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П о т т ш  проблеми та  досліджен
ня з н е ї Упгахш ш щ тві вині найкритнчні- 
ша проблема -  одержання чистої п р о е к ц ії 
у  приватних господарствах громадян які 
мешкають еа забруднених радіонуклідами 
районів Київської Чернігівської, Жнто- 
мирсько'І Рівненської та Волинське» облас
тей. Основними причинами такої ситуації є 
малі обсяги поліпшення пасовищних угідь 
для випасання та заготівлі кормів.. Для ви
робництва чистої продукції птахівництва 
особливу увагу ещщ приділяти: організації 
годівлі тварин кормами з окультурених па
совищ і  заготівлі кормів на висшородючнх 
мінеральних ґрунтах [1, 2].

Останніми роками забезпечення гос
подарств фуражним зерном стало пробле
мою, і  в літній час стада гусей випасають
ся на заплавах річок найвірнтнчшшвя при
родних ландшафтів. Враховуючи, що се
редньо статистична поліська сім’я з ’їдає за  
зиму декілька десятків гусеї, м ’ясо сталю 
дефіцитним: продуктом для певної частина 
населення. Вирішити: цю проблему можна 
девідщщівлею жінці чистими концентро
ваними кормами за 1—1,5 місяця перед за
боєм. [4].

Гусівництво, в індивідуальних полісь
ких господарствах ведеться з мінімаль
ними витратами. Птиця використовує 
природні пасовища та водойми з ранньої 
весни до пізньої осені, що сприяє розвитку 
цієї галузі [.З]. Гуси утримуються на тик са
мих. пасовищних угіддях, що і велика рога
та худоба, Де правш и, це — заливні луки.

слабо окультурені або зовеш не поліпшені. 
Використовуються БО Н Н  ш п и к о м  вільного 
випасу птиці. У таких умовах в щ ш р а -  
ціж радіонуклід ів в організмі птиці в літній 
період повністю залежить від ріввя забруд
нення пасовищної рослинності, оскільки 
доросла гуска з’їдає за день до двох кіло
грамів трава.

У  багатьох випадках, забій птиці здій
снюється в період пасовищного утриман
ня. тн ц еатрац ія  радіонуклідів у м’ясі 
гусей сягає дуже високого рівня і значно 
перевищує тимчасово допустимі рівні. Це 
питання все ще залишається невнрішеннм. 
Тому' н  метою наших досліджень було ви
значити вміст важких металів у  м ’ясі та 
внутрішніх органах гусей при вирощуван
ні ж в умовах, різних рівнів радіоактивного 
забруднення.

М атеріали та  методи досліджень. Ви
вчення впливу хронічної дії радіоактивно
го опромінення на якість м’яса гусей за па
совищного вирощування :в умовах різних 
рівнів забруднення проводили в двох під- 
собних господарствах, які належать до 3-ої 
зони радіоактивного забруднення: с. Воро- 
неве Коростенськсго району із щільністю 
забруднення грунтів більше 5 Кі/км2 та с. 
Лука Житомирського району -  до 1 Кі/км2.

Для виконання р о б о т  було сформова
но дві групи гусенят по 40 голів триденно
го віку великої сірої породи.

Досліди проводили паралельно в двох 
господарствах.

Гусенята перебували з гусгою-ігаочгою
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до 10-добового віку в приміщеннях., об
ладнаних годшнниямн. П тицю  годували б 
разів на добу спеціальним комбікормом та 
мішанкою із варених; яєць і пшеничних ви
сівок. З Ю-добожюо тют гусенят утриму
вали: на пасовищі ш одночасно привчали до 
користування водним вигулом. У цей пері
од гусенят годували 3: рази на. добу спеці
ально приготовленим комбікормом.

Контрольні забої гусей проводили в 5-, 
30-, 60-, 90-, 120-добовому віці по б голів 
одночасно з групи.

На вміст важких металів бую дослідже
но 18 зразків м'яса та. 18 зразків печінки. 
З них по 3 зразки м’яса та печінки, взятих 
у гусей, які знаходилися в умовно чистій 
зоні, та по б зразків, взятих при забої гу
сей, які перебували в зоні впливу низьких 
доз радіації. Вміст мікроелементів дослі
джували методом атомно-абсорбційної 
спектрометрії, вміст калію визначшш за 
дшіомошю полум'яного фотометра ПФХ.

Для тд тго вки  проб печінки та м'яса, 
для визшнеїшя мікроелементів, кальцію 
та магнію використовували метод сухого 
озолення. калій: -  методом шхроозояення.

Результат д и с щ ф ш ь  т а  ее обговорен
ня. До числа основних критеріїв якості м'яса 
щдаосніБСЯ і вміст нжро- та мжроеяеменив.

