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ІСГП

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ВИРОЩУВАННЯ КАЧОК  
НА ТЕРИТОРІЯХ РАДІОАКТИВНОГО 
ЗАБРУДНЕННЯ

Вступ. У підсобних господарствах районів, що постраждали від 
аварії на ЧАЕС, почали масово розводити кіз та птицю (курей, гу-
сей, качок), за рахунок м’яса яких населення поповнює свій раціон. 
Вирощування качок як при вигульному, так і безвигульному утри-
манні за короткий період дозволяє отримати достатню кількість 
м’яса птиці. Мета. Дослідити ефективність вирощування качок за 
безвигульного та вигульного (з використанням водоймищ) спо-
собів утримання у 2-ій та 3-ій зонах радіоактивного забруднення 
при годівлі за раціонами незбалансованими (дефіцитними) по 
мінеральних речовинах (на місцевих кормах). Методи дослі-
джень. У кожному із 4-х дослідів було сформовано по дві групи 
– контрольну (безвигульне утримання у вольєрах з вільним 
доступом до води з корит) і дослідну (з використанням обмежених 
водоймищ). Годівля качок контрольних і дослідних груп у кожному 
досліді була однаковою – на місцевих кормах, вирощених в тій чи 
іншій зонах радіоактивного забруднення. Хімічний склад кормів і 
продуктів забою, економічну ефективність виробництва качиного 
м’яса визначали за загальноприйнятими методиками; концентра-
цію важких металів та мікроелементів – атомно-абсорбційним 

методом на спектрометрі С 115М; питому активність 137Cs в кормах, воді і продуктах забою птиці – спек-
трометричним методом. Результати. При годівлі качок в приватних господарствах зони радіоактивного 
забруднення їх раціони були дефіцитними на Са, Р і мікроелементи. Витрати кормів на 1 кг приросту живої 
маси качок в умовах екстенсивного вирощування були високими і коливалися в межах 10,86 – 12,73 кормо-
вих одиниць по 1-4 дослідах, проте у дослідних групах вони були на 0,34 – 0,84 корм. од. меншими порівняно 
з аналогічним показником контрольних груп, що пояснюється меншими приростами птиці контрольних 
груп. Вартість кормів на одиницю приросту за весь період вирощування по 1-4 дослідах виявилася схожою 
між контрольними і дослідними групами. В усіх дослідах від качок дослідних груп, за вигульного утримання, 
отримано більше умовно чистого прибутку, ніж від птиці контрольних груп (на 1,88 – 4,45 грн./гол.). Висно-
вки. Вирощування качок за екстенсивного способу на місцевих кормах за вигульним і безвигульним спосо-
бами утримання в умовах радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС є економічно виправданим 
у зв’язку з отриманням екологічно безпечного качиного м’яса та рентабельністю на рівні 18,21 – 42,92%. 

Ключові слова: качки, вигульне і безвигульне утримання, прирости, корми, поживні речовини, ефективність.
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Постановка проблеми. Одним із най-
більш важких наслідків Чорнобильської 
аварії стало радіоактивне забруднення сіль-
ськогосподарських угідь, а також природних 
і напівприродних екосистем, що зумовило 
небезпеку надходження радіонуклідів до ор-
ганізму людини на тривалий період [8, 9]. 
У населення зони Полісся через продукти 
харчування внутрішнє опромінення може 
сягати 75 – 95% від загального накопичення 
дози в організмі. У зв’язку з цим зменшен-
ня радіаційного навантаження на людину є 

найбільш важливою проблемою сьогодення 
[3, 4, 10].

Нині важкими металами забруднено 
близько 20%, а радіонуклідами – 12% сіль-
ськогосподарських угідь України. Виробни-
цтво на цих територіях сільськогосподарської 
продукції та використання її в харчуванні 
населення призводить до підвищення різного 
роду захворювань [1, 2, 5, 6, 7].

