормів при температурі 

60–65оС з наступним доведенням його до повітряносухого стану; 

– суху речовину – висушуванням зразків кормів при температурі 100°С 

протягом 6 годин; 

– сирий протеїн – за загальним нітрогеном, класичним методом за 

К’єльдалем; 

– сиру клітковину – за методом Геннеберга та Штомана; 

– сирий жир – методом екстрагування абсолютно-сухої наважки в апараті 

Сокслета (С. В. Рушковський); 

– сиру золу – шляхом спалювання у муфельній печі при температурі 500–

600°С; 
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– кальцій – трилонометричним методом з флуорексоном; 

– фосфор – фотоколориметричним методом; 

– кормові одиниці, обмінна енергія, БЕР – розрахунковим шляхом. 

Усі дослідження проводили у парних визначеннях. Підготовка зразків 

рослинного та тваринного походження для визначення важких металів 

здійснювалася методом сухої мінералізації згідно з ГОСТом 26929–94 [75], 

аналіз – згідно з ГОСТом 30178–96 [76] 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”. 

Для вивчення наявності порушень рубцевого метаболізму під дією 

досліджуваних факторів вивчали біохімічні показники рубцевої рідини на трьох 

бугайцях-аналогах із кожної групи. 

Рубцевий вміст отримували за допомогою ротостравохідного зонду за 

1,5–2 години до ранкової годівлі та через 1,5–2 години після неї. Визначали 

наступні показники: 

- рН – на рН-метрі; 

- кількість інфузорій – методом мікроскопічного підрахунку у камері 

Горяєва; 

- загальну кількість ЛЖК – шляхом відгонки в апараті Маркгама; 

- співвідношення ЛЖК – методом розподільчої хроматографії на 

селікагелевій колонці. 

З метою вивчення перетравності поживних речовин, балансів нітрогену 

та мінеральних речовин, важких металів та 137Cs під впливом фактора, що 

досліджували і з урахуванням специфіки дослідів, на фоні науково-

господарського експерименту на молодняку великої рогатої худоби на 

фізіологічному дворі Інституту сільського господарства Полісся проведено два 

фізіологічні (балансові) досліди на 3–х тваринах з кожної групи згідно з 

існуючими методиками, рекомендованими О. І. Овсянніковим [195]. У період 
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досліджень проводився індивідуальний облік спожитих кормів і виділених калу 

та сечі з відбором середніх проб для аналізу. 

Кров для досліджень відбирали з яремної вени у 5-ти тварин із групи 

вранці до ранкової годівлі. Дослідження крові виконані в Житомирському 

національному агроекологічному університеті в атестованій лабораторії 

факультету ветеринарної медицини. У крові визначали: 

- еритроцити – шляхом підрахунку в камері Горяєва; 

- гемоглобін – гемоглобінціанідним методом; 

- лейкоцити – шляхом підрахунку в камері Горяєва; 

- загальний білок – рефрактометричним методом на рефрактометрі РЛУ; 

- резервну лужність – за Вікторовим і Жеребцовим; 

- кальцій – фотометричним способом з О-крезолфталеїновим реактивом; 

- неорганічний фосфор – методом УФ–детекції фосфолібдатного 

комплексу; 

- каротин – по Рачевському; 

- білкові фракції – експрес-методом; 

- загальний холестерин – методом Ілька; 

- активність АлАТ і АсАТ – динітрофенілгідрозоновим методом 

Ратмана–Френкеля; 

- сечовину – за кольоровою реакцією з діацетилмонооксимом [96, 181]. 

Забійні якості піддослідних бугайців вивчали за результатами 

контрольного забою тварин по три голови з кожної групи, жива маса яких 

відповідала середнім показникам по групах – за методикою ВІТ (1967). При 

цьому визначали забійну масу (кг), забійний вихід (%). 

Для проведення хімічного аналізу продуктів забою від трьох голів з 

кожної групи відбиралися зразки найдовшого м’язу спини (масою 400 г) між 

9 і 12 ребрами правих півтуш та печінки. Визначення проводили за 

загальноприйнятими методиками: воду – висушуванням, протеїн – методом 

К’єльдаля, жир – методом Сокслета, золу – спалюванням наважки в муфельній 

печі при 500–600 °С. 
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На основі даних хімічного аналізу зразків м’яса та печінки розрахували 

їх калорійність за формулою В. М. Александрова [6] 2.3: 

К=[С-(Ж+З)]*41+Ж*93;                                         (2.3) 

де К – калорійність м’яса, Ккал/кг; 

С – суха речовина, % 

Ж – уміст жиру, % 

З – уміст золи, % 

41 – калорійність 100 г білка, Ккал; 

93 – калорійність 100 г жиру, Ккал. 

Коефіцієнт переходу токсичних сполук (137Cs і важких металів) в 

ланцюгу “раціон→продукція тварин” розраховували за формулою 2.4: 

КП=Апрод./Арац.*100,                                              (2.4) 

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 

визначали розрахунковим методом за реалізаційними цінами 2008–2010 рр. 

Експериментальний цифровий матеріал оброблено методом варіаційної 

статистики за Н. О. Плохінським (1970) [207]. 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 (*;**;***). 
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

3.1. Радіоекологічна оцінка раціонів силосно-концентратного та 

силосно-коренеплодно-концентратного типів при виробництві яловичини 

3.1.1. Характеристика годівлі піддослідних бугайців 

Відомо, що продуктивність сільськогосподарських тварин великою 

мірою залежить від повноцінної годівлі, збалансованої за енергією, поживними 

та біологічно активними речовинами [68]. 

Відповідно до схеми досліду відгодівельні бугайці контрольної групи (І) 

протягом підготовчого і дослідного періодів отримували однаковий раціон 

силосно-концентратного типу, в якому кукурудзяний силос і силос із конюшини 

становили 54,9 % (за поживністю), концентровані – 36,3 і грубі 8,8 %. 

Бугайці дослідної групи (ІІ) протягом підготовчого періоду, як і їх 

контрольні аналоги (І групи), утримувалися на аналогічному раціоні. Проте у 

дослідному періоді їм замінили 20 % (за поживністю) силосованих кормів 

кормовими і цукровими буряками. Структура кормових раціонів становила – 

силос кукурудзяний і силос із конюшини – 34,8 %, буряки – 20,3, концентрати – 

36,0 і грубі корми – 8,9 % (табл. 3.1). 

Раціони годівлі піддослідних бугайців були розраховані на отримання 

1000–1100 г середньодобового приросту живої маси.  

Загальна поживність раціонів у дослідний період у І і ІІ групах була 

практично однаковою 8,65 і 8,71 кормових одиниць, з майже однаковим вмістом 

сухої речовини в раціоні 9,98 і 9,62 кг. 

Разом з тим, раціони контрольної групи виявилися незбалансованими за 

показником цукру. Цукро-протеїнове співвідношення між групами різнилося 

суттєво і становило у І групі 0,42:1, в ІІ групі – 1,16:1. За період проведення 

досліду концентрація обмінної енергії в 1 кг сухої речовини раціону молодняку 

ВРХ контрольної групи становила 8,4 МДж, дослідної – 11,5 МДж. На кожну 

кормову одиницю в досліджуваних раціонах припадало 91–92 г перетравного 

протеїну. 
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Таблиця 3.1 

Середньодобове споживання кормів піддослідними бугайцями  

в дослідний період, на голову за добу  

Корми та  
поживні речовини 

Групи 
І – контрольна ІІ – дослідна 

кг % за 
поживністю кг % за 

поживністю 
Силос кукурудзяний 19,92 36,8 12,74 23,4 

Силос конюшини 7,80 18,1 4,95 11,4 

Буряк кормовий - - 7,53 12,2 

Буряк цукровий - - 2,96 8,1 

Сіно конюшини 0,65 3,4 0,65 3,4 

Солома просяна 1,11 5,4 1,14 5,5 

Дерть пшенична 1,11 15,0 1,22 16,4 

Дерть вівсяна 1,02 12,8 0,63 7,8 

Макуха соняшникова 0,72 8,5 1,00 11,8 

Сіль кухонна 0,05 - 0,05 - 

У раціоні міститься:     

кормових одиниць, кг 8,65  8,71  

обмінної енергії, МДж 83,4  111,1  

сухої речовини, кг 9,98  9,62  

сирого протеїну, г 1393  1339  

перетравного протеїну, г 792  790  

сирого жиру, г 410  352  

сирої клітковини, г 2823  1929  

цукру, г 327  916  

кальцію, г 59,7  52,2  

фосфору, г 26,0  25,5  

калію, г 180,8  217,3  

міді, мг 70,6  82,7  

цинку, мг 354  331  

кобальту, мг 2,1  2,4  

заліза, мг 2401  2305  
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3.1.2. Прирости живої маси бугайців, витрати кормів на приріст і 

перетравність поживних речовин кормів 

Основними показниками, які характеризують продуктивність та ріст 

піддослідного молодняку, є прирости їх живої маси.  

Дослідженнями встановлено певні зміни в інтенсивності росту бугайців 

під впливом фактору, що вивчався – заміни 20 % силосу вуглеводистими 

кормами – кормовими та цукровими буряками. На початку досліду бугайці 

піддослідних груп за живою масою істотно не відрізнялися, різниця між ними 

була в межах 2,3 % на користь контрольної групи (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Приріст живої маси бугайців на відгодівлі та витрати кормів на 1 кг 

приросту за дослідний період (n=8; M±m) 

Показники 
Групи 

І – контрольна ІІ – дослідна 

Тривалість досліду, днів 148 148 

Середня жива маса 1 голови на період 
досліду, кг:                        початок 
                                            закінчення 

 
276,2±4,4 

439,6±13,2 

 
270,0±6,0 
441,0±10,6 

Приріст маси за дослідний період, кг 163,4±9,5 171,0±10,2 

Середньодобовий приріст, г 1104±64 1155±41 
Те ж + або – до І групи: г 
                                         % 

- 
- 

+51 
+4,6 

Витрати кормів на 1 кг приросту живої 
маси, кг корм. од. 

7,83 7,54 

 
Середньодобові прирости живої маси у бугайців дослідної групи, для 

годівлі яких використовували раціони з включенням у їх склад коренеплодів, 

виявилися вищими (ІІ група). За цим показником вони переважали контрольних 

аналогів на 51 г, або 4,6 % (Р<0,95). 

Характеристику продуктивності піддослідних бугайців можна дати, 

також, на основі даних споживання кормів та їх витратами на 1 кг приросту 

живої маси. Неоднакова інтенсивність росту піддослідних тварин, за різного 

типу годівлі, позначилася на витратах кормів на одиницю приросту їх живої 
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маси (табл. 3.2). Зокрема, бугайці дослідної групи витрачали на 1 кг приросту 

живої маси на 3,7 % кормових одиниць менше ніж їх контрольні аналоги. 

Енергетична поживність окремих кормів і в цілому раціонів знаходиться 

в тісній залежності від перетравності, а саме: чим вища перетравність, тим 

калорійніший корм. Перетравність поживних речовин, у свою чергу, залежить 

від багатьох факторів, серед яких поряд з об’ємом раціону, підготовкою кормів 

та режимом згодовування їх тваринам протягом доби, важливу роль відіграють 

якість кормів і збалансованість раціону за необхідними елементами живлення. 

Інтенсивність росту піддослідних бугайців досягається за умов 

достатнього забезпечення їх потреб у поживних речовинах, яку об’єктивно 

можна визначити за рівнем їх засвоєння під час проведення фізіологічних 

дослідів по перетравності поживних речовин корму. 

Таблиця 3.3 

Перетравність поживних речовин кормів раціонів піддослідним 

молодняком, % (n = 3; M ± m) 

Поживні речовини 
Групи  

І – контрольна  ІІ – дослідна  

Суха речовина  70,4±0,9 72,3±3,7 

Органічна речовина  72,3±0,8 74,5±3,5 

Протеїн  65,5±2,3 66,0±4,1 

Жир  67,8±4,2 68,2±7,3 

Клітковина  65,9±1,1 63,9±5,9 

БЕР 77,9±0,7 81,2±2,6 

 

Наведені в таблиці 3.3 дані свідчать про те, що згодовування тваринам ІІ 

дослідної групи силосно-коренеплодно-концентратних раціонів позитивно 

вплинуло на перетравність поживних речовин кормів. Так, коефіцієнт 

перетравності сухої речовини у бугайців дослідної групи був вищим відносно 

контролю на 1,9 % абс., органічної речовини – 2,2, протеїну – 0,5, жиру – 0,4, 
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БЕР – на 3,3 % абс. Разом з тим, клітковину краще перетравлював молодняк 

І групи. 

3.1.3. Баланс нітрогену, кальцію та фосфору в організмі бугайців 

За даними балансу нітрогену та мінеральних речовин можна визначити їх 

рівень засвоєння у тілі тварин. 

Як свідчать результати досліджень, за різних типів годівлі нітрогенові 

речовини використовувалися організмом бугайців неоднаково. Силосно-

коренеплодно-концентратний тип годівлі бугайців дослідної групи (ІІ) зумовив 

невірогідне зниження екскреції нітрогену з калом на 1,02 г, із сечею – на 2,64 г 

(або, відповідно, на 1,6 % і на 2,5 %) (табл. 3.4). Тому загальне відкладання 

нітрогену в тілі молодняку дослідної групи становило 47,85 г, що більше за 

аналогічний показник контрольних тварин (3,13 г), або на 7,0 %.  

Таблиця 3.4 

Середньодобовий баланс нітрогену в організмі бугайців, г 

Показники 
Групи  

І – контрольна  ІІ – дослідна  

Прийнято з кормами 189,83 189,30 

Виділено з калом 62,46±4,07 61,44±7,63 

Перетравлено  127,37±4,07 127,86±7,63 

Виділено з сечею 82,65±5,94 80,01±0,69 

Всього виділено 145,11±9,19 141,45±7,02 

Відкладено в тілі: г 44,72±9,20 47,85±7,02 

                  % до прийнятого 23,6±4,8 25,3±3,7 

                  % до перетравленого 35,1±6,2 37,4±3,3 

 

Якщо порівнювати показники ефективності використання нітрогену, то у 

тілі бугайців ІІ групи його відклалося відносно до прийнятого та 

перетравленого, відповідно, на 1,7 та 2,3 % абс. більше, ніж у контрольних 

тварин. 
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Таким чином, використання силосно-коренеплодно-концентратних 

раціонів при відгодівлі бугайців позитивно вплинуло на перетравність поживних 

речовин і баланс нітрогену, що зумовило вищі показники їх продуктивності. 

Молодняк великої рогатої худоби, який перебуває на вирощуванні та 

відгодівлі, потребує постійного надходження в організм основних мінеральних 

елементів з кормами або підкормками, зокрема, кальцію, фосфору, натрію, 

калію, міді, цинку та ін. При збалансованому мінеральному живленні ці тварини 

добре ростуть і розвиваються, мають міцний кістяк. У той же час, при нестачі 

тих або інших елементів живлення в раціоні може бути негативний баланс цих 

речовин в організмі молодняку, виникають різні хвороби, затримується їх ріст та 

розвиток. 

За кількістю спожитого з кормами кальцію піддослідні бугайці І та ІІ 

груп отримали його майже однакову кількість (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Середньодобовий баланс кальцію та фосфору в організмі бугайців, г 

Групи  
бугайців 

Прийнято  
з кормами 

Виділено з: Відкладено в тілі: 

калом сечею г 
% до 

прийня-
того 

Баланс Са 

І – контрольна  63,68 28,71±2,02 1,49±0,22 33,48±1,87 52,6±2,9 

ІІ – дослідна 62,72 27,02±3,94 0,88±0,35 34,82±4,08 55,5±6,5 

Баланс Р 

І – контрольна  31,41 12,56±0,77 9,02±4,91 9,83±4,65 31,3±14,8 

ІІ – дослідна 32,82 11,62±1,97 7,88±2,40 13,32±4,20 40,6±12,8 

 

Включення до раціону відгодівельних тварин разом із силосом 

коренеплодів позитивно вплинуло на обмін кальцію. Якщо у контрольного 

молодняку великої рогатої худоби його використання складало 52,6 %, то у 

аналогів із дослідної групи було значно вищим – 55,5 % (на 2,9 % абс. більше). 

При цьому його менша кількість виводилася із калом і сечею у бугайців 

дослідної групи: відповідно, на 2,0 % абс., і на 0,94 % абс. 
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Поряд з кальцієм, дуже важливим є вивчення обміну фосфору. 

Встановлено, що його баланс в організмі піддослідних бугайців був позитивним 

і також залежав від фактору, що вивчався – типу раціонів годівлі. При 

використанні силосно-коренеплодно-концентратного раціону, для відгодівлі 

тварин, зменшувалось ендогенне виділення фосфору з екскрементами на 

9,3 % абс., порівняно з силосно-концентратним. Тому при майже однаковому 

надходженні фосфору з кормами в організм молодняку обох груп, загальне 

відкладання цього мікроелементу в тілі бугайців дослідної групи було більшим 

на 35,5 %, ніж у аналогів із контрольної групи. У відсотках від прийнятого його 

також більше відкладалося в тілі тварин ІІ групи. 

Отже, використання силосно-коренеплодно-концентратного типу раціону 

для відгодівлі молодняку великої рогатої худоби в умовах поліської зони 

України сприяло збільшенню відкладання кальцію і фосфору в організмі тварин. 

3.1.4. Показники забою піддослідних бугайців і хімічний склад 

найдовшого м’язу спини та печінки 

Кінцевим результатом оцінки м’ясної продуктивності піддослідних 

бугайців є їх контрольний забій. Вкінці науково-господарського досліду було 

проведено контрольний забій тварин по три голови з кожної групи (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 
Забійні якості піддослідних бугайців (n = 3; M ± m) 

 

Показники 
Групи  

І – контрольна  ІІ – дослідна  

Передзабійна жива маса, кг 430,7±4,1 428,7±11,7 

Маса парної туші, кг 225,7±3,6 217,7±6,4 

Вихід парної туші, % 52,4±0,4 50,8±0,2* 

Маса внутрішнього жиру-сирцю, кг 5,47±1,06 6,48±1,15 

Вихід жиру-сирцю, % 1,27±0,26 1,51±0,22 

Забійна маса, кг 231,2±2,7 224,2±7,4 

Забійний вихід, % 53,7±0,2 52,3±0,5 
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Таблиця 3.7 

Абсолютна (кг) та відносна (%) маса внутрішніх органів 

бугайців (n = 3; M ± m) 

Групи тварин 
Одиниця 

виміру 

Внутрішні органи 

печінка легені серце нирки селезінка 

І – контрольна  
кг 6,50±0,14 3,41±0,18 1,63±0,06 1,10±0,05 1,00±0,06 

% 1,51±0,04 0,79±0,05 0,38±0,02 0,26±0,01 0,23±0,02 

ІІ – дослідна 
кг 5,75±0,22 3,37±0,04 1,63±0,03 1,12±0,03 0,98±0,02 

% 1,34±0,04 0,79±0,03 0,38±0,01 0,26±0,01 0,23±0,03 

 
Для більш повної оцінки м’ясних якостей піддослідних бугайців було 

проведено обвалку триреберного відрубу з визначенням його морфологічного 

складу (табл. 3.8). 

Вихід м’якоті у відсотках до маси триреберного відрубу у бугайців 

контрольної та дослідної групи був майже однаковим і знаходився в межах 83,5–

83,7 %, кісток – в межах 16,3–16,5 %, а співвідношення між м’якоттю і кістками у 

молодняку контрольної групи було на 1,2 % більшим: 5,13 проти 5,07.  

У бугайців дослідної групи маса внутрішнього жиру-сирцю виявилася 

більшою в порівнянні з показниками контрольних тварин (6,48 кг проти 5,47 кг; 

1,51 % проти 1,27 %), при неістотній різниці. 

Забійний вихід у бугайців контрольної групи, які відгодовувались на 

силосних раціонах, переважав показники дослідної групи на 1,4 % абс.  

Найбільш об’єктивним порівняльним відображенням зміни маси 

внутрішніх органів під впливом зовнішніх факторів, зокрема годівлі, є 

відношення їх до передзабійної живої маси.  

За середніми показниками як абсолютної, так і відносної маси легень, 

серця, нирок та селезінки міжгрупової різниці не встановлено, але печінка у 

тварин контрольної групи порівняно до аналогічного показника бугайців 

дослідної групи була більшою на 0,75 кг за абсолютним та на 0,17 % абс. за 

відносним виходом (табл. 3.7). 
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За передзабійною живою масою різниця між бугайцями контрольної та 

дослідної груп становила 2,0 кг (0,5 %) і не мала вірогідної відмінності. Маса 

парної туші у контрольних бугайців була більшою на 8,0 кг, а її вихід виявився 

більшим на 1,6 % абс (Р>0,95). 

Таблиця 3.8 

Морфологічний склад триреберного відрубу (n = 3; M ± m) 

Групи бугайців 

Маса триреберного відрубу, кг 

M ± m 
у тому числі: 

м’якоті кісток 
кг % кг % 

І – контрольна 6,87±0,04 5,75±0,03 83,7±0,19 1,12±0,02 16,3±0,2 

ІІ – дослідна  7,04±0,30 5,88±0,24 83,5±0,15 1,16±0,06 16,5±0,2 

 
Як відомо, харчова цінність яловичини, як і м’яса інших видів тварин, 

характеризується вмістом в ній основних поживних речовин – білків і жирів. Їх 

визначають за хімічним складом і енергетичністю. За якісними показниками 

найдовшого м’язу спини відгодівельних тварин встановлені деякі міжгрупові 

відмінності. Серед тканин найбільш стала в хімічному відношенні м’язова 

тканина. Вона є основним джерелом білка. Білки м’язової тканини повноцінні, 

тому що містять майже всі незамінні амінокислоти, які необхідні для 

життєдіяльності людини [65].  