У таблиці наведено результати дослі
джень щодо конструкції мажро- та мікро
елементів у м’ясі та печінці гусей з роз
рахунку на 1 п  натуральної маси. Серед 
мікроелементів за наявністю & у м'ясі 
перше місце посідає залізо, на другому' — 
цинк, на третьому — мідь, У печінці залізо 
теж зберігає домінуюче положення, а цинк 
і мідь міняються місцями. Печінка відіграє 
роль депо міді, заліза та. марганцю. У разі 
потреби організм використовує цей запас
ний варіант. Так, мідь використовується 
для синтезу' цнтахромокеидози та інших 
ферментів. Одна з важливих функцій міді 
та заліза -  участь у процесі кровотворен
ня, і в цьому вони не можуть бути замшеві 
іншими елементами. Крім того, мідь бере 
участь у перетворенні заліза в таку? форму, 
яка робить ного доступним для синтезу ге
моглобіну.

Цинк в  м ’ясі та печінці гусей містить
ся в межах 9.6-18,4 мг/хг сирої маси. Цей 
мікроелемент необхідний для формування 
інсуліну та гаюкогену.

Марганець. У менших кількостях, ніж 
міді, заліза та цинку, міститься марганцю, 
але: в обміні речовин він відіграє важливу 
роль. За недостатньої кількості марганцю 
в організмі птахів зменшується міцність

Ж«отя вйжтмхметалі#у> м ’ясі ми ттікщі гутй, мг/нг

Метал ! є« еія 1 ~ е. Ввдшшш Давид 2 - е .  П ри
м’яза печінка м’язи ШЕШШШМ

Марганець 0,616*0,082 5,12*078 0,76*0,Ш1 2,5*0,17
Залізо 1 ІІ,Ііа9 ,И 185,8*9,72 135,0*22,6 138,1*25,8 1
Кадмій О,І1И0,ІІ1 ШМ м у ш і 0,03*0,01 0 ,0 4 * 0 ,«
Нікель 0,!і±І,Ш 1 І.1 И Ш 5 І ,6 » ,И §,5»Я 05
Кобальт ІД 2±0,І| В .ІВД Н 0 ,1 « ,0 1 ©дшя.ш
Свзшездь ІДМ ,@ І щ ш т м 0ДЙО.Ш 0,47*0,06
О  гак 9,61*0,81 11, Н | I0.fe0.4i 12ДО.З! І!
Мщь і ,6 м а ,® 18 ,М ,1І 3,6*0,5 43,5*0,0 і
Кальцій 65,8*161 ЇМ О 70,1*11,5 119.8*36,5 І
Малий іе в .і± з ,а 237*14,а
Калій 1,1*0,1 2,9*0,0 з т л %9Ш,Ш
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шкарлуїш яєць. Птиця починає хворіти на 
перознс (деформацію кісток кіт та крил), 
можливе підвищення смертності ембріо
нів ДО КІНЦЯ Інкубації.

Кобальт -  жнттєво необхідний для ор
ганізму гусей, хоча в м ’ясі та печінці його 
кількість незначна (0,11-0,22 мг/кг). В 
основному кобальт входить до складу ві
тамін}'' В12.

Кадмій, свинець і нікель належать до 
токсичних елементів,, які за певних концен
трацій можуть викликати токсикози різно
го ступеня. Кадмій має значну хімічну та 
міграційну активність, що є негативним 
у цього елемента. За даними наших до
сліджень. у м’ясі міститься 0.02-0,031 мг/

кг кадмію, в печінці дещо більше (0,036- 
0,076 мг/кг).

Свинець менш рухливий, але це є теж 
негативним фактом. Через меншу актив
ність він затримується значно довше в 
окремих органах і тканинах організму. На 
відміну від. інших мікроелементів у м’ясі 
гусей свинцю міститься більше, ніж в пе
чінці.

Функції кальцію, магнію та жалію в ор
ганізмі дуже різноманітні. Роль калію по
лягає в тому, що він активізує багато фер
ментативних процесів. Кальцій і магній 
необхідаі для формування кісткової тка
нини. Крім того, вони послаблюють дію на 
організм токсинів і щдвнщують імунітет.

Висновки

і. Вміст мокра- та мікроелементів у  
зразках м'яса, взяток під час забою гцмв, 
що знаходишся в умовно чистив зоні, майже 
однаковий

2.. У зразках печінки спостерігається: 
дещо більший вміст міді, заліза, кальцію та 
магнію з умовно чистої зонт, ніж у  зразках 
зі забрудненої. Можливо менший вміст за
ліза і ладі в тчінці густ, що знаходилися s  
забрудненій зоні, пояснюється тим, що під 
вшивом низьких доз опромінення послаолю- 
ється щ т а  система, порушується обмін 
речовин. Організм вимішений додатково 
використовувати мідь та залізо, які над
ходять з кормами, через- що тни в менших

кількостях депонуються в тчінці.
3. Зменшення кічшват кальцію та маг

нію в досліджуваних зразках можна обгрун
тувати механізмам стищлювазьнт дії ві
таміну Д на  всмоктування стронцію.

4. Одержані нами результати з розпо
ділу мокра- та .мігро&жмтжів у  печінці та 
м ’ясі гусей можіть бути використані для 
створення бази дата щодо характеристики 
мїкро- та маарсмащхивзного складу орга
нізму гусей. Це дозволить правильна скла
дати раціони, забезпечуватиме підвищення 
продуктивності птахівництва, сприятиме 
поліпшенню виробництва екологічно чистої 
продукції.
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