За період після аварії на ЧАЕС різко змен-
шилося поголів’я великої рогатої худоби, сви-
ней та овець. Натомість у підсобних госпо-
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ядарствах районів, що постраждали внаслідок 
аварії на ЧАЕС, почали більше розводити кіз 
та птицю (курей, гусей, качок) за рахунок 
м’яса яких населення поповнює свій раціон.

Проблему вирощування качок на про-
мисловій основі на комбікормах із дода-
ванням різних домішок вивчено достатньо. 
Однак населення в своїх підсобних госпо-
дарствах вирощує качок без використання 
комбікормів і, як правило, на кормах влас-
ного виробництва. При цьому практикують 
вольєрне утримання птиці та з використан-
ням водоймищ. Саме такі способи утриман-
ня і годівлі птиці масово використовуються 
і в особистих підсобних господарствах на-
селення, що постраждало внаслідок Чор-
нобильської аварії. Тому досить важливо 
знати і контролювати накопичення 137Cs та 
важких металів у тваринницькій продукції 
у різних зонах радіоактивного забруднен-
ня, щоб забезпечити населення екологічно 
безпечним молоком, м’ясом і продуктами 
птахівництва. Якщо при виробництві моло-
ка, яловичини, свинини, м’яса курей і гусей 
питання вивчалося багатьма науковцями, 
то дані про якість качиного м’яса відсутні. 
І, насамперед, це стосується виробництва 
качиного м’яса при екстенсивному виро-
щуванні птиці на місцевих кормах за не-
збалансованої мінеральної годівлі.

При цьому досить важливо також знати 
якість качиного м’яса та економічну ефек-
тивність його виробництва. 

Об’єкти і методика досліджень. З цією 
метою було проведено серію дослідів (у різ-
них зонах радіоактивного забруднення) згід-
но зі схемою (табл. 1).

Науково-виробничий дослід 1 проведено 
у 2003 році в умовах фізіологічного двору 
Інституту сільського господарства Полісся 
НААН (село Грозине Коростенського ра-
йону Житомирської області) зі щільністю 
забруднення грунтів 137Сs 37 – 185 кБк/м2; 
у 2004 році в с. Обиходи Коростенського 
району проводився дослід 2 при щільності 
забруднення ґрунтів радіоцезієм 259 – 555 
кБк/м2.

У 2001 та у 2012 роках науково-виробничі 
досліди 3 та 4 проводилися в селі Христинівка 
Народицького району, де щільність забруд-
нення території 137Сs становила більше 555 
кБк/м2.

Досліди 2, 3 і 4 проведено безпосередньо 
у виробничих умовах, у приватних госпо-
дарствах. Для проведення всіх дослідів на 
районних інкубаторних станціях закупову-

валися однодобові каченята пекінської по-
родної групи. 

Для дослідів 1 та 2 було закуплено по 105 
голів каченят з середньою живою масою 
41,4 та 38,1 г відповідно. До місячного віку 
їх утримували безвигульно, з місячного віку 
качки були розділені на дві аналогічні гру-
пи по 50 голів у кожній з середньою живою 
масою каченят 530 г (дослід 1) та 518 г (до-
слід 2). 

Для проведення дослідів 3 і 4 (с. Хрис-
тинівка Народицького району Житомир-
ської області) було взято по 60 голів од-
нодобових каченят з середньою живою 
масою 39,9 г у 2001 та 40,6 г у 2012 рр. 
При досягненні каченятами місячного віку 
їх розділили на дві аналогічні групи по 25 
голів у кожній з середньою живою масою 
каченят 525 г і 520 г у 2001 та у 2012 рр. 
відповідно. 

Контрольні групи качок утримували без-
вигульно, тобто цілий день у вольєрі з віль-
ним доступом до води в коритах, а вночі 

– в приміщенні. Дослідні групи – вигульно, 
тобто качки упродовж дня знаходилися на 
природних обмежених водоймищах 0,4 – 
0,6 га і тільки під час годівлі заходили до 
вольєрів, а на ніч – у приміщення. Обмежені 
водоймища були бідні природними кормами, 
тому потребу качат у поживних речовинах 
повністю забезпечували за рахунок кормів 
раціонів.