Дослідженнями встановлено, що в найдовшому м’язі спини бугайців 

контрольної групи, які утримувалися на силосному типі годівлі, вміст білку був 

на 0,37 % абс., а золи на 0,1 % абс. більшим у порівнянні з тваринами дослідної 

групи, які споживали впродовж досліду силосно-коренеплодний раціон. При 

цьому вміст жиру в найдовшому м’язі спини у бугайців дослідної групи був на 

0,15 % абс. вищим (табл. 3.9).  

Аналіз хімічного складу печінки показав, що вміст сухої речовини в ній у 

бугайців дослідної групи при невірогідній різниці виявився на 0,75 % абс. 

вищим в порівнянні з аналогічним показником у тварин контрольної групи. 

Молодняк дослідної групи переважав бугайців контрольної групи за вмістом 

білку в печінці на 0,48 % абс. (Р>0,95), жиру – на 0,21, а золи – на 0,06 % абс. 
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Таблиця 3.9 

Хімічний склад продуктів забою бугайців, % (n = 3; M ± m) 

Групи 
бугайців 

Показники Енергетична 
цінність, 
МДж/кг 

суха 
речовина протеїн жир зола 

Найдовший м’яз спини 
І – контрольна  25,52±0,12 22,27±0,17 2,09±0,07 1,16±0,05 4,64±0,03 
ІІ – дослідна  25,20±0,26 21,90±0,23 2,24±0,11 1,06±0,01 4,64±0,06 

Печінка  
І – контрольна  29,64±0,23 26,17±0,10 2,20±0,32 1,27±0,04 5,35±0,11 
ІІ – дослідна  30,39±0,04* 26,65±0,14* 2,41±0,17 1,33±0,06 5,51±0,04 

 
Енергетична цінність 1 кг яловичини по групах була однаковою і 

складала 4,64 МДж, а енергетична цінність печінки була більшою на 3 % у 

дослідній групі порівняно з контрольною (відповідно, 5,51 проти 5,35 МДж). 

3.1.5. Питома активність раціонів за 137Cs та його концентрація в 

продуктах забою бугайців 

Виходячи з середньодобового споживання кормів тваринами та вмісту 
137Cs в них, розрахували середньодобове надходження радіоцезію в організм 

відгодівельних бугайців (табл. 3.10). Питома активність раціонів за 137Cs по 

групах була практично однаковою і становила 1454,0–1462,4 Бк/добу. 

Таблиця 3.10 
Питома активність середньодобових раціонів годівлі бугайців за 137Cs 

Корми  

Питома 
активність 

137Cs в  
1 кг, Бк 

Групи 
І – контрольна ІІ – дослідна 

середньо-
добове 

споживання, кг 

вміст 
137Cs, Бк 

середньо-
добове 

споживання, кг 

вміст  
137Cs, Бк 

Силос кукурудзяний 36,5 19,92 727,08 12,74 465,01 
Силос конюшини 45,7 7,8 356,46 4,95 226,21 
Буряк кормовий 39,67 - - 7,53 298,71 
Буряк цукровий 32,26 - - 2,96 95,49 
Сіно конюшини 150,7 0,65 97,96 0,65 97,96 
Солома просяна 151,5 1,11 168,16 1,14 172,71 
Дерть пшенична 37,16 1,11 41,25 1,22 45,33 
Дерть вівсяна 34,16 1,02 34,84 0,63 21,52 
Макуха соняшникова 39,46 0,72 28,25 1,0 39,46 
Всього, Бк/добу - - 1454,0 - 1462,4 
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Дослідженнями встановлено різний рівень концентрації 137Cs в 

найдовшому м’язі спини і печінці (табл. 3.11).  

Таблиця 3.11 

Концентрація 137Cs в продуктах забою бугайців, Бк/кг 

Продукція Групи 
І – контрольна ІІ – дослідна 

Найдовший м’яз спини 33,3±3,5 26,6±2,6 

Печінка 28,6±1,9 28,3±1,5 

Коефіцієнт переходу, % 

Найдовший м’яз спини 2,3 1,8 

Печінка 2,0 1,9 

 
Питома активність радіоцезію в найдовшому м’язі спини бугайців 

дослідної групи виявилася на 6,7 Бк/кг або 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 1,8 % 

проти 2,3 % в контрольній. 
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Рис. 3.1. Коефіцієнт переходу 137Cs в продукти забою бугайців, % 

 

Укінці облікового періоду було вивчено баланс 137Cs в організмі 

піддослідних тварин. Питома активність за 137Cs середньодобових раціонів 

годівлі бугайців у цей період становила: в І (контрольній) групі 1115,3 Бк, ІІ 

(дослідній) – 1355,4 Бк (табл. 3.12). 
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Таблиця 3.12 

Баланс 137Cs в  організмі відгодівельних бугайців, M ± m 

Показники Групи 
І – контрольна ІІ – дослідна 

Надійшло з кормами, Бк/добу 1115,3 1355,4 
Виведено з калом, Бк/добу 255,4±26,9 428,1±29,2* 

% від прийнятого 22,9 31,6 
Виведено з сечею, Бк/добу 303,0±9,0 342,0±71,3 

% від прийнятого 27,2 25,2 
Затрималось в організмі, 
Бк/добу 556,9±21,1 585,3±67,0 

          % від прийнятого 49,9 43,2 
 
Згодовування відгодівельному молодняку ІІ дослідної групи кормів 

силосно-коренеплодного раціону призвело до підвищення виведення з організму 
137Cs з калом (на 8,7 % абс.) більше порівняно з аналогічним показником у 

контрольних тварин (І група). 

В організмі бугайців дослідної групи затримувалося (в % від прийнятого) 
137Cs на 6,7 % абс. менше, ніж у тварин контрольної групи (рис. 3.2).  
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Рис. 3.2. Баланс 137Cs в організмі відгодівельних бугайців 

 

Одержані дані балансового досліду підтверджують показники вмісту 
137Cs в найдовшому м’язі спини і печінці піддослідних бугайців. При відгодівлі 
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молодняку великої рогатої худоби на силосно-коренеплодних раціонах в їх 

організмі затримувалося менше 137Cs, як наслідок, в найдовшому м’язі спини 

тварин питома активність по радіоцезію була на 20,1 % нижчою, в порівнянні з 

їх аналогами, яких відгодовували на силосних раціонах. 

3.1.5.1. Моделювання динаміки накопичення 137Cs у найдовшому 

м’язі спини і печінці бугайців при різних типах раціонів 

На основі даних представлених в роботі (табл. 3.10, 3.11) було отримано 

емпіричні залежності, що характеризують динаміку концентрації 137Cs в 

найдовшому м’язі спини та печінці контрольної та дослідної груп піддослідних 

тварин залежно від вмісту 137Cs в кормах відповідної групи та типу раціону. 

Проведені дослідження впливу концентрації 137Cs в кормах (137Сs корм, Бк) 

на вміст 137Cs у найдовшому м’язі спини (137Сsм’яз спини, Бк) піддослідних бугайців 

дозволили, за допомогою регресивного аналізу результатів, отримати 

коефіцієнти відповідних емпіричних залежностей для кормів контрольної групи 

(силосно-концентратний тип годівлі), 
137Сs м’яз спини = 0,0229137Сs корм,                                         (3.1) 

та для кормів дослідної групи (силосно-коренеплодно-концентратний тип 

годівлі), 
137Сs м’яз спини = 0,0182137Сs корм                                        (3.2) 

та відобразити дані залежності у графічному вигляді (рис. 3.3).  

Проведені дослідження впливу концентрації 137Cs в кормах (137Сsкорм, Бк) 

на вміст 137Cs у печінці (137Сs печінка, Бк) дозволили, за допомогою регресивного 

аналізу результатів, отримати коефіцієнти відповідних емпіричних залежностей 

для кормів контрольної групи, 
137Сs печінка = 0,0197137Сs корм,                                         (3.3) 

та для кормів дослідної групи, 
137Сs печінка = 0,0194137Сs корм                                        (3.4) 

та відобразити дані залежності у графічному вигляді (рис. 3.4). 
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Рис. 3.3. Вплив концентрації 137Cs в кормах на вміст 137Cs у найдовшому 
м’язі спини 
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Рис. 3.4. Вплив концентрації 137Сs в кормах на вміст 137Сs у печінці 
 

3.1.6. Концентрація важких металів в кормах, раціонах і продуктах забою 

Міграція металів-забруднювачів із ґрунтів у рослини (корми) негативно 

позначається на якості тваринницької продукції. 
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Дослідженнями встановлено, що в деяких кормах, які використовувалися для 

відгодівлі бугайців впродовж досліду, вміст важких металів перевищував ГДК. 

Перевищення допустимої концентрації по кадмію та цинку виявлено у макусі 

соняшниковій, відповідно у 1,5 та 1,3 раза. Крім того, концентрація кадмію в сіні 

конюшини перевищувала нормативні вимоги в 1,8 раза (табл. 3.13). 

Таблиця 3.13 

Концентрація важких металів у кормах, мг/кг натурального корму 
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Pb 5,0 0,244 0,088 0,029 0,063 0,962 0,46 0,456 0,372 0,515 

Cd 0,3 0,095 0,100 0,045 0,037 0,546 0,21 0,189 0,112 0,451 

Cu 30,0 0,541 1,12 0,389 0,377 2,639 1,33 2,43 2,27 22,73 

Zn 50,0 3,03 2,92 1,99 1,33 19,23 11,27 23,26 26,83 67,19 

 
Кількість міді та цинку в кормах виявилася значно нижчою гранично 

допустимої концентрації, що підтверджується даними інших авторів про 

дефіцит цих мікроелементів у кормах поліської зони України. 

Виходячи із середньодобового споживання кормів піддослідними 

бугайцями та вмісту в них важких металів, розрахували середньодобове їх 

надходження в організм тварин (табл. 3.14). 

Таблиця 3.14 

Концентрація важких металів у середньодобовому раціоні бугайців, мг 

Групи тварин 
Важкі метали 

Pb Cd Cu Zn 

І – контрольна 7,935 3,906 43,99 209,4 

ІІ – дослідна  6,401 3,535 46,85 209,8 
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Щодоби в організм бугайців контрольної групи надходило свинцю та 

кадмію більше в порівнянні з аналогами дослідної групи, відповідно на 24,0 та 

10,5 %, а в організм молодняку дослідної групи – більше на 6,5 % міді. 

Визначення вмісту важких металів у найдовшому м’язі спини 

піддослідних бугайців засвідчило, що їх кількість відповідала б вимогам якісної, 

екологічно чистої продукції, якби концентрація кадмію не перевищувала у 5,1 та 

3,3 рази, відповідно у І і ІІ групах, гранично допустимої концентрації. При 

вірогідній різниці (Р>0,95) концентрація кадмію у яловичині від бугайців 

дослідної групи, яким згодовували корми силосно-коренеплодного раціону, була 

на 34,1 % нижчою.  

Слід також зазначити, що у найдовшому м’язі спини відгодівельного 

молодняку ІІ дослідної групи вміст свинцю, який відноситься до кумулятивних 

ядів, був меншим на 36,2 %, а концентрація цинку – на 8,4 % більшою порівняно 

з аналогічними показниками контрольних аналогів (табл. 3.15).  

Таблиця 3.15 

Концентрація важких металів у продуктах забою бугайців, мг/кг 

натуральної речовини 

Групи тварин Важкі метали 
Pb Cd Cu Zn 

Найдовший м’яз спини 
І – контрольна 0,105±0,026 0,255±0,018 0,64±0,18 38,1±0,8 
ІІ – дослідна 0,067±0,024 0,168±0,008* 0,66±0,05 41,3±3,0 

ГДК 0,5 0,05 5,0 70,0 
Печінка 

І – контрольна 0,901±0,192 0,118±0,016 20,66±3,04 42,8±3,0 
ІІ – дослідна 0,945±0,155 0,063±0,052 23,58±2,01 26,8±3,1* 

ГДК 0,6 0,3 20,0 100,0 
 
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 концентрація була на 4,9 % вищою. У молодняку 

дослідної групи концентрація кадмію в печінці виявилася на 46,6 %, а цинку – на 

37,4 % меншою порівняно з показниками контрольної групи. 
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Доцільно відмітити, що коефіцієнти переходу свинцю, кадмію та міді з 

кормів раціону в найдовший м’яз спини бугайців, які відгодовувалися на 

силосно-коренеплодно-концентратному раціоні, були нижчими, ніж у 

контрольних аналогів, які відгодовувалися на силосних раціонах. Коефіцієнт 

переходу цинку в м’ясо тварин  ІІ групи виявився дещо більшим (на 1,5 % абс.), 

(табл. 3.16). 

Таблиця 3.16 

Коефіцієнти переходу важких металів у продукцію відгодівельних  

бугайців, % 

Групи тварин Важкі метали 

Pb Cd Cu Zn 
Найдовший м’яз спини 

І – контрольна 1,30 6,50 1,45 18,2 
ІІ – дослідна 1,05 4,75 1,41 19,7 

Печінка 
І – контрольна 11,35 3,00 47,00 20,40 
ІІ – дослідна 14,70 1,80 50,30 12,80 

 
Коефіцієнти переходу кадмію та цинку в печінку бугайців дослідної 

групи були меншими, ніж у тварин контрольної групи, при дещо вищих 

коефіцієнтах переходу свинцю та міді (на 3,35 % абс. та 3,3 % абс.). 

На основі проведених досліджень були виявлені певні закономірності 

трансформації важких металів: відбувалося вибіркове засвоєння окремих 

елементів, при цьому основна кількість їх не затримувалася в найдовшому м’язі 

спини та печінці тварин, а виводилася із організму. Так, за нашими даними, 

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. 

Це дає змогу констатувати, що серед металів-біотиків (мідь, цинк) 

найвищою міграційною і депонуючою активністю в м’язову тканину відзначався 

цинк, а в печінку – мідь. Щодо міграційної активності металів-токсикантів, слід 
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відмітити акумулятивні властивості кадмію в найдовшому м’язі спини, а свинцю 

– у печінці. Коефіцієнт переходу в найдовший м’яз спини кадмію, порівняно із 

свинцем, був більшим в 4,5–5,0 раза. В печінку, навпаки, коефіцієнт переходу 

свинцю виявився більшим у 3,8–8,2 раза порівняно з кадмієм.  

3.1.7. Баланс важких металів в організмі піддослідних бугайців 

Проведення балансового досліду дало нам можливість визначити баланс 

важких металів в організмі відгодівельних бугайців. Встановлено від’ємний 

баланс свинцю, його більше виводилося з калом і сечею, ніж надходило з 

кормами раціону (–5,329; –11,41 мг). Молодняк дослідної групи, який 

відгодовувався на силосно-коренеплодному раціоні, виводив його з калом і 

сечею значно більше, ніж його контрольні аналоги (табл. 3.17).  

Таблиця 3.17 

Середньодобовий баланс свинцю та кадмію в організмі відгодівельних 

бугайців (n=3; M ± m) 

Групи тварин 

П
ри

йн
ят

о 
з 

ко
рм

ом
, м

г Виведено з організму Затрималося в  
організмі 

з калом із сечею 
мг 

% до 
прийня-

того мг % мг % 

Баланс Pb 

І – контрольна 8,406 10,153±2,59 –120,8 3,582±0,26 42,6 –5,329 –63,4 

ІІ – дослідна  7,298 14,566±3,93 –199,6 4,142±0,17 56,8 –11,41 –156,3 

Баланс Cd 

І – контрольна 3,877 0,922±0,062 23,8 1,25±0,045 32,2 1,705 44,0 

ІІ – дослідна  3,864 0,784±0,131 20,3 1,36±0,199 35,2 1,720 44,5 

 
Суттєвої різниці по балансу кадмію в організмі тварин контрольної та 

дослідної груп не виявлено, хоча бугайці І групи виводили кадмій з організму із 

калом на 3,5 % абс. більше проти своїх аналогів з ІІ групи, а бугайці дослідної 

групи на 3,0 % абс. більше виводили кадмію із сечею. В організмі тварин обох 

піддослідних груп затрималася майже однакова кількість кадмію – 44,0–44,5 % 

від прийнятого. 
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В організм бугайців контрольної та дослідної груп за добу з кормами 

надходила практично однакова кількість міді – 43,93–45,57 мг. Основним 

каналом виведення цього мікроелементу з організму тварин була екскреція його 

з калом. Тварини контрольної групи виводили мідь з калом щодоби на 4,48 мг 

або 11,5 % абс. більше, а з сечею на 0,08 мг або на 0,1 % абс. менше, ніж аналоги 

дослідної групи. Відповідно в організмі тварин дослідної групи затримувалося 

міді на 11,4 % абс. більше (табл. 3.18).  

Таблиця 3.18 

Середньодобовий баланс міді та цинку в організмі  

відгодівельних бугайців (n=3; M ± m) 

Групи тварин 

П
ри

йн
ят

о 
з к

ор
мо

м,
 

мг
 

Виведено з організму Затрималося в  
організмі 

з калом із сечею 
мг 

% до 
прийня-

того 
мг % мг % 

Баланс Cu 

І – контрольна 43,93 19,91±0,35 45,3 0,82±0,004 1,9 23,20 52,8 

ІІ – дослідна  45,57 15,43±2,26 33,8 0,90±0,22 2,0 29,24 64,2 

Баланс Zn 

І – контрольна 216,0 135,9±12,4 62,9 1,9±0,4 0,9 78,20 36,2 

ІІ – дослідна  222,8 157,5±23,9 70,7 2,0±0,4 0,9 63,30 28,4 

 
При відгодівлі бугайців на силосно-коренеплодному раціоні цинку 

виводилося з калом на 21,6 мг або на 7,8 % абс. більше, ніж у їх аналогів з 

контрольної групи, які споживали корми раціону силосного типу. При цьому в 

організмі бугайців дослідної групи цинку затримувалося на 7,8 % абс. менше 

ніж у їх аналогів з контрольної групи. 

Із організму тварин мікроелемент цинк, як і мідь, виводиться, в 

основному, з калом. 

3.1.7.1. Моделювання динаміки накопичення важких металів у 

найдовшому м’язі спини і печінці у бугайців при різних типах раціонів 

Проведені дослідження впливу концентрації свинцю в кормах на вміст 

свинцю у найдовшому м’язі спини дозволили, за допомогою регресивного 
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аналізу результатів, отримати коефіцієнти відповідної емпіричної залежності для 

кормів контрольної групи (табл. 3.14, 3.15), 

Pbм’яз спини = 0,0132Pbкорм,                                         (3.5) 

та для кормів дослідної групи, 

Pbм’яз спини  = 0,0105Pbкорм,                                       (3.6) 

та відобразити дані залежності у графічному вигляді (рис. 3.5).  

Проведені дослідження впливу концентрації свинцю в кормах на вміст 

свинцю у печінці дозволили, за допомогою регресивного аналізу результатів, 

отримати коефіцієнти відповідної емпіричної залежності для кормів контрольної 

групи, 

Pbпечінка = 0,1135Pbкорм,                                         (3.7) 

та для кормів дослідної групи, 

Pbпечінка = 0,1476Pbкорм,                                       (3.8) 

та відобразити дані залежності у графічному вигляді (рис. 3.6). 

Проведені дослідження впливу концентрації кадмію в кормах на вміст 

кадмію у найдовшому м’язі спини дозволили, за допомогою регресивного 

аналізу результатів, отримати коефіцієнти відповідної емпіричної залежності для 

кормів контрольної групи, 

Cdм’яз спини = 0,0653Cdкорм,                                         (3.9) 

та для кормів дослідної групи, 

Cdм’яз спини  = 0,0475Cdкорм,                                       (3.10) 

та відобразити дані залежності у графічному вигляді (рис. 3.7). 

Проведені дослідження впливу концентрації кадмію в кормах на вміст 

кадмію у печінці дозволили, за допомогою регресивного аналізу результатів, 

отримати коефіцієнти відповідної емпіричної залежності для кормів контрольної 

групи, 

Cdпечінка = 0,0302Cdкорм,                                         (3.11) 

та для кормів дослідної групи, 

Cdпечінка = 0,0178Cdкорм,                                       (3.12) 

та відобразити дані залежності у графічному вигляді (рис. 3.8). 
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Рис. 3.5. Вплив концентрації свинцю в кормах на вміст свинцю у 

найдовшому м’язі спини 
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Рис. 3.6. Вплив концентрації свинцю в кормах на вміст свинцю у печінці 
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Рис. 3.7. Вплив концентрації кадмію в кормах на вміст кадмію у 
найдовшому м’язі спини 
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Рис. 3.8. Вплив концентрації кадмію в кормах на вміст кадмію у печінці 
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Проведені дослідження впливу концентрації міді в кормах на вміст міді у 

найдовшому м’язі спини дозволили, за допомогою регресивного аналізу 

результатів, отримати коефіцієнти відповідної емпіричної залежності для кормів 

контрольної групи, 

Cuм’яз спини = 0,0145Cuкорм,                                         (3.13) 

та для кормів дослідної групи, 

Cuм’яз спини  = 0,0141Cuкорм,                                       (3.14) 

та відобразити данні залежності у графічному вигляді (рис. 3.9). 

Проведені дослідження впливу концентрації міді в кормах на вміст міді у 

печінці дозволили, за допомогою регресивного аналізу результатів, отримати 

коефіцієнти відповідної емпіричної залежності для кормів контрольної групи, 

Cuпечінка = 0,4697Cuкорм,                                          (3.15) 

та для кормів дослідної групи, 

Cuпечінка= 0,5033Cuкорм,                                          (3.16) 

та відобразити дані залежності у графічному вигляді (рис. 3.10). 

