
Вісник
ДААУ

Сторінка молодого вченого №1
2 0 0 0

УДК 636.22/.2Б.,633.2-.3.033..546.36 М ал яр ч у к  П .М .

ОСОБЛИВОСТІ ВИВІЛЬНЕННЯ 337С8 З ПА
СОВИЩНОЇ ТРАВИ В РУБЦІ ВЕЛИКОЇ' РОГАТОЇ

ХУДОБИ

У статті проведений аналіз показників вивільнення радіоцезію в 
рубці як критерію радіоактивного забруднення організму тварин та продук
ції тваринництва протягом пасовищного періоду.

Проблема біологічної до
ступності радіонуклідів, інкорпоро
ваних у кормах лужних екосистем, є 
найбільш актуальною для Полісся 
України, де практично всі природні 
угіддя піддягали радіоактивному 
забрудненню і продовжують інтен
сивно використовуватись приват
ним сектором для. заготівлі кормів і 
випасу великої рогатої худоби.

Крім того, сінокоси і пасо
вища тут є важливим резервом 
збільшення виробництва дешевих і 
повноцінних за поживністю кормів.

Одним з основних критеріїв 
оцінки придатності пасовищ до ви
користання в умовах радіоактивного 
забруднення продукції тваринницт
ва є ступінь їх радіоактивного за
бруднення, зумовлений кореневим 
надходженням радіонуклідів в 
рослини та їх поверхневим забру
дненням.

Вітчизняними і зарубіжни
ми вченими накопичений певний 
досвід щодо цієї проблеми [1,2,3]. 
Але сучасні дослідження, поряд з 
практичними спостереженнями, 
свідчать про те, що більш точним 
критерієм можливості використання 
є показники біологічної доступності 
радіонуклідів.

Відомо, що ступінь всмок
тування радіонуклідів в організмі 
тварин залежить перш за все від їх

фізико-хімічних властивостей та 
інтенсивності розщеплення рослин
них тканин корму. У зв'язку з особ
ливостями метаболізму жуйних ос
новна кількість радіоцезію вивіль
няється в рубці [3,4].

Тому вивчення процесів ек
стракції радіонуклідів з кормів в 
умовах кишково-шлункового тракту 
тварин необхідне при складанні ра
діологічних прогнозів у тваринниц
тві.

Виходячи з цього, метою 
наших досліджень було визначення 
активності радіонуклідів у траві за 
циклами травлення, динаміки пере
травності сухої речовини і вивіль
нення радіоцезію, інкорпорованого 
у траві, в рубці великої рогатої ху
доби.

Матеріали і методика. 
Протягом 1998 року нами був про
ведений відбір середніх зразків 
грунту і трави на двох природних 
пасовищах с. Христинівка Народи- 
цького району Житомирської облас
ті.

Відбір зразків здійснювався за 
загальноприйнятими методиками 4 
рази за пасовищний період (моде
лювання циклів стравлювання):

перший відбір - у другій поло
вині травня;
другий - через 20-30 днів;
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третій та четвертий - через 30- 
40 днів від попереднього відбо
ру, при досягненні травостоєм 
фази пасовищної зрілості.

Суть досліду щодо екстракції І37Сз з 
кормів полягала в його інкубації в 
рубцевій рідині бичків з великою 
фістулою рубця, інкубація проводи
лася протягом 24 годин на "чисто
му" раціоні шляхом зведення подрі
бненої високоактивної трави в ней
лонових мішечках. Через заданий 
проміжок часу їх виймали, проми
вали дистильованою водою і вису
шували. У висушених зразках ви
значали кількість сухої речовини і 
питому активність !3,С з .

Дослідні тварини утриму
вались на стандартному раціоні на 
навчальній фермі Державної агро
екологічної академії України.

Питома активність І37Сз в 
залежності від циклу стравлювання і 
кількості грунтових частинок та 
пилу' в траві досліджуваних пасовищ 
характеризувалась незначною мін
ливістю.