Умови годівлі були однаковими для качок 
обох груп. Раціони для птиці складали лише з 
використанням місцевих кормів, що вирощу-
валися на територіях сіл у відповідних зонах 
забруднення.

Для кожного науково-господарського до-
сліду птицю підбирали у групи за принци-
пом пар-аналогів і по однаковій кількості 
самців і самок, у зрівняльний період до мі-
сячного віку качок утримували в однакових 
умовах (у вольєрі безвигульно) з вільним 
доступом до води з корит на однакових ра-
ціонах годівлі.

Ріст і розвиток качок визначали шляхом 
зважування при народженні, потім щомісяч-
но до п’ятимісячного віку індивідуальним 
зважуванням до ранкової годівлі. 

Кількість спожитого корму враховували 
щоденно. Витрати корму на 1 кг приросту 
качок обраховували, виходячи із загальних 
по групах витрат кормів та отриманого при-
росту.

Масову концентрацію важких металів ви-
значали атомно-абсорбційним методом; пи-
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Таблиця 1. Схема дослідів, проведених у різних зонах радіоактивного забруднення
* Годівля качок контрольних і дослідних груп в межах кожного досліду за однаковими раціонами.

тому активність 137Cs – спектрометричним 
методом.

М’ясні та забійні якості качок вивчали 
шляхом забою чотирьох качок з кожної гру-
пи в 2-х та 5-місячному віці за методикою 
Г. М. Поливанової. Визначали передзабій-
ну масу птиці, вихід патраної туші, вихід 
складових частин туші за термінами ГОСТ 
18157–72.

Економічну ефективність виробництва ка-
чиного м’яса в зоні радіоактивного забруд-
нення сільськогосподарських угідь розрахо-
вували за загальноприйнятими методиками 
аналізу, виходячи із продуктивності птиці, 
затрат кормів і їх собівартості та закупівель-
них цін на качине м’ясо. 

Статистичну обробку отриманих у дослі-
дженнях результатів проводили методом ва-
ріаційної статистики на основі розрахунку 
середнього арифметичного (М), середньоква-
дратичної похибки (m), достовірності різниці 
між порівнювальними показниками (Р) та 
показу вірогідності в таблицях (умовні по-
значення: Р>0,95; Р>0,99; Р>0,999).

Результати досліджень. Відомо, що най-
кращі результати у качківництві одержують, 
застосовуючи годівлю досхочу сухими повно-
раціонними комбікормами, які засипають у 
автогодівниці на 2 – 3 дні і підсипають по мірі 
їх поїдання. Проте, як правило, у приватному 
секторі при їх вирощуванні концентрати у 
добовому раціоні (за масою) займають 45%, 
а решта 55% – це зелені корми, коренебуль-
боплоди та інші корми.

Основними завданнями наших дослідів 
було вивчити накопичення 137Cs і важких 
металів в організмі качок при екстенсивному 
їх вирощуванні на м’ясо та різних способах 
утримання, а також обрахувати економічну 
ефективність виробництва качиного м’яса 
в особистих підсобних господарствах, які 
функціонують в зоні Полісся, забрудненій 
радіонуклідами.

Населення, яке проживає в зоні радіо-
активного забруднення у селах, для годівлі 
качок використовує місцеві корми (зернові, 
зелені, баштанні, коренебульбоплоди), а та-
кож макуху або шрот соняшниковий. При 
цьому раціони часто є незбалансованими за 
обмінною енергією, протеїном, а частіше по 
кальцію, фосфору, мікроелементах, амінокис-
лотах, вітамінах.

Виходячи із цього, для годівлі піддослід-
ної птиці використовували місцеві корми, 
вирощені на територіях тієї чи іншої зони 
радіоактивного забруднення. В усіх дослідах 
(1 – 4) каченят дослідних груп вирощували 
на м’ясо на обмежених водоймищах, бідних 
на природні корми.