Проведені дослідження впливу концентрації цинку в кормах на вміст 

цинку в найдовшому м’язі спини дозволили, за допомогою регресивного аналізу 

результатів, отримати коефіцієнти відповідної емпіричної залежності для кормів 

контрольної групи, 

Znм’яз спини = 0,1533Znкорм,                                         (3.17) 

та для кормів дослідної групи, 

Znм’яз спини  = 0,1969Znкорм,                                       (3.18) 

та відобразити дані залежності у графічному вигляді (рис. 3.11). 

Проведені дослідження впливу концентрації цинку в кормах на вміст 

цинку в печінці дозволили, за допомогою регресивного аналізу результатів, 

отримати коефіцієнти відповідної емпіричної залежності для кормів контрольної 

групи, 

Znпечінка = 0,2044Znкорм,                                         (3.19) 

та для кормів дослідної групи, 

Znпечінка = 0,1277Znкорм,                                         (3.20) 

та відобразити дані залежності у графічному вигляді (рис. 3.12). 
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Рис. 3.9. Вплив концентрації міді в кормах на вміст міді у найдовшому м’язі 

спини 
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Рис. 3.10. Вплив концентрації міді в кормах на вміст міді у печінці 
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Рис. 3.11. Вплив концентрації цинку в кормах на вміст цинку у найдовшому 

м’язі спини 
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Рис. 3.12. Вплив концентрації цинку в кормах на вміст цинку в печінці 
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3.1.8. Дослідження показників рубцевого метаболізму 

Багатьма авторами доведено, що рівень бродильних процесів у рубці 

знаходиться у прямій залежності від наявності в ньому мікроорганізмів, які 

перетворюють рослинні продукти в органічні поживні речовини тваринного 

походження. Крім того, в рубці відбуваються активні процеси розкладу, синтезу 

і всмоктування поживних речовин корму [4, 93, 291]. 

Інфузорії – це найпростіші одноклітинні організми, які живуть в рубці і 

сітці жуйних. В 1 мл рубцевого вмісту у дорослих тварин коливається від 80 тис 

до 2 млн штук (їх більше 120 видів і різновидів – за Догелем, 1959). 

Залежно від складу раціону, фізіологічного стану тварин і характеру 

середовища рубцевого вмісту встановлені значні коливання чисельності 

мікроорганізмів у рубці, в т. ч. і найпростіших (Orth, Kaufman, 1961; Оксфорд – 

цит. за В. Ф. Вракіним.). Їх маса становить 1/20 частину вмісту рубця, а їх 

нітроген 15–20 % від загального вмісту в ньому. Слаболужне або нейтральне 

середовище в рубці жуйних тварин є одним із сприятливих для розвитку 

процесів бродіння [61, 230, 306]. 

Завдяки активній діяльності мікроорганізмів (бактерії, грибки, інфузорії) 

поживні речовини корму в рубці піддаються складним перетворенням, 

відбувається утворення летких жирних кислот (ЛЖК), аміаку та амінокислот, які 

в подальшому використовуються в процесі обміну. Крім того, в рубці 

відбуваються синтетичні процеси утворення білка і вітамінів. Синтетичний 

білок бактерій і найпростіших має високу біологічну цінність, а синтез вітамінів 

групи В і К повністю забезпечує потребу тварин у них і не вимагає додаткового 

введення з кормом [164, 266]. 

Показник рН значною мірою залежить від складу раціону: на сінних 

раціонах рН знаходиться в межах 6,8–7,2 при переважній частині оцтової 

кислоти в структурі ЛЖК, при згодовуванні концентрованих кормів 

(крохмалистих) рН знижується до 5,6–6,0 – в рубцевому вмісті з’являється 

значна кількість молочної кислоти. Заміна крохмалистих кормів цукристими 
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(буряками, мелясою цукробуряковою) сприяє зниженню рН рубцевої рідини до 

5,2–5,6, при цьому зростає вміст пропіонової і значно масляної кислоти [162, 163]. 

При зниженні рН рубця до 3,7–4,0 відбувається різке збільшення оцтової 

кислоти (до 90 %) та зменшення пропіонової та масляної [264, 306]. 

Вплив силосованих кормів на процеси травлення у жуйних та їхню 

продуктивність вивчали багато дослідників. Позитивні результати отримано при 

згодовуванні силосу в суміші з іншими кормами, тоді як годівля одним силосом 

(трав’яним) призводила до зниження загального рівня ЛЖК у рубці, цукру і 

резервної лужності крові, підвищення кетонових тіл у крові. При переведенні 

бугайців знову на змішаний раціон травлення нормалізувалося [160, 251]. 

Тривале згодовування великій рогатій худобі у змішаних раціонах 

кукурудзяного силосу до 30 кг не депресувало процеси рубцевого травлення – 

підвищувався рівень ЛЖК, рН, целюлозолітична активність. Проте, коли 

включали в силосні раціони кормові буряки, кількість ЛЖК зростала, 

підвищувалася частка масляної кислоти [82]. 

При поїданні коренеплодів моторика і жуйка нормалізується, 

відбувається краще всмоктування ЛЖК, підвищується секреція слини. Через 

дефіцит білка і цукру при сінному раціоні перетравність поживних речовин 

знижується через погіршення умов нормальної життєдіяльності мікрофлори. 

Внаслідок цього ЛЖК знижується, зменшується і секреція слини [159]. 

Еліот і Луслі, Шоу, Інсар та ін. (цит. за Rohhing [301]) встановили, що 

кращі прирости отримують від бугайців на дієтах, що знижують жирність 

молока у корів (при зменшенні С2 і підвищенні кількості С3). Цей результат вони 

пояснюють (на підставі результатів інших дослідників) тим, що втрати тепла для 

С3 набагато менші, ніж для С2. Тому при згодовуванні раціонів, які стимулюють 

утворення С3, підвищується ефективність використання кормів. 

Дослідження біохімічних показників рубцевої рідини дає змогу 

встановити порушення в характері процесів у рубці під дією досліджуваних 

факторів, тому поряд із продуктивними та м’ясними якостями відгодівельних 

тварин, накопиченням токсичних речовин у яловичині в досліді вивчали рубцевий 

метаболізм піддослідного молодняку великої рогатої худоби (табл. 3.19). 
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Таблиця 3.19 

Біохімічні показники рубцевої рідини бугайцівх , (n=3; M ± m) 

Групи 

тварин 
рН 

Інфузорії, 

тис. шт.  

в 1 мл 

ЛЖК, 

ммоль/100мл 

Співвідношення кислот, % 

оцтова 
пропіо-

нова 
масляна 

І – контрольна 
6,98±0,04 935±76 6,70±0,06 61,0±12,5 21,7±3,8 17,3±9,4 

6,60±0,06 1538±22 9,16±0,51 56,6±1,9 22,0±2,7 21,4±1,5 

ІІ – дослідна 
6,97±0,02 831±31 6,47±0,24 57,1±2,9 28,7±0,2 14,2±3,2 

6,48±0,07*** 1690±20** 12,37±0,34*** 55,0±2,8 26,9±2,5 18,1±3,6 

Примітка. х – у чисельнику наведені дані до годівлі, у знаменнику – після годівлі тварин 

 
Відомо, що концентрація водневих іонів (рН) у рубці – один із основних 

показників інтенсивності та направленості бродильних процесів у ньому. 

Активність мікроорганізмів і ферментів проявляється в певних межах, вище і 

нижче яких вона пригнічується.  

При використанні для відгодівлі молодняку ВРХ силосно-коренеплодно-

концентратних раціонів рН середовища рубцевої рідини як до годівлі тварин, так 

і після неї, у бугайців ІІ групи порівняно з контрольними аналогами була 

нижчою, відповідно, на 0,01 та 0,12 % (Р<0,95). Через 1,5 години після годівлі у 

тварин обох піддослідних груп концентрація водневих іонів вірогідно 

знижувалася: у І групі – на 5,4 %, ІІ групі – на 7,0 % (Р>0,999). 

Порівняно низькі величини рН у молодняку дослідної групи 

пояснюються більшим надходженням у рубець легкорозчинних і 

швидкозброджуваних вуглеводів, джерелом яких у даному експерименті були 

кормовий і цукровий буряки. 

Зміна рН рубцевого вмісту тісно пов’язана зі зміною кількості летких 

жирних кислот. Найменше значення рН відповідає найвищому рівню 

нагромадження ЛЖК, що підтверджується результатами наших досліджень. 

Кількість ЛЖК у рубці залежала як від часу відбору рубцевої рідини, так 

і від типу годівлі бугайців. Так, після годівлі рівень летких жирних кислот 

підвищився у вмістимому рубця молодняку обох груп порівняно з показниками 
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до годівлі. Проте найвищою концентрацією ЛЖК у рубцевій рідині серед 

піддослідних груп характеризуються тварини, яким згодовували разом із 

силосом кормовий і цукровий буряки (ІІ дослідна група). За цим показником 

вони переважали контрольних аналогів на 3,21 ммоль/100 мл, або на 35,0 % при 

вірогідній різниці (Р>0,999). Це є свідченням того, що у бугайців цієї групи після 

годівлі бродильні процеси і швидкість всмоктування ЛЖК проходили найбільш 

інтенсивно. 

Використання раціонів різного типу впливало не тільки на інтенсивність, 

але і на направленість бродильних процесів, у результаті чого співвідношення 

летких жирних кислот у хімусі рубця молодняку контрольної і дослідної груп 

було неоднаковим. 

Годівля бугайців ІІ дослідної групи силосно-коренеплодно-

концентратним раціоном, порівняно із силосно-концентратним, зумовила 

зниження в рідині рубця рівня оцтової кислоти (С2). Так, якщо в рубцевій рідині 

тварин контрольної групи оцтова кислота складала 56,6–61,0 %, то у молодняку 

ІІ групи 55,0–57,1 %, або на 1,6–3,9 % абс. менше.  

Молярна доля пропіонової кислоти в рідині рубця обох піддослідних 

груп тварин коливалася в межах 21,7–28,7 % і була більшою після годівлі у 

бугайців І групи та меншою у молодняку ІІ групи.  

Кількість бутирату у рубцевій рідині тварин, за даними наших 

досліджень, була високою, значно варіювала (від 14,2 до 17,3 % перед годівлею 

та від 18,1 до 21,4 % після неї) і збільшувалася після згодовування кормів 

раціонів. Так, якщо у контролі цей показник підвищився на 4,1 % абс., то у 

дослідній групі – на 3,9 % абс. Зниження концентрації оцтової кислоти після 

годівлі та збільшення вмісту масляної у рубцевій рідині бугайців обох груп 

можна пояснити тим, що ацетат швидше всмоктується стінкою рубця, ніж інші 

органічні кислоти. 

Відомо, що інфузорії рубця беруть участь в утворенні ЛЖК. Встановлено 

прямий зв'язок – зі збільшенням інфузорій кількість летких жирних кислот 

зростає. Спостерігається суттєва міжгрупова різниця за концентрацією інфузорій 

в рубцевій рідині піддослідного молодняку великої рогатої худоби залежно від 
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раціонів годівлі – цей показник після годівлі тварин у дослідній групі був 

більший на 9,9 % (Р>0,99) порівняно з контролем. Кількість інфузорій вірогідно 

зростає у бугайців обох піддослідних груп після споживання кормів раціонів. 

Як бачимо, використання силосно-коренеплодно-концентратного типу 

раціону при годівлі молодняку ВРХ порівняно із силосно-концентратним 

сприяло більш інтенсивному протіканню бродильних процесів у рубці, про що 

свідчить зниження концентрації водневих іонів та збільшення кількості 

інфузорій і ЛЖК. 

3.1.9. Морфологічні та біохімічні показники крові у піддослідних 

бугайців 

Однією із найактуальніших проблем, які стоять наразі на вирішенні, є 

зниження забруднення навколишнього середовища радіонуклідами, важкими 

металами та хімічними речовинами, які використовують при виробництві 

сільськогосподарської продукції. Забруднення токсикантами навколишнього 

середовища є потенційною небезпекою для людського і тваринного організму: 

знижує стійкість організму до захворювань, зумовлює генетичні порушення, 

впливає на кровотворні органи і репродуктивну функцію організму. 

Першою, що реагує на зовнішнє або внутрішнє одноразове чи хронічне 

техногенне навантаження – імунна система організму тварин, що 

супроводжується змінами фізіологічних нормативів у крові тварин. 

Морфологічні показники крові бугайців були проаналізовані вкінці 

дослідного періоду: як в контрольній, так і в дослідній групах вони знаходилися 

в межах фізіологічної норми здорових тварин (табл. 3.20).  

Кількість еритроцитів та рівень гемоглобіну свідчать про підвищення 

інтенсивності окислювальних процесів в організмі. Їх визначення є важливим 

показником, особливо для оцінки анемічних станів.  

В наших дослідженнях спостерігалося збільшення в крові тварин 

дослідної групи еритроцитів на 15,7 %, лейкоцитів – на 12,3 %. Кількість 

гемоглобіну у крові молодняку обох груп була майже однаковою – 99,7–

100,7 г/л. 
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Про посилення інтенсивності азотистого обміну в організмі бугайців 

дослідної групи свідчить збільшення концентрації в сироватці крові загального 

білка на 3,26 % або 2,44 г/л. У білковому спектрі відмічено збільшення фракції 

альбумінів на 1,3 % абс., що сприяло збільшенню альбуміно-глобулінового 

коефіцієнту на 0,03 (4,1 %). 

У крові тварин дослідної групи спостерігалося зменшення в межах 

фізіологічної норми кількості паличкоядерних (на 0,6 % абс.) та збільшення 

сегментоядерних (на 8,8 % абс.) нейтрофілів, а також зменшення моноцитів (на 

1,0 % абс.) та лімфоцитів (на 6,6 % абс.). У бугайців дослідної групи молодих 

форм клітин крові та базофілів не виявлено. 

Інтенсивність обміну речовин у тканинах тварин, в першу чергу, 

обумовлюється функціональним станом печінки, де відбуваються основні 

процеси, направлені на трансформацію та депонування поживних та біологічно 

активних речовин. Важливим показником функціонального стану печінки та 

інтенсивності перебігу процесів обміну речовин у тканинах є ферментативна 

активність плазми крові. Відомо, що аланін- та аспартатамінотрансфераза 

каталізують процеси переамінування амінокислот.  

Як видно з результатів досліджень плазми крові, інтенсивність процесів 

переамінування аланіну та аспарагінової кислоти в печінці бугайців дослідної та 

контрольної груп перебувала в межах фізіологічних коливань для цього виду 

тварин. 

Рівень сечовини у крові молодняку ВРХ також знаходився в межах 

фізіологічної норми, а рівень холестерину в крові бугайців контрольної групи 

був на 41,1 % вищим, ніж у тварин дослідної групи і на 24,5 % перевищував 

нижню межу норми. 

Вміст кальцію і фосфору в сироватці крові знаходився в межах 

фізіологічної норми і становив: кальцію – 2,86–3,01 ммоль/л, а фосфору – 1,69–

1,72 ммоль/л. Оскільки мінеральні елементи надходять в організм тварин з 

кормом, то дані про їх вміст в крові свідчить про достатній їх рівень у раціонах 

тварин обох піддослідних груп. 
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Таблиця 3.20 

Морфологічні та біохімічні показники крові бугайців на відгодівлі (n=5; М±m) 

Показники Норма 
Групи 

І – контрольна  ІІ – дослідна  

Еритроцити (Т/л) 5-7,5 6,23±0,27 7,21±0,36 
Лейкоцити (Г/л) 6-10 7,16±0,26 8,04±0,41 
Гемоглобін (г/л) 95-125 100,7±5,18 99,7±2,39 
Загальний білок, г/л 72-86 74,9±1,12 77,34±1,6 
у тому числі: 

альбуміни,% 
 

38-50 
 

42,4±0,83 
 

43,7±0,65 
глобуліни,% 50-62 57,6±0,58 56,3±0,86 

Співвідношення А/Г  0,74 0,77 
Лейкограма,%: 
         еозинофіли 

 
5-8 

 
7,2±0,86 

 
7,2±0,92 

         базофіли 0-2 0,4±0,24 0 
Нейтрофіли: 
        юні 

 
0-1 

 
0,2±0,2 

 
0 

паличкоядерні 2-5 4,2±0,58 3,6±0,13 
 сегментоядерні 20-35 20,4±3,26 29,2±2,85 

Всього:  32,4 40,0 
Лімфоцити 40-65 61,2±2,75 54,6±1,69 
Моноцити 2-7 6,4±0,93 5,4±0,6 
Резервна лужність, 
мг% 

 391,4±12,1 398,0±13,5 

Кальцій, ммоль/л 2,4-3,13 3,01±0,05 2,86±0,06 
Фосфор, ммоль/л 1,45-2,1 1,72±0,07 1,69±0,07 
Каротин, мкг/100мл 450-2000 654,1±26,48 779,0±42,54 
АЛТ, од/л 10-30 21,62±2,6 24,22±2,61 
АСТ, од/л 10-50 47,18±2,24 43,26±6,43 
Холестерин, ммоль/л 2,3-4 4,98±0,57 3,53±0,12 
Сечовина, ммоль/л 3,5-6 4,11±0,33 4,16±0,29 

 
В ІІ дослідній групі при вірогідній різниці (Р>0,95) відмічено збільшення 

в сироватці крові каротину на 19,1 %. 

Таким чином, відгодівля бугайців на силосно-коренеплодно-

концентратному раціоні, порівняно з силосно-концентратним, сприяла 

збільшенню кількості еритроцитів на 15,7 %, лейкоцитів – 12,3, загального 

білка – 3,26 та аланінамінотрансмінази на 12,0 %, що свідчить про посилення 

окислювально-відновних процесів у їх організмі. 
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3.1.10. Економічна ефективність відгодівлі піддослідних бугайців 

За дослідний період від бугайців дослідної групи на кожній голові було 

отримано по 7,6 кг додаткового приросту в порівнянні з приростами 

контрольних тварин (табл. 3.21).  

Таблиця 3.21 

Показники ефективності відгодівлі піддослідних бугайців  

(в середньому на 1 голову) 

Показники Групи 
І – контрольна ІІ – дослідна 

Приріст живої маси за дослідний період (однієї 
голови), кг 163,4 171,0 

Те ж ± до І групи, кг – +7,6 
Закупівельна ціна 1 кг яловичини станом на 
1.05.2008 р. (м. Коростень), грн 9,8 9,8 

Отримано додаткової виручки, грн  
(± до І групи)  – +74,5 

Витрати кормів на 1 кг приросту живої маси, кг 
корм. од. 7,83 7,54 

 
Це дало змогу при реалізації піддослідного поголів’я отримати на кожній 

голові по 74,5 грн додаткових коштів. 

Всі піддослідні бугайці мали вгодованість вище середньої. Витрати 

кормів на 1 кг приросту живої маси бугайців у дослідній групі були на 

0,29 корм. од. меншими ніж у контрольній групі. 

Економічний ефект від впровадження силосно-коренеплодно-

концентратного типу раціонів при відгодівлі 130 голів бугайців в ДПДГ “Нова 

Перемога” Інституту сільського господарства Полісся становив 179,4 грн/гол., а 

на все поголів’я за 150 днів відгодівлі – 23,32 тис. грн (додаток А). 

 

Результати досліджень, представлених у даному підрозділі опубліковано 

у працях автора [60, 126, 129, 130, 132, 192, 235, 238, 283]. 
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3.2. Радіоекологічна оцінка раціонів для бугайців на відгодівлі за 

використання різних силосів 

3.2.1. Характеристика годівлі піддослідних тварин 

З метою вивчення накопичення 137Cs і важких металів у яловичині при 

відгодівлі бугайців на силосному раціоні (силос із кукурудзи) і на силосі із 

багатокомпонентної сумішки злаково-бобових культур та ефективності цих 

раціонів було проведено другий науково-виробничий дослід. 

Тварини протягом підготовчого періоду досліду (27 діб) знаходилися в 

однакових умовах годівлі та утримання. У цей час їх годівлю проводили за 

однаковими раціонами з використанням силосу кукурудзяного. Різниця в годівлі 

піддослідних бугайців в дослідний період (141 доба) полягала в тому, що 

тваринам І (контрольної) групи згодовували кукурудзяний силос, а бугайцям ІІ 

(дослідної) групи кукурудзяний силос замінювали однаковою (за масою) 

кількістю силосу із чотирикомпонентної злаково-бобової сумішки 

(пелюшка + овес + вика яра + тритикале яре); інші корми тваринам І і ІІ груп 

згодовували в однаковій кількості. 

Як і в попередньому досліді, для годівлі тварин під час проведення 

науково-виробничого досліду використовували корми власного виробництва. 

Силос із чотирикомпонентної сумішки складався з пелюшки, вівса, вики та 

тритикале, норма висіву яких 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 кормових 

одиниць, 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 (табл. 3.22). За органолептичною оцінкою вони були 

віднесені до силосів доброї якості. 
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Таблиця 3.22 

Хімічний склад і поживність силосів, г/кг 

Показники 
Варіанти силосів 

кукурудзяний чотирикомпонентний 

Суха речовина 233 261 

Сирий протеїн 21,6 33,0 

Сирий жир 7,9 9,4 

Сира клітковина 71,0 87,1 

БЕР 108,2 112,4 

Зола 24,3 19,1 

У силосі містилося:   

кормових одиниць, кг 0,20 0,18 

перетравного протеїну 12 19 

обмінної енергії, МДж 2,1 2,4 

кальцію, г 1,46 1,74 

фосфору, г 0,62 0,75 

 
При визначенні кислотного складу силосів (табл. 3.23) встановлено, що 

рН силосів було майже однаковим – 4,15–4,35.  