Результати досліджень. 
Дані таблиці 1 свідчать про те, що із 
збільшенням часу перебування кор
му в рубці збільшується відсоток 
перетравності сухої речовини. Про
те на динаміку її перетравності тра
ви частково впливали цикли страв
лювання та тип пасовищ, які мали 
відмінності у видовому складі тра
востою. Це визначалось головним 
чином концентрацією клітковини у 
пасовищній траві.

З трави першого пасовища 
за 24 години перебування в рубці 
розщепилося в першому циклі стра
влювання 75,6%, сухої речовини 
другому - 56,32%, третьому 
52,42%, четвертому - 68,6%.

З трави другого пасовища 
відповідно 67,18% в першому, 
59,88% * в другому, 51,34% - в тре
тьому, 53,14% сухої речовини в чет
вертому циклах.

Встановлено достовірну рі
зницю на 25,5% в значеннях пере
травності сухої речовини для трави 
першого пасовища 1 і 2 циклів стра
влювання через 24 години; першого
і. третього циклів стравлювання - на 
59,67% через три години; на 31,18% 
- через шість годин, на 31,31% - че
рез дев’ять годин, на 30,66% - через 
24 години ферментації корму в руб
ці, а також другого і третього циклів 
стравлювання через три години 
ферментації на 37,16 %. Для трави 
другого пасовища достовірна різни
ця встановлена між першим і третім 
циклами стравлювання через три 
години , перебуваннякорму в рубці 
(на 26,85%, р<0,05).

Якщо процеси перетравно
сті розглядати в динаміці, то можна 
зробити вмсновок, що суха речови
на різних пасовищ і циклів страв
лювання мають різну швидкість 
розщеплення.

Максимальна швидкість 
розщеплення сухої речовини в рубці 
спостерігалась за другі три години 
перебування в рубці трави всіх цик
лів стравлювання першого пасови
ща, а також, третього і четвертого 
циклів стравлювання другого пасо
вища.

Встановлені відмінності 
швидкості перетравності сухої ре
човини в рубці зумовлені перш за 
все характером використання траво
стою пасовищ за вегетаційний пері
од. Дані про інтенсивність перетра
вності пасовищної трави в різні ци
кли стравлювання погоджуються з 
даними онтогенетичного розвитку,
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зміни структури надземних органів та хімічного складу.
Таблиця 1

Динаміка та швидкість перетравності в рубці сухої речовини
трави в залежності від типу угідь та циклу стравлювання

Експозиція 
корму Б руб
ці, год

Цикли стравлювання
1 2 з 4

% | %/год % | %/год % і %/год % | %/год
Пасовище 1

3 !4,8±0,2 4,92 13,2±0,3 4,41 8,3±0,2 2,77 13,І±0,2 4,36
6 34,7+0,4 6,64 30,6±0,5 5,77 23,9+0,2 5,18 35,7±0,2 7,53
9 46,9+0,5 4,06 35,9±0,4 1,76 32,2±0,4 2,77 46,9+0,8 3,73
12 54,5+0,3 2,52 47,б±0,8 3,91 43,9±ї,0 3,88 52,9+0,5 2,06
24 75,6+1,3 1,76 56,3±0,8 0,72 52,4+0,9 0,71 68,6+1,0 1,30

Пасовище 2
3 15,6+0,5 5,21 13,4±0,4 4,46 11,4+0,5 3,81 18,4+0,6 6,13
6 33,1 ±0,7 4,93 30,4±0,6 5,68 25,3±0,6 4,62 29,8±0,8 3,80
9 41,3±0,8 2,72 40,6+0,7 3,39 36,9±0,6 3,85 43,7±0,4 4,62
12 52,1± 1,3 3,59 45,7±0,3 1,70 4!,4±0,5 1,49 45,4±0,8 0,55
24 67,2±0,6 1,26 59,9+0,8 1,17 51,3±0,6 0,83 53,1+0,8 0,64

Дані табл. 2 свідчать про те, 
що за 24 години перебування в руб
ці трави першого пасовища вивіль
нилось в першому циклі стравлю
вання 93,3%, другого - 90.7%, тре
тього - 84,4%, четвертого - 92,2% 
радіонукліду. З трави другого пасо
вища - відповідно 92,5%; 90,4%; 
78,5%; 81,0%. Крім того, слід відглі- 
тити зменшення цього показника в 
траві першого циклу стравлювання 
обох досліджуваних пасовищ.