Умови годівлі були однаковими для контр-
ольних і дослідних груп качок 1 – 4 дослідів. 
Упродовж усіх досліджень піддослідні качки 
отримували однакові за набором і якістю 
корми.

Годівля піддослідної птиці була груповою. 
Раціони складали відповідно до загально-
визнаних норм годівлі один раз на місяць з 
урахуванням живої маси, середньодобового 
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приросту, фізіологічного стану качок та ви-
мог схем дослідів і завдань, поставлених на 
вивчення. 

Зелені і соковиті корми подрібнювали до 
часток 5–10 мм і змішували із дертю кон-
центрованих кормів. Тривалість зберігання 
вологих мішанок не перевищувала 3-х годин. 
Зернові корми розмелювали крупним по-
мелом.

В таблиці 2 приведено середньодобове 
споживання кормів речовин піддослідними 
качками, які складалися за фактичною по-
живністю кормів, отриманих лабораторіями 

Інституту сільського господарства Полісся, 
ЖНАЕУ, «Облдержродючість». 

Ці раціони можна вважати збалансовани-
ми за основними показниками, такими як 
обмінна енергія, сирий протеїн, сира клітко-
вина, сирий жир.

У досліді 1 суміш концентрованих кормів 
займала 56,5% за масою добового раціону, 
решта – 43,5% припадало на зелену масу 
молодої конюшини і коренебульбоплодів, у 
досліді 2, відповідно 54,8%, а інші – 45,2%. 
Структура раціонів 3 і 4 дослідів у дослідному 
періоді по масі, відповідно, була слідуючою: 

Таблиця 2. Середньодобове споживання кормів і поживних речовин піддослідними качками 
(в середньому на голову), г
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56,3% і 55,0% – суміш концентрованих кор-
мів, а 43,7% і 45,0% – зелені корми і корене-
бульбоплоди.

Враховуючи особливості годівлі качок 
при вирощуванні в приватних господар-
ствах зони радіоактивного забруднення та 
завдання проведення дослідів, комбікорми, 
БВД, премікси, ферментні препарати, ан-
тиоксиданти, мінеральні корми і вітамінні 
добавки до складу зерносуміші раціонів не 
включались. 

Тому забезпечення потреби качок у кальції 
і фосфорі та мікроелементах було дефіцит-
ним у всіх чотирьох дослідах. Так, по кальцію 
і фосфору потреба молодняку качок стано-
вить 2,40 г і 1,20 г на 1 голову за добу, фак-
тично у кормах раціонів 1–4 дослідів, цей по-
казник, відповідно, становить 0,458 – 0,468 г 
по кальцію і 0,643 – 0,669 г по фосфору, або 
у 5,24 – 5,12 і 1,79 – 1,87 раза, відповідно, 
менше від потреби.

Відомо, що ґрунти Полісся і кормові куль-
тури, вирощені на них, бідні на мікроелемен-
ти Zn, Cu, Co, Mn, J тощо. Як наслідок, відсо-
ток забезпечення потреби по 4-х дослідах у 
середньому на добу становив: по цинку на 
74,8 – 76,2% (5,46 – 5,56 мг при потребі 7,3 
мг), по міді – 68,9 – 70,1% (1,12 – 1,15 мг 
при потребі 1,64 мг), по кобальту – 62,0 – 
64,9% (0,060 – 0,062 мг при потребі 0,1 мг), 
по марганцю – 56,1 – 57,1% (4,96 – 5,04 мг 
при потребі 8,75 мг), по йоду – 46,7% (0,07 
мг при потребі 0,15 мг).

Підсумовуючи результати годівлі, ви-
ходячи з середньодобових раціонів, мож-
на зробити висновок про те, що качки як 

контрольних, так і дослідних груп упродовж 
дослідного періоду споживали однакову 
кількість кормів, а їх раціони були схожими 
за енергетичною поживністю, протеїново-
му, макро- і мікромінеральному забезпечен-
ню, що передбачено завданнями і схемами 
проведення дослідів.