Таблиця 3.23 
Кислотний склад силосів 

Показники Варіанти силосів 
кукурудзяний чотирикомпонентний 

рН 4,15 4,35 
Всього кислот, % 1,4721 1,8106 
в т.ч.  молочна 0,7927 0,8955 

оцтова 0,6794 0,8595 
масляна – 0,0556 

Співвідношення кислот, %   
в т.ч.  молочна 53,85 49,46 

оцтова 46,15 47,47 
масляна – 3,07 

 
Проте, у силосі із злаково-бобової сумішки загальна кислотність 

виявилася дещо вищою проти кукурудзяного силосу (1,8106 % проти 1,4721 %). 
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Разом з тим частка молочної кислоти у кукурудзяному силосі була більшою на 

4,39 % абс., а оцтової дещо меншою – на 1,32 % абс. У силосі із сумішки 

виявлені сліди зв’язаної масляної кислоти (3,07 %), у той час як в 

кукурудзяному – вона відсутня. 

Таблиця 3.24 

Середньодобове споживання кормів (кг/гол) та структура раціонів 

Корми  
та поживні речовини 

Групи 
І – контрольна ІІ – дослідна 

кг % за 
поживністю кг % за 

поживністю 
Силос кукурудзяний 18,0 46,15 - - 
Силос чотирикомпонентний 
(пелюшка + овес + вика яра+ 
тритикале яре ) 

- - 18,0 43,55 

Буряк кормовий  4,54 8,15 4,54 8,55 
Сіно конюшини 1,06 6,25 1,06 6,55 
Солома вівсяна 0,33 1,75 0,33 1,85 
Дерть пшенична  2,1 31,5 2,1 33,0 
Дерть люпинова 0,44 6,2 0,44 6,5 
У раціоні містилося:     
кормових одиниць, кг 7,80  7,44  
обмінної енергії, МДж 87,78  93,18  
сухої речовини, кг 8,21  8,61  
сирого протеїну, г 982  1187  
перетравного протеїну, г 638  765  
сирого жиру, г 232,3  259,3  
сирої клітковини, г 1824  2114  
цукру, г 697  663  
кальцію, г 44,5  47,9  
фосфору, г 22,5  24,6  
калію, г 102,4  127,2  
магнію, г 15,8  20,1  
сірки,г 22,2  22,6  
міді, мг 37,2  49,8  
цинку, мг  247,9  240,7  
кобальту, мг 1,84  1,66  
заліза, мг 1668,6  1344,6  
марганцю, мг 233,1  261,9  
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Згідно з схемою досліду (табл. 3.24), відгодівельний молодняк І 

(контрольної) групи отримував господарський раціон, у якому кукурудзяний 

силос становив за поживністю 46,15 %. Тваринам ІІ (дослідної) групи 

згодовували аналогічну кількість (за масою) силосу із чотирикомпонентної 

сумішки (43,55 % за поживністю).  

Раціони годівлі піддослідних бугайців були розраховані на отримання 

1000 г середньодобового приросту живої маси. Тип годівлі відгодівельного 

молодняку – силосно-концентратний. У структурі середньодобового раціону 

тварин концентровані корми за поживністю становили 37,7–39,5 %, грубі – 8,0–

8,4, соковиті – 52,1–54,3 % (в т. ч. кормовий буряк – 8,15–8,55 %). 

За період проведення досліду концентрація обмінної енергії в 1кг сухої 

речовини раціонів годівлі молодняку ВРХ була практично однаковою і 

становила 10,7–10,8 МДж. На кожну кормову одиницю в досліджуваних 

раціонах припадало 81,8–102,8 г перетравного протеїну, цукро-протеїнове 

відношення в середньодобовому раціоні бугайців контрольної групи складало 

1:1,1, а в дослідній – 1:0,87. 

 

3.2.2. Жива маса та прирости бугайців, витрати кормів на приріст і 

перетравність поживних речовин кормів 

На початку дослідного періоду бугайці мали майже однакову живу масу 

215,0–216,6 кг. У дослідному періоді, як показали дослідження, бугайці 

дослідної групи росли краще за контрольних тварин (табл. 3.25).  

Молодняк великої рогатої худоби дослідної групи за живою масою 

переважав аналогів з контрольної групи на 17,8 кг або на 4,9 %, а за 

середньодобовими приростами – на 115 г або на 11,3 % (Р<0,05). Витрати кормів 

на одиницю приросту живої маси бугайців дослідної групи, порівняно з 

контролем, були нижчими на 1,09 корм. од., або на 14,3 %. 
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Таблиця 3.25 

Жива маса, прирости бугайців і витрати кормів на 1кг приросту  

(n = 9; M ± m) 

Показники 
Групи  

І – контрольна  ІІ – дослідна  

Тривалість досліду, днів 141 141 

Середня жива маса 1 голови на період досліду, кг: 
початок 
закінчення 

 
215,0±6,5 
358,9±7,4 

 
216,6±4,4 
376,7±5,7 

Приріст маси за дослідний період, кг 143,9±3,2 160,1±6,8 

Середньодобовий приріст, г 1021±22 1136±48 

Те ж + або – до І групи: г 
     % 

– 
– 

+ 115,0 
+ 11,3 

Витрати кормів на 1кг приросту живої маси, кг 
корм. од. 

 
7,64 

 
6,55 

 

Отже, використання силосу із чотирикомпонентної сумішки злаково-

бобових культур забезпечило кращі результати в порівнянні з кукурудзяним 

силосом при відгодівлі молодняку великої рогатої худоби, як за приростами 

живої маси, так і за витратами кормів на 1кг приросту. 

Валовий вміст у кормі поживних речовин і енергії не може бути 

показником його істинної цінності, оскільки значна кількість поживних речовин 

корму не всмоктується в шлунково-кишковому тракті, а виділяється з калом, 

забираючи при цьому частину валової енергії корму. Більш об’єктивне уявлення 

про поживність корму дає наявність в ньому перетравних поживних речовин. 

У балансовому досліді було вивчено перетравність поживних речовин 

при використанні в складі раціонів годівлі тварин силосів із кукурудзи та 

чотирикомпонентної злаково-бобової сумішки (табл. 3.26).  

Отримані результати досліджень свідчать про те, що згодовування 

бугайцям на відгодівлі чотирикомпонентного злаково-бобового силосу, 

порівняно з кукурудзяним, сприяло підвищенню перетравності сухої речовини 

на 2,4 % абс., органічної – 2,1, протеїну – 3,2, жиру – 3,3 та БЕР – на 4,8 % абс. 

Разом з тим, клітковина краще перетравлювалася молодняком контрольної 
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групи (на 4,5 % абс.). Проте встановлені міжгрупові відмінності виявились 

статистично невірогідними. 

Таблиця 3.26 

Перетравність поживних речовин кормів раціонів піддослідним 

молодняком, % (n = 3; M ± m) 

Показники 
Групи  

І – контрольна  ІІ – дослідна  

Суха речовина  62,7±1,05 65,1±1,73 

Органічна речовина  64,7±1,16 66,8±1,78 

Протеїн  64,5±1,82 67,7±1,15 

Жир  56,1±0,38 59,4±1,86 

Клітковина  53,2±2,03 48,7±4,32 

БЕР 69,6±1,49 74,4±0,95 

 
 
3.2.3. Баланс нітрогену, кальцію і фосфору в організмі піддослідних 

бугайців 

Визначення балансу нітрогену, як індикатора обміну протеїну, має 

важливе значення, оскільки це дозволяє дати достатньо об’єктивну оцінку 

обмінним процесам, пов’язаним з перетворенням і синтезом білків в організмі. 

Проведені дослідження показали, що при порівняно однаковому 

середньодобовому споживанні нітрогену бугайцями обох піддослідних груп 

його використання в організмі як від прийнятого, так і від перетравленого було 

кращим у молодняку дослідної (ІІ) групи, відповідно, на 3,1 та 2,2 % абс., що 

зумовлено невірогідним зниженням екскреції нітрогену з калом (на 5,1 г, або на 

8,5 %) (табл. 3.27). 

Загальне відкладання нітрогену у тілі молодняку дослідної групи 

становило 66,66 г, що більше за показник контрольних аналогів на 5,57 г, або на 

9,1 %. Це, певною мірою, узгоджується із вищими середньодобовими 

приростами живої маси тварин ІІ групи протягом проведення експерименту. 
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Таблиця 3.27 

Середньодобовий баланс нітрогену в піддослідних тварин, г 

Показники Групи  
І – контрольна  ІІ – дослідна  

Прийнято з кормами 172,9 173,5 
Виділено з калом 60,1±3,07 55,0±1,93 
Перетравлено  112,8 118,5 
Виділено з сечею 51,71±0,85 51,84±2,20 
Всього виділено 111,81 106,84 
Відкладено в тілі 61,09±3,67 66,66±0,64 
Засвоєно, %:   

від прийнятого 35,3±2,12 38,4±0,37 
від перетравленого 54,1±1,8 56,3±1,17 

 
Бугайці дослідної групи краще засвоювали нітроген корму як від 

прийнятого, так і від перетравленого, відповідно на 3,1 і 2,2 % абс. 

Баланси кальцію та фосфору у піддослідних бугайців були також 

позитивними (табл. 3.28). 

Таблиця 3.28 

Середньодобовий баланс Са та Р, г 

Групи 
бугайців 

Спожито 
з  

кормом 

Виведено з організму: Затрималося в 
організмі з калом із сечею 

г % г % г % 
Баланс Са 

І – контрольна 41,25 18,37±1,20 44,5 0,86±0,02 2,1 22,02±1,18 53,4 

ІІ – дослідна  41,85 16,40±0,43 36,6 0,48±0,03** 1,2 27,97±0,46* 62,3 

Баланс Р 
І – контрольна 23,75 8,92±0,31 37,6 6,82±2,13 28,7 8,01±1,87 33,7 

ІІ – дослідна 24,55 7,82±0,61 31,8 5,25±1,28 21,4 11,48±0,7 46,8 

 
Кальцій кормів використовувався тваринами дослідної групи значно 

краще, порівняно з контрольними аналогами. У бугайців контрольної групи 

щодобове затримання Са в організмі становило 22,02 г, тоді як у молодняку 

дослідної групи – 27,97 г, що на 5,95 г, або на 27,0 % більше (Р<0,05). При цьому 

його більша кількість виділялася з організму із калом і сечею у бугайців 

контрольної групи. 
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Згодовування в раціонах тварин на відгодівлі чотирикомпонентного 

силосу позитивно вплинуло на обмін кальцію. Якщо у контрольного молодняку 

його використання складало 53,4 %, то у аналогів із дослідної групи було значно 

більшим – 62,3 %. 

Баланс фосфору в організмі бугайців також залежав від складу силосів. 

При використанні в годівлі молодняку чотирикомпонентного силосу 

зменшувалося, порівняно з кукурудзяним, ендогенне виділення фосфору з 

екскрементами на 13,1 % абс. Тому, при майже однаковому надходженні 

фосфору з кормами в організм бугайців обох груп, загальне відкладення цього 

макроелементу в тілі молодняку дослідної групи було більшим на 43,3 %, ніж у 

аналогів з контрольної групи. У відсотках від спожитого його також на 

13,1 % абс. більше відкладалося в тілі тварин ІІ групи, в порівнянні з 

аналогічним показником у бугайців І групи. 

Таким чином, споживання бугайцями на відгодівлі силосу із 

чотирикомпонентної злаково-бобової сумішки значно покращує перетравність 

поживних речовин кормів раціонів та засвоєння нітрогену, кальцію та фосфору в 

організмі.  

 

3.2.4. Результати контрольного забою піддослідних бугайців 

М’ясна продуктивність молодняку великої рогатої худоби визначається 

генотипом, рівнем і якістю годівлі, технологією виробництва. Основними 

критеріями її оцінки є передзабійна жива маса, маса і вихід туші, забійна маса і 

забійний вихід. Головним з них є маса туші, яка формується у здорових тварин з 

добре розвиненими кістками й м’язовими тканинами. Чим важчі одержані туші 

за відносно короткий проміжок вирощування, тим вища м’ясна продуктивність і 

кращої якості продукція. 

У наших дослідженнях отримані результати свідчили про добрі забійні 

якості піддослідних тварин. Різниця в показниках забою піддослідних бугайців 

залежала від виду силосу, який їм згодовували протягом дослідного періоду 

(табл. 3.29). 



 92 
 

Таблиця 3.29 

Забійні якості піддослідних бугайців (n = 3; M ± m) 

Показники 
Групи  

І – контрольна  ІІ – дослідна  

Передзабійна жива маса, кг 333,3±5,6 357,3±2,0 

Маса парної туші, кг 168,8±3,8 175,3±1,1 

Вихід туші, % 50,64±0,40* 49,06±0,15* 

Маса внутрішнього жиру-сирцю, кг 2,7±0,2 3,5±0,7 

Вихід жиру-сирцю, % 0,81±0,07 0,98±0,21 

Забійна маса, кг 171,5±3,7 178,8±0,7 

Забійний вихід, % 51,45±0,33* 50,04±0,11* 

 
Порівняння забійних показників дало змогу констатувати, що 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 або на 3,8 % порівняно до 

аналогічного показника у тварин І групи. При вірогідній різниці (Р<0,05) вихід 

туші та забійний вихід були вищими у бугайців контрольної групи, відповідно, 

на 1,58 та 1,41 % абс. 

З метою оцінки м’ясних якостей забитих піддослідних бугайців було 

проведено обвалювання триреберного відрубу та вивчено його морфологічний 

склад (табл. 3.30). 

Вихід м’якоті до маси триреберного відрубу у тварин обох піддослідних 

груп знаходився на високому рівні і складав 82,5–81,9 %, був дещо вищим (на 

0,6 % абс.) у молодняку контрольної групи порівняно з ІІ дослідною групою. 

Співвідношення між м’якоттю та кістками доповнює характеристику 

м’ясної продуктивності тварин. Цей показник по групах піддослідних бугайців 

коливався в межах від 4,53 до 4,71 і був на 4 % більшим у молодняку І 

(контрольної) групи порівняно з ІІ (дослідною) групою. 
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Таблиця 3.30 

Морфологічний склад триреберного відрубу (n = 3; M ± m) 

Групи бугайців 

Маса триреберного відрубу, кг 

M ± m 
у тому числі: 

м’якоті кісток 
кг % кг % 

І – контрольна  4,17±0,26 3,44±0,22 82,5 0,73±0,04 17,5 

ІІ – дослідна 4,54±0,28 3,72±0,18 81,9 0,82±0,10 18,1 

 
За відношенням маси внутрішніх органів до передзабійної живої маси 

тварин визначали вплив годівлі на порівняльний розвиток внутрішніх органів.  

Дослідження показали, що абсолютна маса внутрішніх органів у бугайців 

обох груп знаходилася в прямій залежності від передзабійної маси тварин. За 

масою печінки, легень, серця, нирок та селезінки відгодівельний молодняк 

великої рогатої худоби ІІ (дослідної) групи переважав своїх аналогів із І 

(контрольної) групи, відповідно, на 12,4 %, 6,5, 28,2 (Р<0,01), 13,2 та 17,6 %, 

(табл. 3.31). 

Таблиця 3.31 

Абсолютна (кг) та відносна (%) маса внутрішніх органів 

бугайців (n = 3; M ± m) 

Групи тварин 
Одиниці 

виміру 

Внутрішні органи 

печінка легені серце нирки селезінка 

І – контрольна  
кг 4,90±0,06 2,94±0,12 1,24±0,05 0,83±0,06 0,68±0,05 

% 1,15 0,88 0,37 0,25 0,20 

ІІ – дослідна 
кг 5,51±0,23 3,13±0,17 1,59±0,07** 0,94±0,05 0,80±0,04 

% 1,54 0,88 0,45 0,26 0,22 

 

За відносною масою внутрішніх органів між бугайцями контрольної і 

дослідної груп суттєвої різниці не встановлено, за винятком печінки та серця, 

відносна маса яких була на 0,39 та 0,08 % абс. більшою у бугайців дослідної 

групи порівняно до контрольної. 
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3.2.5. Хімічний склад найдовшого м’язу спини та печінки 

Об’єктивно судити про харчову цінність м’яса та субпродуктів можна за 

їх хімічним складом (табл. 3.32). За якісними показниками найдовшого м’язу 

спини відгодівельних тварин встановлені деякі міжгрупові відмінності. 

Таблиця 3.32 

Хімічний склад найдовшого м’язу спини та печінки бугайців 

(n = 3; M ± m),% 

Групи 
бугайців 

Показники Енергетич-
на 

цінність, 
МДж/кг 

суха 
речовина протеїн жир зола 

Найдовший м’яз спини 

І – контрольна  23,75±0,35 21,41±0,42 1,28±0,07 1,06±0,02 4,17 

ІІ – дослідна  24,68±0,34 21,44±0,34 2,17±0,11** 1,07±0,01 4,52 

Печінка  

І – контрольна  28,61±0,78 25,86±0,69 1,47±0,13 1,28±0,02 5,01 

ІІ – дослідна  29,48±0,12 26,58±0,24 1,55±0,13 1,35±0,04 5,17 

 
При дослідженні хімічного складу найдовшого м’язу спини встановлено, 

що у бугайців дослідної групи, яким згодовували в складі раціону 

чотирикомпонентний силос, кількість сухої речовини в ньому була на 

0,93 % абс. більшою. Більша кількість сухої речовини у найдовшому м’язі спини 

тварин ІІ групи, порівняно з І групою, забезпечувалася вищим вмістом протеїну 

(на 0,03 % абс.) та жиру (на 0,89 % абс., Р>0,99). Енергетична цінність 1 кг 

найдовшого м’язу спини у молодняку дослідної групи була вищою на 8,4 %, ніж 

у аналогів із контрольної групи, що зумовлено більшою концентрацією в ньому 

сухої речовини та жиру (4,52 проти 4,17 МДж/кг). 

Бугайці ІІ (дослідної) групи переважали контроль за вмістом в печінці 

сухої речовини на 0,87 % абс., жиру – 0,08, золи – на 0,07 % абс. (Р<0,95), а 

енергетична цінність її також була вищою на 0,16 МДж/кг, або на 3,2 %. 

Як видно із отриманих даних яловичина від бугайців дослідної групи 

виявилася більш жирнішою, що позитивно позначилося на її енергетичній цінності.  
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3.2.6. Питома активність раціонів за 137Cs, його концентрація в 

продуктах забою, баланс радіоцезію в організмі піддослідних бугайців 

Виходячи із середньодобового споживання кормів тваринами та вмісту 
137Cs в них, нами розраховано середньодобове надходження радіоцезію в 

організм відгодівельних бугайців, питома активність раціонів за 137Cs у 

піддослідних групах коливалася в межах 1595,4–1698,4 Бк/добу. Оскільки 

злаково-бобова сумішка накопичувала більше 137Cs, забруднення кормів раціону 

в дослідній групі було більшим на 103,0 Бк/добу або на 6,4 %, ніж у контролі 

(табл. 3.33.). 

Таблиця 3.33 

Питома активність 137Cs в середньодобових раціонах піддослідних  

бугайців, Бк 

Корми 
Вміст 137Cs в 

1 кг корму 

Групи 

І – контрольна ІІ – дослідна 

Силос кукурудзяний 58,48 1052,64 – 

Силос із чотирикомпонентної 
злаково-бобової сумішки 

64,20 – 1155,60 

Буряк кормовий 41,67 189,18 189,18 

Сіно конюшини  157,42 166,86 166,86 

Солома вівсяна  113,98 37,61 37,61 

Дерть пшенична  48,67 102,21 102,21 

Дерть люпину  106,59 46,90 46,90 

Всього в раціоні, Бк/добу – 1595,4 1698,4 

 
Різний рівень забруднення раціонів 137Cs не міг не позначитися на 

питомій активності яловичини (табл. 3.34). Вища питома активність радіоцезію в 

кормах раціону бугайців дослідної групи сприяла більшому накопиченню 137Cs у 

яловичині. 
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Таблиця 3.34 

Питома активність 137Cs в продуктах забою бугайців, Бк/кг 

Продукція Групи 
І – контрольна ІІ – дослідна 

Найдовший м’яз спини 34,4±1,1 40,6±2,7 

Печінка  36,9±3,5 33,5±0,6 

Коефіцієнт переходу, % 

Найдовший м’яз спини 2,15 2,39 

Печінка 2,31 1,97 
 
Концентрація радіоцезію в найдовшому м’язі спини бугайців дослідної 

групи виявилася на 6,2 Бк/кг, або на 18,0 % більшою, ніж у тварин контрольної 

групи (Р<0,95). Відповідно і коефіцієнт переходу 137Cs в яловичину молодняку ІІ 

групи був вищим і складав 2,39 % проти 2,15 % в І групі. Протилежна 

закономірність спостерігалася по накопиченню цього радіонукліда в печінці 

тварин – цей показник у бугайців дослідної групи порівняно до контрольних 

аналогів був меншим на 3,4 Бк/кг, або на 9,2 % (Р<0,95), (рис. 3.13). 
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Рис. 3.13. Коефіцієнт переходу 137Cs в продукти забою бугайців, % 
 
На основі балансового досліду встановлено, що майже весь 137Cs, який 

виводився через шлунково-кишковий тракт, мав ендогенне походження. У 

піддослідного молодняку великої рогатої худоби з сечею виділялося від 13,0 до 

25,7 %, а з калом – 37,6–45,0 % радіоцезію від його щодобового надходження 

(табл. 3.35). При цьому значною була різниця між контрольною і дослідною 
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групами в екскреції 137Cs з калом і сечею. Тварини контрольної групи більше 

виводили 137Cs з калом (на 7,4 % абс.) і сечею (на 12,7 % абс.) проти дослідних 

тварин. Відкладання радіонукліду в тілі тварин ІІ групи порівняно з І групою 

виявилося більшим – відповідно 49,4 % проти 29,3 %, або на 20,1 % абс. (рис. 3.14).  