Необхідно вказати, що че
рез три години перебування в рубці 
трави з другого циклу стравлювання 
другого пасовища виділилось до
стовірно менше радіоцезію ніж з 
трави першого циклу на 34,84% 
(р<0,05); четвертого циклу щодо 
першого -  на 26,61% (р<0,05), а 
також третього і четвертого циклів 
щодо другого - відповідно на 37,17 
та 29,24% (р<0,05).

1. Суттєвої різниці в значеннях
вивільнення радіоцезію з трави
між циклами стравлення обох 
пасовищ через інші проміжки 
часу не виявлено.

2. Найбільш інтенсивне вивіль
нення радіоцезію з пасовищної 
трави спостерігалось в перші 
три години знаходження його в 
рубці. Із збільшенням часу пе
ребування корму в рубці швид
кість вивільнення радіоцезію

В И С Н О В К И .

(%/год ) зменшується і міні
мальне його значення спостері
гається за останні 12 годин 
ферментації.

3. Між швидкістю вивільнення 
радіоцезію в рубці і швидкістю 
розщеплення сухої речовини 
пасовищної трави протягом 
всього часу інкубації існує тіс
ний кореляційний зв'язок, при 
г=0,73.
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4. Встановлено, що інтенсивність йому від швидкості розщеплен-
вивількення радіоцезію з пасо- ня сухої речовини і виражається
вищної трави залежить в основ- рівнянням:

у= 2,64 х - 2,31
де у -  повне вивільнення радіоцезію; %/год.

х -  повне вивільнення перетравних сухих речовин; %/год.

Таблиця 2
Динаміка та швидкість вивільнення і37Са в рубці в залежності від 
____ _____________типу угідь і циклу стравлювання___________________

Експозиція 
корму в 
рубці, год

Цикли стравлювання
І

'1С 3 4
% 1 %/год % | %/'год % | %/год % I %/год

Пасовище 1
3 48,3+2,4 16,0 50,6+2,6 16,8 26,9+1,9 8,97 53,3+1,4 17,7
6 70,5+1,3 7,40 78,2+1,3 9,20 50,3+1,6 7,80 77,6+1,8 8,10
9 78,5±і,9 2,60 82,9+1,4 1,56 77,7+1,1 9,13 84,1+0,8 2,16
12 82,1+1,6 1,20 86,7+1,0 1,26 82,2+1,3 1,50 94,0+1,3 3,30
24 93,3+1,1 0,93 90,7+1,2 0,33 84,4+0,9 0,18 96,2+0,9 0,16

Пасовище 2
3 62,0+1,11 20,6 64,3+1,1 21,4 40,4+1,5 13,4 45,5+1,5 15,1
6 68,4±1,1 2,13 70,6+0,9 2,10 56,6+1,5 5,40 64,3+1,6 6,27
9 78,2+1,1 і 3,26 78,8+1,5 2,7.3 64,3+1,3 2,56 74,2+1,9 2,97
12 2 !ё К) ы Й 90,1+3,3 3,77 73,2+1,5 2,96 78,4+1,2 1,73
24 93,3+1,1 ! 0,74 90,4+1,2 0,03 78,5+1,3 6,44 84,0+1,9 0,47

Отже, результати проведених до- забруднення організму тварин та
сліджень дозволяють використову- продукції тваринництва протягом
вати показники перетравності корму пасовищного сезону
в рубці як критерій радіоактивного
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