Проведені дослідження при екстенсивному 
вирощуванні качок у різних зонах радіоак-
тивного забруднення показали, що способи 
їх утримання впливають на ріст і розвиток 
птиці. При вигульному утриманні (дослідні 
групи) качки у всіх чотирьох дослідах росли 
та розвивалися краще, ніж їх аналоги при 
безвигульному утриманні (контрольні групи), 
(табл. 3).

У 1-му досліді жива маса качок контр-
ольної групи збільшилася у 2-місячному 
віці в 2,7 раза, 3-місячному – в 3,9, 4-мі-
сячному – в 4,4, 5-місячному – в 4,6 рази. У 
той же час при вигульному утриманні вона 
збільшувалася, відповідно, в 2,8, 4,2, 4,7 і 
4,9 раза й була більшою за живу масу ка-
чок контрольних груп, відповідно, на 11,8%, 
29,9, 33,1 і 28,5%.

Птиця дослідної групи (дослід 2), яка 
утримувалася вигульно (на водоймищі), у 
2-місячному віці переважала живу масу ка-
чок контрольної групи на 61,8 г (5,3%), у 
3-місячному віці – на 87,0 (4,8%), у 4-мі-
сячному – на 95,0 (4,3%) та у 5-місячному 

– на 54,5 г (2,2%). При вигульному способі 
утримання качки збільшували живу масу у 
2-, 3-, 4- і 5-місячному віці, відповідно, на 
11,9%, 16,8, 18,3, і 10,5% інтенсивніше, ніж 
птиця контрольної групи.

Таблиця 3. Динаміка живої маси піддослідних качок, залежно від способів їх утримання, (M±m)
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яЯк і в попередніх дослідах (1, 2) птиця 
дослідних груп (з використанням водойми-
ща) 3-го та 4-го дослідів краще розвива-
лася, ніж качки контрольних груп. Так, у 
60-денному віці качки дослідних груп мали 
більшу живу масу, відповідно, на 4,0% і 
2,5%, у 90-денному – на 4,7% і 4,6%, у 
120-денному – на 4,8% і 4,9% і у 150-ден-
ному віці – на 3,5% і 3,3%. Середньодобо-
вий приріст живої маси качок дослідних 
груп дослідів 1-4 у період з 31 до 120 днів 
був вищим проти аналогічних показників 
птиці контрольних груп.

В умовах екстенсивного вирощування 
піддослідних качок у ІІІ та ІІ зонах радіоак-
тивного забруднення на кормах місцевого 
виробництва, незбалансованих раціонах по 
кальцію, фосфору та мікроелементах отри-
мано качине м'ясо, в якому питома актив-
ність 137Cs не перевищує допустимі рівні за 
період вирощування (ДР – 2006 =200 Бк/
кг) і коливається в межах 9,3 – 41,8 Бк/кг 
у першому досліді, 10,2 – 49,1 – у другому, 
14,3 – 75,9 – у третьому і 12,9-60,0 Бк/кг – у 
четвертому дослідах.

У зв’язку з різними періодами дослі-
дження, для розрахунку економічної 

ефективності вирощування качок в умо-
вах особистих селянських господарств, уні-
фікації та об’єктивності відносних оцінок 
економічних показників, використовува-
ли середньоринкові ціни та собівартість 
виробництва кормів 2012 року в районах 
досліджень.

В таблиці 4 представлено зведені розра-
хункові дані по витратах кормів на приріст 
та їх вартість за вирощування качок у розрізі 
дослідів.