Таблиця 3.35 

Середньодобовий баланс 137Cs в організмі відгодівельних бугайців, Бк/добу 

Показники Групи  
І – контрольна ІІ – дослідна 

Надійшло з кормом: Бк/добу 1519,7 1618,6 

Виділено з організму:   

– з калом: Бк/добу 683,4±76,6 609,4±50,9 

% 45,0 37,6 

– з сечею: Бк/добу 391,1±65,6 209,7±22,2 

% 25,7 13,0 

Відкладено у тілі: Бк/добу 445,2±114,2 799,5±64,9 

% до прийнятого 29,3 49,4 

 
Отримані дані дають можливість констатувати, що використання силосу 

із чотирикомпонентної сумішки у раціонах годівлі молодняку великої рогатої 

худоби на відгодівлі, порівняно з кукурудзяним, сприяло значно більшому 

нагромадженню радіоактивного цезію в тілі тварин. 
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Рис. 3.14. Баланс 137Cs в організмі відгодівельних бугайців 
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3.2.6.1. Моделювання динаміки накопичення 137Cs у найдовшому 

м’язі спини і печінці бугайців при їх відгодівлі за використання різних 

силосів 

На основі даних представлених у роботі було отримано емпіричні 

залежності, що характеризують динаміку концентрації 137Cs в органах 

контрольної та дослідної груп тварин залежно від вмісту 137Cs в кормах 

відповідної групи та виду силосу (табл. 3.33, 3.34). 

Проведені дослідження впливу концентрації 137Cs в кормах (137Сs корм, Бк) 

на вміст 137Cs у найдовшому м’язі спини (137Сsм’яз спини, Бк) дозволили, за 

допомогою регресивного аналізу результатів, отримати коефіцієнти відповідних 

емпіричних залежностей для кормів на основі силосу кукурудзяного – 

контрольна група, 

Сsм’яз спини = 0,0216Сsкорм,                                          (3.21) 

та для кормів на основі злаково-бобових культур – дослідна група, 

Сsм’яз спини = 0,0239Сsкорм                                           (3.22) 

та відобразити дані залежності у графічному вигляді (рис. 3.15). 

Проведені дослідження впливу концентрації 137Cs в кормах (137Сsкорм, Бк) 

на вміст 137Cs у печінці (137Сs печінка, Бк) дозволили, за допомогою регресивного 

аналізу результатів, отримати коефіцієнти відповідних емпіричних залежностей 

для кормів на основі силосу кукурудзяного – контрольна група, 
137Сs печінка = 0,0197137Сs корм,                                         (3.23) 

та для кормів на основі злаково-бобових культур – дослідна група, 
137Сs печінка = 0,0231137Сs корм                                        (3.24) 

та відобразити дані залежності у графічному вигляді (рис. 3.16). 
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Рис. 3.15. Вплив концентрації 137Сs в кормах на вміст 137Сs у найдовшому 

м’язі спини 
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Рис. 3.16. Вплив концентрації 137Cs в кормах на вміст 137Cs у печінці 
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3.2.7. Концентрація важких металів в кормах, раціонах і продуктах 

забою 

Дослідженнями встановлено, що в деяких кормах, які використовувалися 

для відгодівлі бугайців протягом досліду, вміст важких металів перевищував або 

був близьким до ГДК (табл. 3.36).  

Таблиця 3.36 

Концентрація важких металів у кормах, мг/кг натурального корму 
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Pb 5,0 0,84 0,22 0,04 3,11 0,36 0,61 1,11 

Cd 0,3 0,093 НВх 0,014 0,450 0,186 НВ НВ 

Cu 30,0 0,81 0,65 0,62 3,05 5,24 2,49 2,80 

Zn 50,0 5,6 4,9 3,3 6,2 13,18 19,2 29,9 
Примітка: НВх – не визначено. 

 

Перевищення гранично допустимої концентрації по кадмію виявлено у 

сіні конюшини (у 1,5 раза), а в соломі вівсяній цей показник становив 62,0 % 

ГДК. Найбільша кількість свинцю містилася також у сіні конюшини (3,11 мг/кг) 

та в дерті люпину (1,11 мг/кг). В інших досліджених кормах вміст важких 

металів (Pb, Cd) був незначним. Концентрація міді та цинку в кормах виявилася 

значно меншою від ГДК, що підтверджує дані інших авторів [87] про дефіцит 

цих мікроелементів у кормах поліської зони України. 

Вміст важких металів у м’ясі – один із важливих показників його якості в 

умовах забруднення кормів і сільськогосподарських угідь важкими металами. 

Для лабораторних досліджень, під час забою піддослідних бугайців, відібрали 

середню пробу м’язової тканини з найдовшого м’язу спини, як основної їстівної 
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частини туші тварин, і печінку. У продуктах забою вивчали концентрацію 

найбільш небезпечних важких металів (Pb, Cd, Cu, Zn).  

Експериментальні дослідження показали, що в організм піддослідного 

молодняку ВРХ із кормовими раціонами надходила значна кількість свинцю – 

9,33–20,49 мг/добу (табл. 3.37). 

Таблиця 3.37 

Концентрація свинцю у кормових раціонах і продуктах забою бугайців 

Групи 
бугайців 

Вміст Pb в: Коефіцієнт 
переходу, 

 % 

середньо-
добовому 
раціоні, мг 

продукції, 
мг/кг 

± до контрольної 
групи 

мг/кг % 
Найдовший м’яз спини 

І – контрольна  20,49 0,068±0,018 – – 0,33 

ІІ – дослідна 9,33 0,068±0,003 – – 0,73 

ГДК – 0,50 – – – 

Печінка 

І – контрольна  20,49 0,542±0,137 – – 2,64 

ІІ – дослідна 9,33 0,628±0,159 +0,086 +15,9 6,70 

ГДК – 0,60 – – – 

 
Проте не встановлено міжгрупової різниці за вмістом Pb у найдовшому 

м’язі спини тварин І і ІІ груп – його концентрація була однаковою і становила 

0,068 мг/кг, і не перевищувала ГДК (0,5 мг/кг). У печінці бугайців ІІ дослідної 

групи, яким згодовували силос із чотирикомпонентної злаково-бобової сумішки, 

вміст свинцю перевершив допустиму концентрацію (0,6 мг/кг) на 4,7 % і був 

більшим за аналогічний показник І групи на 0,086 мг/кг або на 15,9 % (Р<0,95). 

Коефіцієнт переходу Pb із кормів раціону в продукцію також виявився більшим 

у дослідній групі на 0,40–4,06 % абс., ніж у контролі. 

Кількість кадмію, що надходила до організму піддослідного молодняку з 

кормами раціонів, була значно меншою ніж свинцю і становила 0,602–

2,276 мг/добу (табл. 3.38). 
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Як бачимо із отриманих результатів досліджень, яловичина бугайців 

контрольної групи відповідала нормативним вимогам за вмістом кадмію 

(0,05 мг/кг), тоді як в дослідній групі цей показник значно перевищував ГДК (в 

1,5 раза) і показник у контрольній групі на 0,044 мг/кг, або в 2,42 раза при 

невірогідній різниці (Р<0,95). 

Таблиця 3.38 

Концентрація кадмію у кормових раціонах і продукції 

Групи 
бугайців 

Вміст Cd в: Коефіцієнт 
переходу, 

 % 

середньо-
добовому 
раціоні, мг 

продукції, 
мг/кг 

± до контрольної 
групи 

мг/кг % 
Найдовший м’яз спини 

І – контрольна  2,276 0,031±0,006 – – 1,36 

ІІ – дослідна 0,602 0,075±0,025 +0,044 +141,9 12,46 

ГДК – 0,05 – – – 

Печінка 

І – контрольна  2,276 0,042±0,003 – – 1,84 

ІІ - дослідна 0,602 0,059±0,018 +0,017 +40,5 9,80 

ГДК – 0,30 – – – 

 
Концентрація Cd у печінці обох піддослідних груп була значно нижчою 

гранично допустимої концентрації (0,3 мг/кг) і залежала від виду силосу в 

раціонах. У печінці від дослідної групи бугайців його акумулювалося більше в 

порівнянні з показниками контрольних тварин (відповідно, 0,042 і 0,059 мг/кг). 

Коефіцієнти переходу кадмію із кормових раціонів у найдовший м’яз 

спини коливалися в межах 1,36–12,46 %, а в печінку – 1,84–9,80 % і були значно 

вищими у тварин дослідної групи, в порівнянні з контролем. 

Середньодобове надходження мікроелементу міді в організм 

відгодівельних бугайців із кормовими раціонами суттєво не відрізнялося по 

групах і становило в І групі – 28,87 мг/кг, ІІ – 25,92 мг/кг (табл. 3.39). 

Концентрація Cu в яловичині і печінці тварин обох піддослідних груп 

була низькою (відповідно, 0,33–0,37 і 11,03–11,53 мг/кг) і не перевищувала ГДК 
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(5,0 і 20,0 мг/кг). Використання для відгодівлі бугайців силосу із 

чотирикомпонентної злаково-бобової сумішки, порівняно із кукурудзяним, 

призвело до вірогідного збільшення вмісту міді в найдовшому м’язі спини 

(відповідно, 0,37 і 0,33 мг/кг, Р>0,95) та незначного зниження концентрації 

мікроелементу в печінці – на 4,3 %. 

Таблиця 3.39 

Концентрація міді у кормових раціонах і продукції 

Групи 
бугайців 

Вміст Cu в: Коефіцієнт 
переходу, 

 % 

середньо-
добовому 
раціоні, мг 

продукції, 
мг/кг 

± до контрольної 
групи 

мг/кг % 
Найдовший м’яз спини 

І – контрольна  28,87 0,33±0,001 – – 1,14 
ІІ - дослідна 25,92 0,37±0,011* +0,04 +8,8 1,43 
ГДК – 5,0 – – – 

Печінка 
І – контрольна  28,87 11,53±1,51 – – 39,94 
ІІ - дослідна 25,92 11,03±1,66 – 0,50 – 4,3 42,55 
ГДК – 20,0 – – – 

 

Концентрація Cu в яловичині і печінці тварин обох піддослідних груп 

була низькою (відповідно, 0,33–0,37 і 11,03–11,53 мг/кг) і не перевищувала ГДК 

(5,0 і 20,0 мг/кг). Використання для відгодівлі бугайців силосу із 

чотирикомпонентної злаково-бобової сумішки, порівняно із кукурудзяним, 

призвело до вірогідного збільшення вмісту міді в найдовшому м’язі спини 

(відповідно, 0,37 і 0,33 мг/кг, Р>0,95) та незначного зниження концентрації 

мікроелементу в печінці – на 4,3 %. 

Коефіцієнти переходу Cu із кормів раціону в найдовший м’яз спини були 

низькими (1,14–1,43 %) і дещо вищими у бугайців дослідної групи. 

Основним депо міді в організмі тварин є печінка, так як її вміст у цьому 

органі, порівняно з яловичиною, був більшим у 29,8–34,9 раза. Коефіцієнти 

переходу Cu із кормів раціону в печінку були високими і становили 39,94–

42,55 % (вищими були показники в дослідній групі).  
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Використання різних силосів із ярих зернофуражних культур, при відгодівлі 

молодняку ВРХ, суттєво не впливало на вміст Zn в продукції та їх коефіцієнти 

переходу (табл. 3.40). Вміст цинку в найдовшому м’язі спини був нижчим у бугайців 

дослідної групи, а в печінці – був нижчим у контрольній. Коефіцієнт переходу Zn в 

печінку був вищим у бугайців дослідної групи на 4,08 % абс. 

Таблиця 3.40 

Концентрація цинку у кормових раціонах і продукції 

Групи 
бугайців 

Вміст Zn в: Коефіцієнт 
переходу, 

 % 

середньо-
добовому 
раціоні, мг 

продукції, 
мг/кг 

± до контрольної 
групи 

мг/кг % 
Найдовший м’яз спини 

І – контрольна  180,0 25,1±0,4 – – 13,94 

ІІ – дослідна 167,4 23,4±1,1 – 1,7 – 6,8 13,98 

ГДК – 70,0 – – – 

Печінка 

І – контрольна  180,0 28,3±1,5 – – 15,72 

ІІ – дослідна 167,4 33,3±1,1 + 5,0 +17,7 19,89 

ГДК – 100,0 – – – 

 
Слід відмітити, що коефіцієнт переходу вивчених важких металів (Pb, Cd, 

Cu, Zn) з раціону в найдовший м’яз спини і печінку бугайців, які 

відгодовувались на силосі із чотирикомпонентної сумішки ярих злаково-бобових 

зернофуражних культур, були вищими (на 0,04–11,1 % абс.) порівняно з 

аналогами, для відгодівлі яких використовували кукурудзяний силос. 

 
3.2.8. Баланс свинцю, кадмію, міді і цинку в організмі піддослідних 

бугайців 

Метою нашої роботи було дослідити особливості обміну важких металів 

в організмі відгодівельних бугайців. Під час проведення обмінного досліду з 

перетравності поживних речовин кормів раціонів відбирали проби кормів, їх 

залишків, калу, сечі, у яких визначали важкі метали. На підставі отриманих 
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даних розраховували баланси Pb, Cd, Cu, Zn. У таблиці 3.41 наведено 

середньодобовий баланс свинцю і кадмію.  

Було встановлено від’ємний баланс свинцю у піддослідних бугайців як 

контрольної так і дослідної груп, у яких із організму більше виводилося цього 

важкого металу, ніж надходило з кормами раціонів (–2,14 і–1,15 мг/добу). 

Таблиця 3.41 

Середньодобовий баланс свинцю та кадмію в організмі відгодівельних 

бугайців (n=3; M ± m) 

Групи тварин 

Спожито 
з 

кормами, 
мг 

Виділено з організму Затрималося в 
організмі 

з калом із сечею 
мг 

% до 
спожи-

того мг % мг % 
Баланс Pb 

І – контрольна 19,69 18,76±0,81 95,3 3,07±0,61 15,6 –2,14±1,38 –10,9 

ІІ – дослідна 8,58 7,65±1,15*** 89,9 2,01±0,37 23,6 –1,15±0,91 –13,5 

Баланс Cd 

І – контрольна 2,093 0,832±0,14 39,8 0,594±0,07 28,4 0,667±0,21 31,9 

ІІ – дослідна 0,512 0,276±0,02* 53,9 0,475±0,03 92,8, –0,239±0,01 –46,7 

 
Спостерігалася суттєва різниця по балансу кадмію в організмі бугайців 

контрольної та дослідної груп. Тварини ІІ групи виводили Cd з організму (в % 

від спожитого) з калом і сечею на 14,1 і 64,4  % абс., відповідно, більше, ніж їх 

аналоги з І групи. В організмі молодняку контрольної групи затрималось 

0,667 мг/добу кадмію (31,9 % від спожитого), тоді як бугайці дослідної групи 

виводили його більше на 0,239 мг/добу, ніж споживали з кормами раціонів. 

Включення до складу раціону силосу із злаково-бобової сумішки сприяло 

більшому відкладанню міді в організмі бугайців ІІ групи при меншому її 

надходженні з кормами (табл. 3.42).  

Молодняк І контрольної групи споживав з кормом за добу на 4,73 мг 

(21,1 %) міді більше, ніж його аналоги з ІІ дослідної групи. Основним каналом 
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виведення цього мікроелементу з організму у всіх піддослідних тварин була 

екскреція його з калом, у той час як із сечею міді виділялася незначна кількість. 

Бугайці дослідної групи з калом виводили на 25 % абс., а з сечею на 

0,8 % абс. міді більше, ніж їх аналоги з контрольної групи. 

Відкладання міді у тілі молодняку ІІ групи порівняно з контролем було 

на 4,98 мг/добу, або в 2,9 раза (Р>0,999). Внаслідок цього зростало відносне 

засвоєння Cu на 24,2 % абс.  

Таблиця 3.42 

Середньодобовий баланс міді та цинку в організмі відгодівельних  

бугайців (n=3; M ± m) 

Групи тварин 

Спожито 
з 

кормами, 
мг 

Виділено з організму Затрималося в 
організмі 

з калом із сечею 
мг 

% до 
спожи-

того мг % мг % 
Баланс Cu 

І – контрольна 27,10 23,83±0,56 87,9 0,66±0,08 2,4 2,61±0,63 9,7 

ІІ – дослідна 22,37 14,06±0,48*** 62,9 0,72±0,07 3,2 7,59±0,42*** 33,9 

Баланс Zn 

І – контрольна 180,73 232,18±21,90 128,5 0,54±0,02 0,3 –51,99±22,21 –28,8 
ІІ – дослідна 153,59 167,79±3,50* 109,2 0,34±0,04** 0,2 –14,54±3,43 –9,4 

 
Мікроелемент цинк, як і мідь, із організму бугайців виводився, в 

основному, з калом (109,2–128,5 % від спожитого) і лише незначна кількість із 

сечею. Бугайці дослідної групи виводили з калом на 19,3 % абс., а з сечею – на 

0,2 % абс. менше, ніж їх аналоги з контрольної. При цьому отримано від’ємний 

баланс Zn в організмі бугайців – його більше виводилось з екскрементами на 

9,4–28,8 %, ніж було спожито з кормами раціонів. Проте цей показник у ІІ групі 

порівняно з І групою був меншим у 3,06 раза. 

Отже, баланс Cu і Zn в організмі піддослідних бугайців прямо залежав від 

виду силосу в раціонах годівлі тварин. 
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3.2.8.1. Моделювання динаміки накопичення важких металів у 

найдовшому м’язі спини і печінці у бугайців за використання різних силосів 

Проведені дослідження впливу концентрації свинцю в кормах на вміст 

свинцю у найдовшому м’язі спини (табл. 3.37) дозволили, за допомогою 

регресивного аналізу результатів, отримати коефіцієнти відповідної емпіричної 

залежності для кормів на основі силосу кукурудзяного – контрольна група, 

Pbм’яз спини = 0,0033Pbкорм,                                         (3.25) 

та для кормів на основі злаково-бобових культур – дослідна група, 

Pbм’яз спини  = 0,0073Pbкорм,                                        (3.26) 

та відобразити дані залежності у графічному вигляді (рис. 3.17). 

Проведені дослідження впливу концентрації свинцю в кормах на вміст 

свинцю у печінці (табл. 3.37) дозволили, за допомогою регресивного аналізу 

результатів, отримати коефіцієнти відповідної емпіричної залежності для кормів 

на основі силосу кукурудзяного – контрольна група, 

Pbпечінка = 0,0264Pbкорм,                                         (3.27) 

та для кормів на основі злаково-бобових культур – дослідна група, 

Pbпечінка = 0,067Pbкорм,                                           (3.28) 

та відобразити дані залежності у графічному вигляді (рис. 3.18). 

Проведені дослідження впливу концентрації кадмію в кормах на вміст 

кадмію у найдовшому м’язі спини (табл. 3.38) дозволили, за допомогою 

регресивного аналізу результатів, отримати коефіцієнти відповідної емпіричної 

залежності для кормів на основі силосу кукурудзяного – контрольна група, 

Cdм’яз спини = 0,0136Cdкорм,                                         (3.29) 

та для кормів на основі злаково-бобових культур – дослідна група, 

Cdм’яз спини  = 0,1246Cdкорм,                                       (3.30) 

та відобразити данні залежності у графічному вигляді (рис. 3.19). 

Проведені дослідження впливу концентрації кадмію в кормах на вміст 

кадмію у печінці (табл. 3.38) дозволили, за допомогою регресивного аналізу 

результатів, отримати коефіцієнти відповідної емпіричної залежності для кормів 

на основі силосу кукурудзяного – контрольна група, 

Cdпечінка = 0,0184Cdкорм,                                         (3.31) 
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та для кормів на основі злаково-бобових культур – дослідна група, 

Cdпечінка= 0,098Cdкорм,                                            (3.32) 

та відобразити дані залежності у графічному вигляді (рис. 3.20). 
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Рис. 3.17. Вплив концентрації свинцю в кормах на вміст свинцю у 

найдовшому м’язі спини 
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Рис. 3.18. Вплив концентрації свинцю в кормах на вміст свинцю у печінці 
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Рис. 3.19. Вплив концентрації кадмію в кормах на вміст кадмію у 

найдовшому м’язі спини 
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Рис. 3.20. Вплив концентрації кадмію в кормах на вміст кадмію у печінці 
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Проведені дослідження впливу концентрації міді в кормах на вміст міді у 

найдовшому м’язі спини (табл. 3.39) дозволили, за допомогою регресивного 

аналізу результатів, отримати коефіцієнти відповідної емпіричної залежності для 

кормів на основі силосу кукурудзяного – контрольна група, 

Сим’яз спини  = 0,0114Cикорм,                                         (3.33) 

та для кормів на основі злаково-бобових культур – дослідна група, 

Cим’яз спини  = 0,0143Cикорм,                                         (3.34) 

та відобразити дані залежності у графічному вигляді (рис. 3.21). 

Проведені дослідження впливу концентрації міді в кормах на вміст міді у 

печінці (табл. 3.39) дозволили, за допомогою регресивного аналізу результатів, 

отримати коефіцієнти відповідної емпіричної залежності для кормів на основі 

силосу кукурудзяного – контрольна група, 

Cuпечінка = 0,3994Cuкорм,                                           (3.35) 

та для кормів на основі злаково-бобових культур – дослідна група, 

Cuпечінка= 0,4255Cuкорм,                                            (3.36) 

та відобразити дані залежності у графічному вигляді (рис. 3.22). 

Проведені дослідження впливу концентрації цинку в кормах на вміст 

цинку у найдовшому м’язі спини (табл. 3.40) дозволили, за допомогою 

регресивного аналізу результатів, отримати коефіцієнти відповідної емпіричної 

залежності для кормів на основі силосу кукурудзяного – контрольна група, 

Znм’яз спини= 0,1394Znкорм,                                         (3.37) 

та для кормів на основі злаково-бобових культур – дослідна група, 

Znм’яз спини  = 0,1398Znкорм,                                       (3.38) 

та відобразити дані залежності у графічному вигляді (рис. 3.23). 

Проведені дослідження впливу концентрації цинку в кормах на вміст 

цинку у печінці (табл. 3.40) дозволили, за допомогою регресивного аналізу 

результатів, отримати коефіцієнти відповідної емпіричної залежності для кормів 

на основі силосу кукурудзяного – контрольна група, 

Znпечінка = 0,1572Znкорм,                                            (3.39) 

та для кормів на основі злаково-бобових культур – дослідна група, 
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Znпечінка  = 0,1989Znкорм,                                       (3.40) 

та відобразити дані залежності у графічному вигляді (рис. 3.24). 
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Рис. 3.21. Вплив концентрації міді в кормах на вміст міді у найдовшому 

м’язі спини 
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Рис. 3.22. Вплив концентрації міді в кормах на вміст міді у печінці 
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Рис. 3.23. Вплив концентрації цинку в кормах на вміст цинку у найдовшому 
м’язі спини 
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Рис. 3.24. Вплив концентрації цинку в кормах на вміст цинку у печінці 
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3.2.9. Біохімічні показники рубцевої рідини 

Першим істотним етапом живлення організму жуйних тварин є процеси 

мікробіального розщеплення та синтезу поживних речовин у рубці. За 

динамікою біохімічних показників рубцевої рідини можна побічно судити про 

процеси перетравлення, а за рівнем та структурою ЛЖК – про особливості 

надходження до організму енергетичних речовин. 

Рівень процесів бродіння в рубці змінюється протягом доби, при цьому 

загальна концентрація низькомолекулярних кислот в рубці жуйних тварин 

залежить від часу, який пройшов після чергової годівлі. На розвиток і 

життєдіяльність мікроорганізмів рубця, в тому числі і інфузорій, впливає 

середовище рубцевої рідини, оскільки кожен із них пристосовується до 

існування лише при певній концентрації водних іонів (рН) [193, 240]. 

Дослідженнями встановлено, що інфузорії розвиваються лише при умові 

нормальної годівлі їх господаря і живуть за рахунок його корму. В роботах 

багатьох авторів повідомлялося про збільшення кількості інфузорій в рубці 

жуйних з підвищенням даванок легкоперетравних вуглеводів [162, 197, 240].  

Серед основних показників при дослідженні рубцевого метаболізму є 

також вміст летких жирних кислот (ЛЖК), які, як відомо, служать джерелом 

енергії для жуйних (близько 70 %) [30]. 

Стеварт і Шульц, Ю. І. Савченко показали, що концентрація ЛЖК в рубці 

збільшувалася протягом 1,5–6 годин після годівлі (внаслідок інтенсивного 

розкладу вуглеводів, які легко ферментуються), а потім концентрація ЛЖК 

зменшувалася і трималася на одному рівні (повільний розклад целюлозних мас). 

За їх даними, кількість ЛЖК коливалася у межах 6–20 мекв в 100 мл рубцевої 

рідини [240, 247,309]. 

У рубці жуйних, внаслідок бродіння, утворюються переважно оцтова, 

пропіонова і масляна кислоти. Доведено, що їх співвідношення значно 

коливається і залежить від типу годівлі. 

За повідомленнями Елсдена і Джонсона, Ф. Енісона, Д. Люіса, 

А. П. Кроткової і Н. В. Курилової, М. Ф. Кулика найбільше у вмісті рубця 

утворюється оцтової кислоти (С2) – 45–85 % від усіх ЛЖК, пропіонової (С3) – 
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приблизно 20 % і найменше – масляної (С4) – від 5 до 20 % по відношенню до 

загальної кількості [12, 158, 161, 162, 280]. Проте їх частка може змінюватися 

залежно від кормового раціону. Відносно цього, Орт і Кауфман [199] згідно зі 

своїми дослідженнями, Жеребцов і Вракін [105] в огляді іноземної літератури 

приводять дані, які підтверджують зв’язок годівлі з процесами рубцевого 

метаболізму і продуктивністю тварин. Так, при целюлозному типі годівлі (сіно) 

в період максимальної активності (через 2–2,5 години і після годівлі) 

спостерігалася відносно висока кількість С2 і низька С4. При “крохмальному” 

типі годівлі (зерно, мука) – відносно низька кількість С2 і відносно підвищений 

вміст С4 і С3. При “цукристому” типі годівлі (кормові буряки) спостерігається 

підвищення загальної кількості ЛЖК з відносно низьким вмістом С2 і дуже 

високим С4, а також помітна кількість молочної кислоти. 

За даними М. В. Курилова [162] рівень оцтової кислоти при сінній годівлі 

може досягати 70–72 %, а після згодовування вуглеводів, які легко 

ферментуються, він може знизитися до 40–60 %. 

Інтенсивність протікання всіх метаболічних процесів у рубці бугайців 

тісно пов’язана з концентрацією водневих іонів (рН). У наших дослідженнях, в 

дослідний період величина рН до годівлі у піддослідного молодняку ВРХ на 

відгодівлі знаходилася в межах нейтральної реакції – 7,07–7,23 (табл. 3.43). 

Таблиця 3.43  

Біохімічні показники рубцевої рідини при згодовуванні тваринам різних 

силосівх (n=3; M ± m) 

Групи тварин рН ЛЖК, 
мекв/100мл 

Співвідношення кислот, % 

оцтова пропіо-
нова масляна 

І – контрольна  
7,07±0,12 4,95±0,67 40,45 52,22 7,33 

6,70±0,10 8,09±0,98 39,58 46,18 14,24 

ІІ – дослідна  
7,23±0,03 5,72±0,42 45,01 47,70 7,29 

6,57±0,02 9,01±0,76 44,38 39,22 16,40 
Примітка: х – у чисельнику наведені дані до годівлі, у знаменнику – після годівлі. 
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Цей показник у тварин ІІ групи був вищим на 2,3 %, ніж у контролі 

(Р<0,95). Після годівлі відмічено залежність величини рН від згодовування 

бугайцям виду силосу – вона зменшилась на 9,1 % у дослідній групі порівняно з 

5,2 % у контрольній групі. При цьому даний показник у ІІ групі був меншим на 

1,9 %, ніж у контролі (Р<0,95). Зміна рН вмістимого рубцю тісно пов’язана зі 

зміною кількості летких жирних кислот. Найменше значення рН відповідає 

найвищому рівню нагромадження ЛЖК, що підтверджується результатами 

наших досліджень.  

Кількість ЛЖК у рубці залежала як від часу відбору рубцевої рідини, так 

і від виду силосу в раціоні годівлі відгодівельного молодняку. Так, після годівлі 

рівень летких жирних кислот підвищився у вмістимому рубця тварин обох груп 

порівняно з показниками до годівлі. Проте найвищою концентрацією ЛЖК у 

рубцевій рідині характеризувалися бугайці, яким згодовували силос із 

чотирикомпонентної злаково-бобової сумішки (ІІ дослідна група). За цим 

показником вони переважали контрольних аналогів на 0,77–0,92 мекв/100 мл, 

або на 11,4–15,6 % при невірогідній різниці (Р<0,95). Це є свідченням того, що у 

молодняку цієї групи як до годівлі, так і після неї бродильні процеси і швидкість 

всмоктування ЛЖК проходили більш інтенсивно. 

Використання різних силосів (І, ІІ групи) для відгодівлі тварин викликало 

схоже спрямування бродильних процесів у рубці піддослідних бугайців. У 

результаті чого, після годівлі, у хімусі рубця бугайців контрольної і дослідної 

груп зменшувався вміст оцтової і пропіонової кислот (відповідно, з 40,45–45,01 

до 39,58–44,38 % і з 47,70–52,22 до 39,22–46,18 %) та збільшувалася кількість 

масляної кислоти в допустимих обсягах (на 6,91–9,11 % абс.). 

Як бачимо, використання злаково-бобового силосу негативного впливу 

на показники рубцевого метаболізму у молодняку ВРХ не мало, а навпаки, 

сприяло підвищенню ферментативних процесів у рубці, збільшуючи утворення 

ЛЖК. 
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3.2.10. Морфологічні та біохімічні показники крові у піддослідних 

бугайців 

Вивчення морфологічних і біохімічних показників крові дозволяє 

визначити зміни та інтенсивність обмінних процесів в організмі піддослідних 

тварин. На морфологічний склад крові впливають порода, вік тварин, умови 

годівлі та утримання, якість кормів. Кров колоїдно-полімерний розчин, 

розчинником в якому є вода, розчиненими речовинами – органічні сполуки і 

солі, колоїдні компоненти – білки та їх комплекси [7]. 

Для вивчення особливостей впливу силосів, які досліджувалися, на 

фізіологічний стан організму піддослідних бугайців в умовах радіаційного 

забруднення в дослідний період проводили дослідження крові (табл. 3.44). 

Таблиця 3.44 

Морфологічні показники крові бугайців на відгодівлі (n=5; М±m) 

Показники Норма Групи 
І – контрольна ІІ – дослідна 

Еритроцити (Т/л) 5–7,5 7,56±0,09 7,25±0,04* 

Лейкоцити (Г/л) 6–12  10,60±0,42 10,64±0,67 
Гемоглобін (г/л) 95–125  109,64±3,31 103,82±3,70 
Лейкограма,%: 

еозинофіли 
 

5–8  
 

5,20±0,73 
 

4,40±0,81 
базофіли 0–2  0,20±0,20 0 

Нейтрофіли: 
юні 

 
0–1  

 
0,40±0,24 

 
0 

паличкоядерні 2–5  3,20±0,37 4,20±0,80 
сегментоядерні 20–35  38,80±2,22 35,80±4,14 

Всього:  42,40 40,00 
Лімфоцити 40–65  47,40±1,81 52,60±3,19 
Моноцити 2–7  4,80±0,37 3,00±0,32* 

 
Згодовування бугайцям дослідної групи силосу з чотирикомпонентної 

злаково-бобової сумішки сприяло зниженню кількості еритроцитів на 4,1 % 

(Р>0,95) і гемоглобіну на 5,3 % порівняно з показниками крові тварин, яким 

згодовували кукурудзяний силос. Вміст лейкоцитів у крові молодняку обох 

піддослідних груп був практично однаковим – 10,60–10,64 Г/л. Проте всі ці 

показники не виходили за межі фізіологічної норми здорових тварин. 
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Основна функція нейтрофілів – участь у захисті організму від інфекційно- 

токсичного впливу: вони фагоцитують і перетравлюють мікроорганізми; 

виробляють ферменти, які діють бактерицидно; адсорбують на своїй оболонці 

антитіла і доставляють їх у вогнище інфекції; виділяють речовини, що 

стимулюють процеси регенерації у різних органах і тканинах [143]. 

У відгодівельних бугайців дослідної групи відсоток нейтрофілів у крові 

був на 2,4 % абс. меншим, ніж у їх контрольних аналогів, в основному за 

рахунок зменшення кількості сегментоядерних нейтрофілів (на 3,0 % абс.) та 

незначного збільшення (на 1,0 % абс.) паличкоядерних. У крові молодняку ІІ 

дослідної групи порівняно з І групою спостерігався більший вміст лімфоцитів 

(на 5,2 % абс.) та зменшення кількості моноцитів на 1,8 % абс. (Р>0,95), – проте 

дані показники знаходилися в межах фізіологічної норми. 

Дослідження показників загального білку в сироватці крові свідчать про 

цілком достатній рівень протеїнового живлення тварин (72,07–72,60 г/л), 

вірогідна міжгрупова різниця відсутня (табл. 3.45). 

Таблиця 3.45 

Біохімічні показники крові  бугайців на відгодівлі (n=5; М±m) 

Показники Норма Групи 
І – контрольна І – контрольна 

Загальний білок, г/л 72–86 72,60±0,50 72,07±0,30 
В тому числі: 

альбуміни,% 
 

38–50 
 

48,74±0,94 
 

42,68±1,48* 

глобуліни,% 50–62 51,26±0,94 57,32±1,48* 
Співвідношення А/Г  0,95 0,74 
Кальцій, мг% 2,38–3,13 2,85±0,02 2,66±0,03** 

Фосфор, мг% 1,45–2,1 2,06±0,06 1,92±0,08 
Каротин, мкг/100мл 450–2000 800±62 601±36* 

Резервна лужність, мг%  395±7 402±9 
АсАТ, од/л 10–50 35,37±1,93 30,46±1,79 
АлАТ, од/л 10–30 20,74±1,52 18,09±1,78 
Холестерин, ммоль/л 2,3–4,0 4,34±0,04 3,97±0,02*** 

Сечовина, ммоль/л 3,0–6,5  5,89±0,10 4,77±0,11*** 

 
Вміст у крові білка та його основних фракцій – альбумінів і глобулінів – 

характеризує рівень білкового обміну в організмі піддослідного молодняку 

великої рогатої худоби на відгодівлі. Вміст альбумінів у сироватці крові 
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бугайців контрольної групи був вірогідно більшим на 6,06 % абс. (Р>0,95), а 

глобулінів достовірно меншим на 6,06 % абс. (Р>0,95), в порівнянні з 

аналогічними показниками тварин із дослідної групи. Альбуміно-глобуліновий 

коефіцієнт у піддослідних тварин обох груп був високим і коливався в межах 0,74–

0,95. При цьому в молодняку І групи цей показник виявився більшим на 28,4 %.  

Оскільки мінеральні речовини надходять до організму з кормами, то дані 

щодо їх вмісту в крові вказують на рівень збалансованості раціонів за цими 

елементами живлення. Вміст кальцію і фосфору в сироватці крові знаходився в 

межах фізіологічної норми тварин і становив, відповідно, 2,66–2,85 і 1,92–

2,06 мг %. Ці показники у контрольних бугайців порівняно з дослідними були 

істотно більшими, відповідно на 0,19 (Р>0,99) і 0,14 мг % (Р<0,95). 

Каротин є основним джерелом та попередником вітаміну А. Зниження 

вмісту цього показника вказує на дефіцит його у кормах. Кількість каротину в 

сироватці крові тварин обох груп знаходилася в межах норми, проте цей 

показник у бугайців І групи порівняно з ІІ групою був вірогідно більшим на 

33,1 % (Р>0,95).  

Резервна лужність сироватки крові у бугайців обох піддослідних груп 

коливалась в межах 395–402 мг % і була на 7 мг % вищою у дослідній групі, ніж 

у контролі. 

Важливим показником інтенсивності перебігу процесів обміну речовин 

та функціонального стану печінки тварин є аспартат- та аланінаміно-

трансферазна активність плазми крові. Ці ферменти (АсАТ та АлАТ) володіють 

найбільшою каталітичною активністю при синтезі білка в організмі тварин [143]. 

Отримані дані при дослідженні плазми крові свідчать про те, що інтенсивність 

процесів переміщення аланіну та аспарагінової кислоти в печінці бугайців на 

відгодівлі перебувала в межах фізіологічних коливань. 

У крові молодняку контрольної групи, які споживали кукурудзяний 

силос, концентрація загального холестерину виявилася вищою на 9,3 % 

(Р>0,999), ніж у дослідних тварин, яким згодовували силос із злаково-бобової 

сумішки, і перевищувала верхню межу фізіологічної норми на 8,5 %. У бугайців 

І групи порівняно з ІІ зростала також концентрація сечовини в крові. 
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Таким чином згодовування відгодівельному молодняку силосу із 

чотирикомпонентної злаково-бобової сумішки не супроводжувалося суттєвими 

змінами в гематологічних і біохімічних показниках крові – вони знаходились в 

межах фізіологічної норми здорових тварин, які інтенсивно ростуть. 

 

3.2.11. Економічна ефективність раціонів, що вивчалися 

За час відгодівлі (дослідний період) бугайці дослідної групи мали вищі 

середньодобові прирости (на 115 г) ніж їх аналоги із 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 додаткової виручки в порівнянні з 

контрольною групою. Всі піддослідні бугайці мали вгодованість вище середньої. 

У дослідній групі витрати кормів на 1 кг приросту були меншими на 

1,09 корм. од., або на 14,3 % (табл. 3.46). 

Таблиця 3.46 

Показники ефективності відгодівлі піддослідних бугайців  

(в середньому на одну голову) 

Показники Групи 
І – контрольна ІІ – дослідна 

Приріст живої маси за дослідний період (однієї 
голови), кг 143,9 160,1 

Те ж ± до І групи, кг – +16,2 

Закупівельна ціна 1 кг яловичини станом на 
1.05.2009. (м. Коростень), грн 10,3 10,3 
Отримано додаткової виручки, грн  
(± до І групи) – +166,9 
Витрати кормів на 1 кг приросту живої маси, кг 
корм. од. 7,64 6,55 

 
На підставі отриманих даних можна зробити висновок, що 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. 
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Згідно рекомендацій дисертанта Інститутом сільського господарства 

Полісся впроваджено наукову розробку “Ефективність використання силосу з 

багатокомпонентної злаково-бобової сумішки при виробництві тваринницької 

продукції в зоні Полісся” у ТОВ Вега-Агро, Брусилівського району, 

Житомирської області було посіяно на площі 100 га злаково-бобову сумішку. 

Фактичний економічний ефект на 1 га і на повний об’єм впровадження становив: 

приріст врожаю 4,2 ц/га, або 748 грн/га, на весь об’єм 74800 грн (додаток Б ). 

 
Висновки до Розділу 3 

Таким чином, 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, 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. 

Отже, 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 %.  

 

Результати досліджень, представлених у даному підрозділі опубліковано 

у працях автора [24, 25, 47, 49, 53, 104, 127, 128, 131, 133, 134, 150, 151, 182, 183, 

192, 216, 236, 238]. 
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РОЗДІЛ 4 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Однією із актуальних наукових і практичних проблем сьогодення є 

вивчення факторів впливу зовнішнього середовища на стан здоров’я тварин і 

людей [196]. Згідно з існуючими даними, на кожного мешканця України припадає 

близько 150 кг токсичних речовин, які забруднюють повітря, майже 100 м3 

стічних вод, які потрапляють у водоймища та 500 т вже накопичених твердих 

відходів. Все це негативно позначається на стані здоров’я людей [244, 245]. 

Особливо гостро це питання постало після аварії на Чорнобильській АЕС, 

внаслідок якої значна територія українського Полісся забруднилася токсичними 

речовинами.  

Виходячи з цього, особлива роль серед забруднювачів в зоні Полісся належить 

радіонуклідам та важким металам, які є високотоксичними і можуть негативно впливати 

на живі організми навіть у малих концентраціях [113, 191, 295]. 

Тому ведення тваринництва в зонах техногенного навантаження може 

мати певний вплив на фізіологічний стан організму тварин та його 

продуктивність. Отже, дослідження особливостей біології тварин, стану 

обмінних процесів, механізмів їх регуляції у цих умовах, з тим щоб отримати 

високу продуктивність і екологічно-безпечну продукцію, щодо вмісту 

радіонуклідів і важких металів у ній за умов їх надходження з кормом, має 

важливе значення [154]. 

Розробленою схемою годівлі піддослідних відгодівельних бугайців 

першого досліду передбачалося вивчити як впливає заміна 20 % кукурудзяного 

силосу кормовими буряками в раціоні силосно-концентратного типу (що забезпечило 

оптимальну потребу в цукрі), комплексно забрудненого 137Сs і важкими металами на їх 

акумуляцію в організмі, продуктивність тварин і якість яловичини, показники 

перетравності поживних речовин корму, крові, рубцевий метаболізм. 

При опрацюванні схеми першого досліду враховували особливості 

відгодівлі тварин у сільськогосподарських підприємствах різних форм власності 

в зоні радіоактивного забруднення поліської зони України. Як було встановлено, 

в переважній більшості підприємств використовують силосно-концентратні 
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раціони. Значно зменшилася чисельність господарств, які використовують при 

цьому у таких раціонах коренеплоди, замінюючи частину силосу ними [69]. 

Отримані результати свідчать, що в умовах Полісся України, в зоні 

техногенного навантаження на раціонах силосно-концентратного (І група – 

контрольна) і силосно-коренеплодно-концентратного (ІІ група – дослідна) 

можна отримувати високі прирости живої маси від відгодівельних бугайців 

української чорно-рябої молочної породи (1104 і 1155 г). 

Заміна 20 % силосу за поживністю кормовими буряками сприяла отриманню 

більших середньодобових приростів на 51 г (4,6 %) проти показників їх контрольних 

аналогів (Р<0,95) при менших (на 0,29 корм. од.) затратах кормів на 1 кг 

приросту, що узгоджується з результатами інших досліджень [87, 218, 240]. 

При цьому бугайці дослідної групи краще перетравлювали суху речовину 

на 1,9 % абс., органічну – на 2,2, протеїну – на 0,5, жиру – на 0,4 і БЕР– на 

3,3 % абс. та більше на 7 % абс. відкладали нітрогену, кальцію і фосфору в тілі 

проти аналогічних показників контрольних тварин. 