Витрати кормів на 1 кг приросту живої 
маси качок в умовах екстенсивного ви-
рощування були високими і коливалися 
в межах 10,86 – 12,73 кормових одиниць 
по 1 – 4 дослідах. У розрізі дослідів вони 
виявилися схожими між контрольними і 
дослідними групами. Разом з тим, в усіх 
дослідах витрати кормів на приріст у до-
слідних групах на 0,34 – 0,84 корм. од. ви-
явилися меншими порівняно з аналогічним 
показником контрольних груп, птиця яких 
утримувалася безвигульно. Це пояснюється 
більшими приростами птиці дослідних груп, 
ніж контрольних.

Вартість кормів, витрачених на одиницю 
приросту качок за весь період вирощування 

Таблиця 4. Витрати кормів на приріст і їх вартість при вирощуванні піддослідних качок
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Таблиця 5. Ефективність вирощування піддослідних качок (в середньому на 1 голову)

(зрівняльний період + дослідний) по 1 – 4 до-
слідах, виявилася схожою між контрольними 
і дослідними групами. Близькою між групами 
вона була і у дослідному періоді, проте на 
0,32 – 1,37 грн. меншою у качок дослідних 
груп, що пояснюється меншими приростами 
птиці контрольних груп.

Наразі чіткої залежності у показниках ви-
трат кормів і їх вартості на приріст від рівня 
радіоактивного забруднення території, в якій 
проводили досліди, не встановлено. Ці по-
казники знаходилися у прямій залежності 
від приростів живої маси качок і собівартості 
кормів, які згодовували птиці. Проте, у качок 
першого і третього дослідів показники ви-
трат кормів на приріст були дещо меншими, 
ніж у 2 і 4 дослідах.

Ефективність вирощування піддослідних 
качок розраховували, виходячи із витрат 
на їх вирощування та реалізаційної ціни 
патраних тушок у 2012 році в торгівельній 
мережі міста Житомира. Качине м’ясо (па-
трані тушки) сюди щорічно поставляє ППЗ 
«Коробівський» Золотоношівського району 
Черкаської області за ціною 43,0 грн. за кг 

патраної тушки плюс 0,9 грн. додають реа-
лізатори (табл. 5).

При цьому, в розрахунках витрат на ви-
робництво м’яса качок не включались ви-
трати на оплату праці власників особистого 
селянського господарства (досліди 2 – 4) та 
оплату праці здобувача (досліди 1 – 4), оскіль-
ки дану діяльність вони здійснювали на осно-
ві самозайнятості і їх обов’язків.

Як свідчать дані таблиці, найвищий рі-
вень умовно чистого прибутку на одну го-
лову отримано у першому досліді – 18,41 – 
22,86 грн. При цьому від качок вигульного 
утримання (дослідна група) його отримано 
на 4,45 грн. умовно чистого доходу більше, 
ніж у їх контрольних аналогів. Найнижчий 
рівень умовно чистого прибутку отримано 
у контрольних групах 1 – 4 дослідів – 10,47 

– 18,41 грн. проти 13,04 – 22,86 грн. у дослід-
них групах.

Слід відмітити, що в усіх дослідах від ка-
чок дослідних груп, за вигульного утримання, 
отримано більше умовно чистого прибутку, 
ніж від птиці контрольних груп (на 1,88 – 
4,45 грн./гол.).
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яВИСНОВКИ

БІБЛІОГРАФІЯ

Вирощування качок за екстенсивним спо-
собом на місцевих кормах за вигульного і 
безвигульного способів утримання в умовах 
радіоактивного забруднення внаслідок аварії 
на ЧАЕС є економічно виправданим у зв’язку 
з отриманням екологічно безпечного качи-
ного м’яса та рентабельністю на рівні 18,21 

– 42,92%. Наразі вигульне (з використанням 
водоймищ) утримання птиці забезпечує дещо 

вищу рентабельність (на 3,32–7,79% абс.) 
порівняно з безвигульним.

Перспективи подальших досліджень бу-
дуть спрямовані на дослідження ефектив-
ності вирощування курей, гусей, перепелів, 
індиків на місцевих кормах (без БВД, міне-
ральних добавок тощо), порівнюючи при цьо-
му незбалансовану та збалансовану годівлю 
та якість продукції.
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