Забійний вихід у бугайців контрольної і дослідної груп виявився схожим (53,7 

і 52,3 %), з перевагою на 1,4 % абс. на користь контрольних тварин (Р<0,95). 

Істотної різниці між групами в показниках хімічного складу найдовшого 

м’язу спини не встановлено. Разом з тим, у печінці молодняку дослідної групи 

вміст білку був більшим на 0,48 % абс. (Р>0,05), жиру – на 0,21 % абс. і золи – на 

0,06 % абс. в порівнянні з показниками у контрольних бугайців. Енергетична 

цінність 1 кг яловичини була однаковою – 4,64 МДж.  

Виходячи з того, що дослід проводився у третій зоні радіоактивного 

забруднення від аварії на ЧАЕС, і піддослідним бугайцям згодовували місцеві 

корми, досить важливим було провести вивчення забруднення кормових 

раціонів, продуктів забою 137Cs. 

Згідно з нашими дослідженнями забруднення 137Cs грубих кормів було 

найвищим: сіна конюшини – 150,7 Бк/кг і соломи просяної – 151,5 Бк/кг. На 

другому місці, за рівнем забруднення радіоцезієм, був силос із конюшини – 

45,7 Бк/кг, питома активність інших кормів коливалася в межах 32,26–39,67 Бк/кг. 
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На підставі результатів забруднення кормів розрахували питому активність 

середньодобових раціонів годівлі бугайців за 137Cs під час дослідного періоду. 

Незважаючи на те, що середньодобове надходження радіоцезію з 

кормами раціонів в організм бугайців контрольної і дослідної груп було майже 

однаковим, відповідно 1454,0 і 1462,0 Бк, проте забруднення яловичини у 

піддослідних бугайців істотно відрізнялося між групами. 

Питома активність за 137Cs найдовшого м’язу спини у бугайців дослідної 

групи виявилася на 20,1 % нижчою (26,6 проти 33,3 Бк/кг). Причиною цього 

було те, що бугайці дослідної групи, яким згодовували вуглеводисті корми 

(кормовий буряк) для оптимізації раціону за цукром, мали значно менші 

коефіцієнти переходу 137Cs із кормів раціону у продукти забою – 1,8 % проти 

2,3 %. Дещо нижчим виявилося і забруднення печінки у тварин дослідної групи 

(28,3 проти 28,6 Бк/кг). 

У дослідах Савченка Ю. І. на молочних коровах, яким оптимізували в 

силосних раціонах рівень цукру за рахунок цукробурякової патоки або кормових 

буряків концентрація 137Cs знижувалася у молоці на 23,7–38,6 % [240]. 

За нашими даними, при вивченні балансу 137Cs в організмі піддослідних 

бугайців встановлено, що заміна в раціоні у бугайців дослідної групи 20 % 

силосу коренеплодами сприяло посиленому виведенню радіоцезію із організму з 

калом і сечею, відповідно на 67,6 і 12,9 % більше порівняно з аналогічними 

показниками у контрольних тварин. Незважаючи на вищу концентрацію 137Cs у 

кормах раціонів тварин дослідної групи, утримання радіоцезію в організмі 

виявилося меншим від прийнятого проти контрольної групи на 6,7 % абс. (43,2 

проти 49,9 %). Отримані дані балансового досліду, з обміну радіоцезію в 

організмі тварин підтверджують показники його питомої активності у продуктах 

забою бугайців за групами. 

Встановлено, що всі важкі метали володіють кумулятивними 

властивостями, їх відносять до протоплазматичних і тіолових отрут. Вони 

утворюють стійкі сполуки з тіоловими ензимами (піруватоксидазою), – 

ферментної системи окиснення піровиноградної кислоти. Як наслідок, процеси 
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перетворення вуглеводів інгібуються на стадії окиснення піровиноградної 

кислоти, що в свою чергу порушує окислювальні процеси у тканинах [18, 196].  

Від токсичної дії важких металів порушуються практично всі види 

обміну речовин, що призводить до розвитку синдрому метаболічної 

інтоксикації, що негативно позначається на біохімічних системах всього 

організму. Так, систематичне надходження в організм тварин підвищеної 

концентрації солей ртуті і свинцю супроводжується деградацією, збідненням та 

вичерпанням окремих життєво важливих ресурсів, спричиняє мутагенну, 

тератогенну, генадотропну та ембріотоксичну дії, тощо [112]. 

Враховуючи токсичну дію важких металів І класу шкідливості (Pb, Cd, 

Zn, Cu), важливо в умовах техногенного забруднення оточуючого середовища 

проводити вивчення їх у ланцюгу: “ґрунт →рослина (корм) →тварина → 

тваринницька продукція”. Дослідження концентрації важких металів у м’ясі 

відгодівельних тварин є важливим показником його якості при забрудненні 

сільськогосподарських угідь важкими металами та радіонуклідами. 

Тому у нашому досліді було проведено вивчення забруднення кормів і 

продуктів забою піддослідних бугайців (найдовшого м’язу спини, печінки) 

свинцем, кадмієм, цинком і міддю, а також досліджено їх середньодобові 

баланси в організмі піддослідних тварин під час проведення фізіологічних 

дослідів з перетравності поживних речовин корму. 

У деяких кормах, які згодовували бугайцям, встановлено перевищення 

ГДК, зокрема кадмію та цинку у макусі соняшниковій, відповідно у 1,5 і 

1,3 раза. Крім того, концентрація кадмію в сіні конюшини була більшою за 

нормативну в 1,8 раза. 

Із кормами раціонів в організм бугайців контрольної групи щодоби 

надходило свинцю та кадмію більше, ніж дослідним тваринам, відповідно на 

24,0 % та 10,5 %, у той час як дослідним тваринам – більше на 6,5 % міді. 

Високий рівень забруднення кормів кадмієм позначився на його 

акумуляції у яловичині піддослідних бугайців. Концентрація кадмію у 

найдовшому м’язі спини бугайців І і ІІ груп перевищувала відповідно, у 5,1 та 

3,3 раза гранично допустиму (0,05). При цьому забруднення яловичини кадмієм 
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у бугайців дослідної групи, яким 20 % силосу за поживністю заміняли буряками, 

було на 34,1 % меншим. 

Меншим на 36,2 % виявився також і вміст свинцю у найдовшому м’язі 

спини бугайців дослідної групи проти показників контрольної (0,067 проти 

0,105 мг/кг при ГДК – 0,5). 

Проте забруднення яловичини цинком у бугайців дослідної групи переважало 

на 8,4 % показник контрольних тварин, не перевищуючи допустимих рівнів.  

Заміна 20 % силосу за поживністю коренеплодами бугайцям дослідної 

групи сприяла зниженню коефіцієнтів переходу у яловичину свинцю, кадмію та 

міді в порівнянні з показниками контрольних аналогів (відповідно,1,05 проти 

1,3 %; 4,75 проти 6,5 та 1,41 проти 1,45 %), в той час як по міді цей показник 

виявився на 1,5 % абс. більшим у дослідній групі (19,7 проти 18,5 %). 

Коефіцієнти переходу кадмію і цинку у печінку бугайців дослідної групи 

були також меншими (1,80 проти 3,0 % і 12,8 проти 20,4 %), а по свинцю і міді, 

навпаки вони були дещо більшими (14,70 проти 11,35 % і 50,30 проти 47,0 %).  

У печінці всіх піддослідних тварин концентрація свинцю перевищувала 

ГДК, відповідно на 50,2 та 57,5 % у І і ІІ групах, при цьому її забруднення у 

бугайців дослідної групи виявилося на 7,3 % абс. більшим. 

Одержані нами дані про зниження концентрації кадмію, свинцю, міді та 

зменшенню їх коефіцієнтів переходу у найдовшому мʼязі спини у бугайців 

дослідної групи, яким згодовували коренеплоди і забезпечували збалансованість 

силосних раціонів по цукру, узгоджується із результатами досліджень інших 

авторів, які згодовували тваринам вуглеводисті корми. 

Так, за даними Калачнюка Г. І., Мароунека М., Грабовенського І. І. та 

інших при оптимізації вуглеводневого живлення встановлено позитивний вплив 

на прирости живої маси бугайців, зниження концентрації радіонуклідів та вмісту 

важких металів у м’язах. При цьому вміст свинцю, міді і цинку не перевищував 

МДР, кількість кадмію була вищою за нормативні вимоги у 4–8 разів [211]. 

Доведено, що під дією пектину, який міститься у буряках, плодах, 

підсилюється виведення із організму такого важкого металу як ртуть (при 

пероральному введенні), нормалізується вміст SH-груп у крові, тканинах і 
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внутрішніх органах, відбувається зменшення порушень у функціональному стані 

щитоподібної залози [106]. 

Отже, за даними наших досліджень у найдовшому мʼязі спини бугайців 

найбільше затримувалося цинку та кадмію з коефіцієнтом біоакумуляцій (% 

концентрації важких металів у яловичині від сумарного вмісту в кормах 

добового раціону), відповідно – 18,2–19,7 % та 4,75–6,50 %, а свинцю і міді 

значно менше – з коефіцієнтом біоакумуляції, відповідно – 1,05–1,30 % і 1,41–

1,45 %. При цьому заміна 20 % за поживністю силосу кукурудзяного 

коренеплодами, знижувала накопичування свинцю, кадмію та міді у яловичині 

бугайців дослідної групи. 

Аналіз раціонів відгодівлі великої рогатої худоби у сільськогосподарських 

підприємствах Житомирської області (зона радіаційного забруднення) свідчить про 

те, що в останні 5–6 років в господарствах зони Полісся впроваджують 2–, 4–

компонентні сумішки злаково-бобових культур та заготівлю силосів із них, як менш 

затратних, у порівнянні із кукурудзяним. Тому схемою другого науково-

виробничого досліду передбачалося провести порівняльне вивчення ефективності 

відгодівлі бугайців на раціонах силосного типу, різних силосів – кукурудзяного і з 

чотирикомпонентної сумішки (пелюшка + овес + вика яра + тритикале яре) при 

оптимальному цукро-протеїновому відношенні (0,8–1,0). 

Згідно з даними багатьох авторів, незбалансованість раціонів великої 

рогатої худоби за тими чи іншими поживними речовинами в умовах 

техногенного навантаження збільшує акумуляцію 137Cs в організмі тварин і 

продукції. Встановлено також, що зернобобові культури більше накопичують 

радіонуклідів у порівнянні із злаковими. 

Виходячи з цього, вивчення поставлених питань є важливим, як у плані 

забруднення радіоцезієм і важкими металами раціонів, продукції, так і ефективності 

відгодівлі тварин та обміну поживних речовин в організмі на таких раціонах. 

Силос з чотирикомпонентної злаково-бобової сумішки (пелюшка + овес + 

вика яра + тритикале яре) згодовували бугайцям дослідної (ІІ) групи, в однаковій 

ваговій кількості, як силосу кукурудзяного для тварин контрольної (І) групи. 

Силос із сумішки переважав кукурудзяний за вмістом перетравного протеїну 



 127 
(19 г/кг проти 12 г/кг), за вмістом обмінної енергії (2,4 проти 2,1 МДж), вмісту 

кальцію (1,74 проти 1,46 г/кг), фосфору (0,75 проти 0,62 г/кг), – проте 

поступався на 0,02 корм. од. за загальною поживністю. Силоси були доброї 

якості за органолептичною оцінкою та кислотним складом. 

Згодовування бугайцям дослідної групи силосу із багатокомпонентної 

злаково-бобової сумішки забезпечило 1136 г середньодобового приросту за 

дослідний період, що на 115 г більше за показники контрольної групи (1021 г). 

При цьому витрати корму на 1 кг приросту живої маси тварин у дослідній групі 

були меншими на 1,09 корм. од. 

Разом з тим вихід туші у бугайців контрольної групи виявився більшим 

(50,64 % проти 49,06 %) на 1,58 % абс. в порівнянні із показниками дослідної групи; 

вірогідно більшим також був і забійний вихід (51,45 % проти 50,04 %) при 

практично однаковому виході м’якоті (82,5–81,9 %). При цьому за масою печінки, 

легень, серця, нирок і селезінки бугайці дослідної групи переважали контрольних 

аналогів, відповідно на 12,4 %, 6,5, 28,2, (Р<0,01), 13,2 та 17,6 % (Р>0,95). 

За хімічним складом найдовшого м’язу спини істотної різниці між 

контрольною і дослідною групами не встановлено. Проте енергетична цінність 

яловичини дослідної групи виявилася на 8,4 % вищою (4,52 проти 4,17 МДж) за 

рахунок дещо більшого вмісту жиру (Р>0,99) проти контрольної групи. 

Наші дані по приростах живої маси у відгодівельних бугайців дослідної 

групи, яким згодовували силос із чотирикомпонентної злаково-бобової сумішки 

узгоджуються із даними інших дослідників, які використовували інші сумішки 

при годівлі тварин. 

Так, результати досліджень науково-дослідних закладів: науково-

дослідного інституту тваринництва Лісостепу і Полісся, ВІТ, Казахського НДІ 

тваринництва свідчать про те, що згодовування всіх компонентів раціону у 

вигляді кормових сумішок сприяє підвищенню надоїв корів на 5–8 % і приростів 

молодняку на відгодівлі на 10–15 %. 

Про пріоритетність злаково-бобових сумішок в зоні Лісостепу (ячмінь + 

овес + горох + вика) за виходом кормопротеїнових одиниць з 1 га земельної 

площі та їх ефективності згодовування коровам (надої підвищувалися на 14,5 %, 
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Р<0,05), зазначають у своїх дослідженнях [212] в зоні Степу України Котець Г. І. 

[153] – підвищення надоїв при згодовуванні коровам. 

Для оцінки кормів і організації повноцінної годівлі дуже важливо знати 

основи перетравності корму сільськогосподарськими тваринами в різних 

умовах, оскільки перетравність покладена в основу протеїнової і енергетичної 

оцінки поживності кормів. Чим вища перетравність, тим калорійніший корм. 

Разом з тим, перетравність поживних речовин залежить від ряду факторів – 

об’єму раціону, підготовки кормів та режимів згодовування, якості кормів, 

збалансованості раціону згідно з існуючими нормами годівлі. 

Згодовування піддослідним бугайцям дослідної групи чотири-

компонентного злаково-бобового силосу сприяло підвищенню перетравності 

сухої речовини на 2,4 % абс., органічної – 2,1, протеїну – 3,2, жиру та БЕР – на 

4,8 % абс. при кращому перетравленні клітковини (на 4,5 % абс.) контрольними 

тваринами яким включали в раціони силос кукурудзяний. При порівняно 

однаковому середньодобовому споживанні нітрогену корму бугайцями І 

(контрольна) і ІІ (дослідна) груп, його використання в організмі, як від 

прийнятого, так і від перетравного виявилося кращим у молодняка дослідної 

групи, відповідно на 3,1 та 2,2 % абс., що зумовлено зниженням екскреції 

нітрогену з калом (на 5,1 г або на 8,5 %). Загальне відкладання нітрогену у тілі 

бугайців ІІ групи становило 66,66 г, що переважало аналогічний показник І 

групи на 5,57 г або 9,1 %. Це певною мірою підтверджує вищі середньодобові 

прирости живої маси тварин дослідної групи протягом дослідного періоду.  

Включення в раціон тварин дослідної групи силосу із злаково-бобової 

сумішки позитивно вплинуло на обмін кальцію. Якщо в бугайців контрольної групи 

його використання становило 53,4 %, то у їх аналогів із дослідної групи значно 

більше – 62,3 %. Добове відкладання Са в тілі молодняку дослідної групи було 

також на 27,0 % більшим (Р <0,05), за рахунок меншого виділення із калом і сечею. 

Баланс фосфору в організмі бугайців не залежав від фактору, що вивчався. 

В умовах антропогенного забруднення сільськогосподарських угідь (ІІІ 

зона радіоактивного забруднення), з яких використовували корми для годівлі 

піддослідних бугайців, дуже важливо дослідити концентрацію 137Cs і найбільш 
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небезпечних важких металів. Виходячи з цього в другому досліді нами було 

досліджено питому активність по 137Cs продуктів забою і кормів та вивчено 

забруднення Pb, Cd, Cu, Zn кормів, яловичини, печінки. 

Використання в раціоні дослідної групи (ІІ) силосу із злаково-бобової 

сумішки сприяло значно більшій акумуляції радіоцезію в тілі тварин, в 

порівнянні з показниками контрольних бугайців (І), які споживали кукурудзяний 

силос. Щоденно в організм бугайців ІІ групи надходило з кормом на 103 Бк 

(6,4 %) 137Cs більше, ніж тваринам І групи. Питома активність радіоцезію у 

яловичині бугайців дослідної групи була на 6,25 Бк/кг (18 %) вищою, ніж у 

тварин контрольної групи (Р<0,95) при більшому коефіцієнті переходу, 

відповідно 2,39 проти 2,15 %. Причиною більшої акумуляції 137Cs в організмі 

бугайців дослідної групи є те, що бобові культури, які входили до складу 

багатокомпонентного силосу із злаково-бобової сумішки, більше ніж злакові 

накопичують радіоцезію: питома активність за 137Cs силосу із сумішки становила 

64,2 Бк/кг, а кукурудзяного – 58,48 Бк/кг. Проте, забруднення продуктів забою 

піддослідних бугайців, як I так і ІІ груп, не перевищувало допустимих рівнів (ДР–

2006 = 200 Бк/кг).  

Джерело надходження хімічних забруднювачів у ґрунтовий покрив України 

різноманітне – викиди металургійних заводів, хімічних та інших підприємств. 

Сільське господарство вносить свою частку в надходження важких металів, 

сірки, надлишку нітратного нітрогену, що потрапляють у ланцюг “ґрунт → 

рослина →тварина →людина”.  

Відомо, що забруднювачі ґрунту можуть розкладатися, перетворюватися, 

витрачати або зберігати токсичність, переходити в недоступні для рослин 

сполуки. Його забруднювачі поділяються на стійкі і нестійкі. Нестійкі 

забруднювачі можуть бути органічними сполуками або мінеральними 

речовинами, які розкладаються чи вимиваються із ґрунту. До стійких сполук 

відносяться важкі метали, сполуки ДДТ та інші [83].  

Основну масу забруднюючих речовин становлять токсичні елементи: 

миш’як, сірка, фтор, хром, алюміній, свинець, кадмій, олово, цинк, мідь, сурма і 

ртуть. Окремі із них необхідні для нормальної життєдіяльності людей і тварин у 



 130 
певних концентраціях. Проте, при перевищенні допустимої концентрації (ГДК) 

того чи іншого елемента в організмі може настати інтоксикація.  

У зв’язку із заміною кукурудзяного силосу (контрольна група) у раціоні 

дослідної групи силосом із чотирикомпонентної злаково-бобової сумішки 

(дослід 2), було важливо дослідити акумуляцію свинцю, кадмію, міді і цинку в 

організмі піддослідних тварин та продуктах забою.  

Встановлено, що в деяких кормах, які згодовувалися піддослідним 

бугайцям, концентрація важких металів переважала або була близька до ГДК. 

При цьому виявлено перевищення гранично допустимої концентрації по кадмію 

у сіні конюшини (у 1,5 раза), а в соломі вівсяній цей показник становив 

62 % ГДК. Найбільша концентрація свинцю виявлена також у сіні конюшини 

(3,11 мг/кг) та в дерті люпину (1,11 мг/кг), в той час як в інших кормах, 

концентрація свинцю і кадмію була незначною.  

Свинець – типовий токсин, який не є необхідним для життєдіяльності 

людини і тварин, надходить в організм через шлунково-кишковий тракт і легені. 

Основна акумуляція свинцю в організмі людей в кістковій тканині. Він негативно 

впливає на біосинтез гемоглобіну, нуклеїнових кислот, протеїнів і різних гормонів.  

У нашому досліді в організм піддослідного молодняку надходила значна 

кількість свинцю – 9,33–20,49 мг/добу. При цьому з раціоном контрольним бугайцям 

надходило його більше, оскільки забруднення свинцем кукурудзяного силосу було 

майже у 4 рази вищим, ніж силосу із сумішки. Незважаючи на перевищення 

забруднення свинцем раціону контрольної групи більше як у два рази, його 

концентрація у найдовшому мʼязі спини бугайців контрольної і дослідної груп 

виявилася однаковою – 0,068 мг/кг. Це пояснюється тим, що коефіцієнт переходу 

свинцю із раціону дослідної групи у яловичину був вищим у 2 рази (0,73 проти 0,33 %).  

Концентрація свинцю в печінці бугайців дослідної групи виявилася вищою 

на 0,086 мг/кг (15,9 %) відносно показників контрольних тварин через високий 

коефіцієнт переходу його у цей орган (6,70 % проти 2,64 %). Допустимий вміст 

свинцю у харчових продуктах становить 0,5 мг/кг, тому отримання яловичина від 

піддослідних бугайців відповідала цим вимогам, а печінка – ні.  
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Металічний кадмій та його солі дуже токсичні для людей і тварин. 

Встановлено, що 15 мг кадмію на 1 кг харчового продукту є токсичною, а 30–

90 мг кадмію можуть стати смертельною дозою. При незначному забрудненні 

продуктів з низьким рН солями кадмію, вони швидше псуються. 

Експериментально доведено, що щодобове надходження в організм людини 

кадмію з їжею становить приблизно 50–60 мг, майже стільки його виводиться з 

калом, лише 5 % його затримується в організмі переважно в нирках [95].  

Із кормами раціону в організм контрольних бугайців (І група) надходило 

значно більше кадмію порівняно із дослідними тваринами (2,276 мг проти 

0,602 мг), що пов’язано із відсутністю забруднення цим елементом силосу із 

чотирикомпонентної сумішки, який згодовували бугайцям дослідної групи (ІІ). 

Коефіцієнт переходу Сd із кормів раціонів у яловичину коливався в межах 1,36 і 

12,46 %, а в печінку – 1,84 і 9,80 %, відповідно в контрольній і дослідній групах і 

був значно більшим у молодняку ІІ групи. Як наслідок, забруднення найдовшого 

м’язу спини у бугайців дослідної групи було вище ГДК (0,05 мг/кг) у 1,5 раза і 

більше аналогічного показника контрольних тварин на 0,044 мг/кг, або в 

2,42 раза. Вміст цього елемента в печінці виявився значно нижче нормативного 

рівня – 0,042 і 0,059 мг/кг при ГДК – 0,3 мг/кг, але як і в яловичині його 

концентрація була більшою у печінці бугайців дослідної групи.  

Мідь бере участь у процесах окислення, підсилює інтенсивність дихання, 

сприяє синтезу білків. Її вміст у рослинах коливається від 3 до 15 мг на 1 кг сухої 

речовини. У тварин мідь вбирається печінкою, при її дефіциті в кормах вони хворіють 

на лизуху. До ґрунту мідь надходить з мінеральними і органічними добривами (20 т 

гною містить понад 40 г міді, а стічні води – до 1500 мг/кг сухої речовини). Торф’яні і 

піщані ґрунти та чорноземи містять мало міді [54, 64].  

Мідь необхідна для життєдіяльності людини, її дефіцит призводить до 

анемії, порушення синтезу фосфатидів і зниження активності цитохром 

оксидази. Великі її дози можуть призвести до гострих отруєнь [95].  

Згідно з нашими даними концентрація міді у найдовшому мʼязі спини і 

печінці піддослідних бугайців І і ІІ груп була невисокою (відповідно, 0,33–0,37 і 

11,03–11,53 мг/кг) і не перевищувала ГДК (5,0 і 20 мг/кг). Використання для 
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відгодівлі бугайців дослідної групи силосу із чотирикомпонентної злаково-

бобової сумішки сприяло вірогідному збільшенню (8,8 %) концентрації міді у 

найдовшому мʼязі спини при незначному (4,3 %) її зниженні в печінці. 

Як відомо, із даних літератури, основним депо міді в організмі тварин є 

печінка. Її вміст у печінці бугайців І і ІІ груп виявився більшим у 29,8 і 34,9 раза, 

ніж у яловичині. Якщо коефіцієнти переходу Сu у найдовший м’яз спини 

становили 1,14–1,43  %  абс. по групах, то в печінку – 39,94–42,55 % абс.  

Цинк є малотоксичним мікроелементом. Він входить до складу 

ферментів, бере участь у білковому, вуглеводному, фосфорному обміні, а також 

у біосинтезі вітамінів і росткових речовин.  

Кадмій і цинк є супутниками в ґрунті із відношенням 1:1000. При нестачі 

цинку рослини повільно ростуть, зменшується вміст хлорофілу і швидкість 

фотосинтезу знижується. При його надлишку пригнічується ріст рослин. При 

надходженні надлишку в організм людей і тварин цинк має токсичний вплив на 

серце, кров, інші органи, проявляє канцерогенну дію [48, 83, 95]. Згодовування 

піддослідним бугайцям різних силосів істотно не позначилося на концентрації 

цинку в продуктах забою. В середньодобових раціонах відгодівельних бугайців 

контрольної і дослідної груп вміст цинку був схожим, відповідно 180,0 і 

167,4 мг. При майже однакових коефіцієнтах переходу (13,94 і 13,98 %) у 

найдовшому мʼязі спини відкладалася схожа кількість цього мікроелементу (25,1 

і 23,4 мг/кг). 

Акумуляція цинку в печінці була більшою у бугайців дослідної групи на 

17,7 % в порівнянні із показниками контрольної групи. При цьому коефіцієнт 

переходу був вищим у тварин дослідної групи (19,89 проти 15,72 %  абс.). 

Вцілому, при використанні силосу із багатокомпонентної злаково-бобової 

сумішки, коефіцієнти переходу важких металів (Pb, Cd, Cu, Zn) із раціону в 

найдовший м’яз спини і печінку бугайців дослідної групи були більшими порівняно 

з аналогічними показниками контрольної групи. При цьому їх акумуляція у 

яловичину від дослідних тварин була більшою по кадмію (у 2,4 раза) і на 12,1 % по 

міді, проте однаковою по свинцю і меншою по цинку (на 6,8 %). 



 133 
Порівнюючи силосно-концентратний тип годівлі із силосно-коренеплодно-

концентратним (дослід 1), бачимо, що включення 20 % коренеплодів замість 

силосу кукурудзяного бугайцям дослідної групи забезпечило оптимальну потребу 

тварин у цукрі, що позитивно позначилося на якості яловичини, – знизилися 

коефіцієнти трансформації цезію у продукти забою. Як наслідок, зменшилося 

забруднення яловичини, і дещо печінки (табл. 4.1).  

Забруднення раціону дослідної групи 137Cs, бугайцям якої згодовували 

силос із злаково-бобової багатокомпонентної сумішки (дослід 2), виявилося 

вищим у порівнянні з контрольним раціоном. Причиною тому було те, що за 

нашими даними зернобобові культури мали вищі коефіцієнти переходу із 

ґрунту. Виходячи з цього, забруднення яловичини у бугайців дослідної групи 

було значно більшим в порівнянні з показниками контрольних тварин, більшим 

у них був і коефіцієнт трансформації радіоцезію із раціону у найдовший м’яз 

спини. Протилежні дані в цьому досліді отримані по трансформації 137Cs із 

кормів раціону у печінку, її забруднення виявилося меншим в порівнянні з 

контрольною групою. 

Таблиця 4.1 
Концентрація 137Cs у продуктах забою бугайців і коефіцієнти його переходу 

залежно від типу раціону і виду силосу в ньому 

Групи 
бугайців 

Надійшло 
з кормом в 
організм, 

Бк 

Концентрація, Бк/кг Коефіцієнт 
трансформації, % 

у 
найдовшому 
м’язі спини 

у печінці 
у 

найдовший 
м’яз спини 

у печінку 

Дослід 1. Радіоекологічна оцінка раціонів силосно-концентратного та силосно-
коренеплодно-концентратного типів при виробництві яловичини 

Контрольна  1454,0  33,3±3,5 28,6±1,9 2,3 2,0 

Дослідна 1462,4 26,6±2,6 28,3±1,5 1,8 1,9 

Дослід 2. Радіоекологічна оцінка раціонів для бугайців на відгодівлі  
за використання різних силосів 

Контрольна  1595,4 34,4±1,1 36,9±3,5 2,15 2,31 

Дослідна 1698,4 40,6±2,7 33,5±0,6 2,39 1,97 
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Узагальнюючи порівняльне забруднення продукції забою піддослідних 

бугайців важкими металами, при різних типах годівлі та різних видах силосів у 

раціонах, можна констатувати наступне (табл. 4.2): 

- якщо у досліді 1 концентрація важких металів, які вивчалися, в кормах 

раціонів у контрольній і дослідній групах була близькою, з деякою перевагою по 

забрудненню свинцем і кадмієм силосного раціону контрольної групи та 

меншим вмістом міді і однаковим по цинку, то у досліді 2 концентрація Pb, Cd, 

Cu, Zn в кормах раціону бугайців контрольної групи, яким згодовували силос 

кукурудзяний, виявилося за всіма зазначеними важкими металами більшою в 

порівнянні з аналогічними показниками раціону дослідної групи, бугайці якої 

споживали силос із сумішки злаково-бобових культур; 

- при відгодівлі бугайців дослідної групи першого досліду на раціонах, у 

яких до 20 % силосу замінено коренеплодами (кормові, цукрові буряки), 

знижуються коефіцієнти трансформації свинцю, кадмію, міді, як наслідок, 

зменшується акумуляція цих елементів у яловичину, в той час як на забруднення 

печінки кормовий фактор чіткого впливу не мав (за винятком кадмію і цинку); 

- згодовування бугайцям різних силосів (дослід 2) у раціонах 

(кукурудзяний – контрольна група – І і із злаково-бобової сумішки – дослідна 

група – ІІ), збалансованих по цукру за рахунок кормових буряків, істотно не 

позначилося на акумуляції свинцю у найдовшому м’язі спини, його концентрація 

була однаковою, як у І так і в ІІ групах (0,068 і 0,068  мг/кг). Проте, вміст 

свинцю у печінці тварин дослідної групи виявився на 15,9 % вищим ніж у 

контрольних тварин і на 4,7 % більшим за ГДК (0,6). Крім того, у яловичині 

дослідної групи концентрація кадмію у 1,5 раза перевищувала гранично 

допустиму (0,075 при ГДК – 0,05 мг/кг) і у 2,42 раза перевищувала показник 

контрольної групи (0,075 проти 0,031 мг/кг). Концентрація кадмію у печінці обох 

піддослідних груп була значно нижчою від ГДК (0,042 і 0,059 мг/кг при ГДК – 

0,3 мг/кг). Забруднення міддю найдовшого м’яза спини у бугайців дослідної групи 

було на 12,7 % більшим проти показників контрольних тварин, не перевищуючи 

ГДК як у І, так і в ІІ групах; 
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Таблиця 4.2 

Концентрація важких металів у продуктах забою бугайців і їх 

трансформація залежно від типу раціону і виду силосу в ньому 

Групи 
бугайців 

Важкі метали 
свинець кадмій мідь цинк 

Дослід 1. Радіоекологічна оцінка раціонів силосно-концентратного та 
силосно-коренеплодно-концентратного типів при виробництві яловичини 

І. Середньодобове надходження з кормом на добу, мг 
Контрольна  7,935 3,906 43,99 209,4 
Дослідна  6,401 3,535 46,85 209,8 

ІІ. Концентрація у найдовшому м’язі спини, мг/кг 
Контрольна  0,105 0,255 0,64 38,1 
Дослідна  0,067 0,168 0,66 41,3 

ІІІ. Концентрація у печінці, мг/кг 
Контрольна  0,901 0,118 20,66 42,8 
Дослідна  0,945 0,063 23,58 26,8 

ІV. Коефіцієнт трансформації у яловичину,% 
Контрольна  1,30 6,50 1,45 18,2 
Дослідна  1,05 4,75 1,41 19,7 

V. Коефіцієнт трансформації у печінку,% 
Контрольна  11,35 3,0 47,0 20,4 
Дослідна  14,7 1,8 50,3 12,8 

Дослід 2. Радіоекологічна оцінка раціонів для бугайців на відгодівлі 
за використання різних силосів 

І. Середньодобове надходження з кормом на добу, мг 
Контрольна  20,49 2,276 28,87 180,0 
Дослідна  9,33 0,602 25,92 167,4 

ІІ. Концентрація у найдовшому м’язі спини, мг/кг 
Контрольна  0,068 0,031 0,33 25,1 
Дослідна  0,068 0,075 0,37 23,4 

ІІІ. Концентрація у печінці, мг/кг 
Контрольна  0,542 0,042 11,53 28,3 
Дослідна  0,628 0,059 11,03 33,3 

ІV. Коефіцієнт трансформації у яловичину,% 
Контрольна  0,33 1,36 1,14 13,94 
Дослідна  0,73 12,46 1,43 13,98 

V. Коефіцієнт трансформації у печінку,% 
Контрольна  2,64 1,84 39,94 15,72 
Дослідна  6,70 9,80 42,55 19,89 
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- забруднення кормів важкими металами, у першу чергу, залежить від їх 

рівня в ґрунті поля, а також від виду кормових культур, які мають різні 

коефіцієнти накопичення. А коефіцієнти переходу із кормових раціонів в 

організм тварин залежать від складу кормових раціонів та їх структури. 

Акумуляція важких металів в організмі, які надійшли із кормами, є частковою, 

переважна їх більшість, згідно з нашими даними балансових дослідів, 

виводиться із організму з калом і сечею.  

Аналізуючи баланси важких металів за період (обліковий – 7 днів) 

проведення фізіологічних дослідів з вивчення перетравності поживних речовин 

корму, балансів нітрогену, кальцію і фосфору, встановлено часті випадки 

від’ємних балансів: у першому досліді – свинцю, а в другому – свинцю, кадмію і 

цинку. При цьому, показники обміну важких металів в організмі бугайців за 

короткочасний період не завжди узгоджуються із рівнем забруднення яловичини 

тими чи іншими важкими металами.  

Мабуть, це пов’язано з тим, що акумуляція важких металів в організмі 

бугайців має пороговий рівень при його адаптації до техногенних умов 

середовища. Не виключено, що в організмі періодично, навколо порогового 

рівня, відбуваються накопичення і виведення важких металів із калом і сечею. 

Тому мабуть, в певні періоди виведення тих чи інших важких металів із калом і 

сечею, у наших дослідах, відбувалося в значно більших кількостях ніж 

надходило їх з кормом. Проте, це питання вимагає додаткового вивчення. 

Багаточисельними дослідженнями доведено, що жуйні тварини здатні 

забезпечувати потребу в білку не лише за рахунок перетравного протеїну корму, 

але й використовувати мікробний білок, біосинтез якого здійснюється 

мікрофлорою рубця. При цьому мікроелементи є необхідними у життєдіяльності 

симбіотичної мікрофлори. Мікроелементи є активаторами ферментів, вітамінів; 

входять до складу білків, – тобто беруть участь у регуляції процесів метаболізму 

[59]. Проте, підвищена їх кількість у раціоні, зокрема важких металів-

токсикантів, має негативний вплив на функціональну активність рубця.  

У дослідах Буцяка В. І. [39, 40] на коровах, які утримувалися в умовах 

локального техногенного забруднення (зона біля Миколаївського гірничо-
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цементного комбінату), було встановлено негативний вплив важких металів на 

показники рубцевого метаболізму (підвищення рН до 8,24, зниження 

целюлозолітичної активності мікроорганізмів і кількості інфузорій, утворення 

надмірної кількості NH3). 

З метою вивчення впливу забруднених кормів досліджуваних раціонів 

(досліди 1, 2) 137Cs та важкими металами (Pb, Cd, Cu, Zn) на показники 

рубцевого метаболізму (рН, ЛЖК, інфузорії) досліджували рубцеву рідину у 

піддослідних бугайців. 

Як повідомлялося у попередніх розділах, слаболужне або нейтральне 

середовище в рубці жуйних тварин є найсприятливішим для розвитку процесів 

бродіння. У нашому першому досліді рН рубцевого вмісту до годівлі було 

практично однаковим у бугайців І і ІІ груп (6,98 і 6,97). Після годівлі цей 

показник знижувався у контрольній групі (І) до 6,60, а в дослідній (ІІ), бугайцям 

якої 20 % силосу заміняли коренеплодами – до 6,48.  

При цьому концентрація ЛЖК в рубцевій рідині зростала в усіх 

піддослідних бугайців після годівлі, але в рубці тварин дослідної групи їх 

утворювалося на 35 % більше в порівнянні із показниками контрольної групи. 

Отже, бродильні процеси в рубці бугайців цієї групи протікали більш 

інтенсивно. Крім того, годівля тварин дослідної групи за раціонами силосно-

коренеплодно-концентрованого типу зумовлювала зниження в рідині рубця 

рівень оцтової кислоти (С2) на 1,6–3,9 % абс. (до годівлі – після неї) та 

збільшення масляної кислоти в обох групах бугайців.  

Відомо, що інфузорії беруть участь в утворенні ЛЖК. Після годівлі у 

бугайців контрольної і дослідної груп зростала чисельність інфузорій з 

достовірною перевагою їх чисельності у тварин дослідної групи на 9,9 % 

порівняно з контролем.  

Отримані нами дані за показниками рубцевого метаболізму при силосно-

концентратному і силосно-коренеплодно-концентратному типах годівлі 

узгоджуються з результатами досліджень інших авторів [61, 164, 240]. 

У другому досліді при згодовуванні бугайцям контрольної групи (І) 

кормів силосного раціону (силос кукурудзяний), а дослідній (ІІ група) силосу із 
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чотирикомпонентної злаково-бобової сумішки (пелюшка + овес + вика + 

+ тритикале) рН рубцевого вмісту до годівлі було схожим 7,07–7,23. Після 

годівлі цей показник знизився, відповідно на 9,1 % у ІІ групі і на 5,2 % у І, тобто 

згодовування дослідного силосу із сумішки викликало більше підкислення 

рубцевої рідини, ніж від силосу кукурудзяного.  

Бродильні процеси в рубці бугайців дослідної групи проходили 

інтенсивніше, ніж у контрольних тварин, про що свідчить концентрація ЛЖК, 

яких утворювалося більше на 15,6 % (9,01 проти 8,09 мекв/100 мл). 

Істотної різниці в молярному складі ЛЖК між групами не встановлено. 

Проте після годівлі вміст оцтової і пропіонової кислот, як у І групі, так і в ІІ 

зменшувався, а масляної збільшувався – на 6,91 і 9,11 % абс. 

Таким чином, рівень бродильних процесів у рубці піддослідних бугайців 

більше залежав від часу годівлі, ніж від виду силосу, а показники рубцевого 

метаболізму знаходилися в межах фізіологічної норми згідно з існуючими 

літературними даними [162, 163, 264, 300].  

Отже, негативного впливу існуючого рівня забруднення кормових 

раціонів 137Cs і важкими металами в зоні проведення першого і другого досліду 

на показники рубцевого метаболізму, не встановлено. 

За даними Аргунова М. Н. [15] на рівень морфологічного та біохімічного 

складу крові великий вплив має тип та рівень годівлі тварин. Кров виконує в 

організмі життєво важливі функції – дихальну, регуляторну, захисну, поживну, 

підтримання водно-електролітичної рівноваги в тканинах. 

Багато вчених вказують, що до складу крові входять білки, жири, 

вуглеводи, різні проміжні і кінцеві продукти обміну, гормони, вітаміни та 

мінеральні елементи. В нормі морфологічний та біохімічний склад крові є 

достатньо постійним [96]. Кров певною мірою відображає всі процеси і зміни, 

що відбуваються в організмі тварин під впливом як внутрішніх так і зовнішніх 

факторів. Виходячи з цього, саме тому в дослідженнях з годівлі тварин має 

важливе значення вивчення морфологічних та біохімічних показників крові, які 

дають змогу визначати функціональний стан організму за впливу на нього 

кормових факторів.  



 139 
Укінці (першого і другого) дослідних періодів досліджували 

морфологічні та біохімічні показники крові відгодівельних бугайців. Результати 

проведених досліджень у першому досліді показали, що гематологічні 

показники у бугайців знаходилися в межах фізіологічної норми. Проте, 

забезпечення оптимального рівня цукру в раціоні бугайців дослідної групи за 

рахунок заміни 20 % силосу кукурудзяного буряками (за поживністю) сприяло 

збільшенню в крові еритроцитів на 15,7 % лейкоцитів на 12,3, загального білка 

на 3,26, каротину на 19,1 %, аланінамінотрансферази на 12,0 % та зниження 

холестерину в крові на 41,1 %, в порівнянні з аналогічними показниками у 

молодняку контрольної групи. Це свідчення того, що окислювально-відновні 

процеси відбувалися в організмі бугайців дослідної групи більш інтенсивно, ніж 

у контрольних. Кількість гемоглобіну в крові бугайців І і ІІ груп була в межах 

норми і майже однаковою (99,7–100,7 г/л). Інтенсивність процесів 

переамінування аланіну та аспарагінової кислоти в печінці бугайців дослідної і 

контрольної груп знаходилась в межах фізіологічної норми.  

У другому досліді згодовування піддослідним бугайцям контрольної 

групи силосу кукурудзяного, а дослідній – силос із чотирикомпонентної 

злаково-бобової сумішки не супроводжувалося істотними змінами в 

морфологічних і біохімічних показниках крові, які були у нормативних межах. 

Разом з тим, у бугайців дослідної групи, яким включали в раціон силос із 

сумішки, дещо зменшувалась кількість еритроцитів на 4,1 %, гемоглобіну на 

5,3 %, нейтрофілів на 2,4 % абс. при більшому вмісті лімфоцитів на 5,2 % і 

меншому холестерину (на 9,3 %) порівняно з показниками контрольної групи 

при практично однаковому вмісті лейкоцитів (10,60–10,64 Г/л), проте всі ці 

зміни відбувалися у межах фізіологічної норми. Вміст білка у крові 72,07 і 

72,60 г/л бугайців І і ІІ груп і резервна лужність (395 і 402 мг %) виявилися 

схожими.  

Як і в попередньому досліді, інтенсивність процесів переміщення аланіну 

та аспарагінової кислоти в печінці відгодівельних бугайців перебувала в межах 

фізіологічних коливань.  
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Таким чином, відгодівля піддослідних бугайців у зоні антропогенного 

навантаження за силосно-концентратним і силосно-коренеплодно-

концентратним раціонами (перший дослід) та при використанні в раціонах 

силосу кукурудзяного і силосу із злаково-бобової сумішки (пелюшка + овес + 

вика + тритикале) із ярих культур (другий дослід) не супроводжувалася 

суттєвими змінами в морфологічних і біохімічних показниках крові – вони 

знаходилися в межах фізіологічної норми здорових тварин.  

 

Результати досліджень, представлених у даному розділі опубліковано у 

працях автора [25, 53, 127, 134, 183, 278]. 

 



 141 
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, %: 
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– 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.  

Серед металів-біотиків (Cu, Zn) найвищою міграційною і депонуючою 

активністю в м’язову тканину визначався цинк, а в печінку – мідь; серед металів-

токсикантів 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 
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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.  

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 %.  
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9. Згодовування бугайцям дослідної групи в складі раціону силосу із 

злаково-бобової 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.  
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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).  
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