
Із покоління в покоління у сільських сім’ях 

передаються навички утримання домашніх тварин. 
Але в умовах ведення тваринництва на забрудненій 
радіонуклідами територіях важливо знати і 
виконувати деякі обмеження і правила. Молоко і 
м’ясо великої рогатої худоби, кіз, овець є основними 
продуктами, з якими радіонукліди потрапляють в 
організм людини.

Корови

Наявність  радіонуклідів у молоці і м’ясі напряму 
залежить від  кормів якими годують худобу. Основна 
частина радіонуклідів надходить до організму тварин 
з пасовищною травою влітку та сіном взимку. Інші 
виді кормів (буряк, картопля, гарбузи, дерть) 
практично не впливають на рівні забруднення 
молока. Слід мати на увазі, що грубі корми завжди 
більш забруднені на природних угіддях, ніж на 
культурних. Тобто корми, що вирощуються на орних 
землях ( у тому числі на присадибних ділянках), 
набагато чистіше ніж на неорних, відповідно і 
продукція тварин, що годуються такими кормами, 
буде набагато чистіша. Найбільшу увагу слід 
приділяти годівлі молочної худоби, оскільки молоко 
ми отримуємо кожного дня і, головне те, що молоком 
ми годуємо своїх дітей. Тому для годівлі молочної 
худоби бажано використовувати корми, що 
вирощуються на орних чи залужених або пере 
залужених угіддях з бажаною підгодівлею після 
пасовища дертю, буряком, картоплею та іншою 
городиною.   

Якщо вирощування худоби планується на м’ясо, 
то слід мати на увазі, що для годівлі такої худоби 
можна використовувати траву і сіно з будь-яких 
угідь, але за 2 місяці до забою для відгодівлі 
використовувати тільки корми з орних земель і 
обов’язково включати як можна більше городини і 
дерті. Бажано перед постановкою худоби на 
відгодівлю провести прижиттєве визначення вмісту 
радіо цезію в організмі худоби за допомогою 
представників служби ветеринарної медицини і 
отримати від них рекомендації з подальшого 
прийняття рішення ( відправляти худобу на забій, 

продовжувати відгодівлю на чистих кормах

або застосовувати спеціальні кормові добавки). У 
процесі відгодівлі „чистими” кормами радіоцезій 
уходить з організму тварин і не потрапляє у 
продукцію. 

У будь - якому випадку при утриманні худоби на 
забрудненій радіонуклідами території особливу 
увагу слід приділяти стану пасовищ і сіножатей. 
Випасання  худоби на пасовищах з поганим 
травостоєм завжди буде приводити до збільшення 
надходження радіонуклідів у тваринницьку 
продукцію. Трава і сіно з угідь, що розташовані на 
торфових і тім більш заболочених територіях, 
завжди будуть вміщувати більше радіонуклідів, ніж 
трава і сіно з сухих площ і тім паче з більш   родючих 
ґрунтів.  

На більшості забрудненій радіонуклідами 
території основним періодом, коли відмічається 
перевищення нормативів на вміст радіонуклідів у 
молоці, є пасовищний період. Якщо немає вибору у 
пасовищах (немає культурних пасовищ, немає 
незаболочених угідь), слід використовувати 
спеціальні кормові добавки, яки сорбують 
радіонукліди у шлунково-кишковому тракті худоби і 
не дають радіонуклідам всмоктуватись у кров і 
надходити у продукцію. Такі препарати, як фероцин 
(кормосуміш, сіль-лизунець) не всмоктуються у кров 
і транзитом проходять самі і виводять радіонукліди з 
організму. Вони безпечні для організму тварин і 
людей. 

В Україні є поліські регіони (Волинська область і 
Рівненська область, Рокитнянський, Зарічнянський, 
Дубровицький райони), де зимові раціони годівлі 
худоби більш небезпечні у радіологічному плані, ніж 
літні, тому, що сіно заготовлюється переважно, а в 
деяких випадках виключно на болотах. В цих 
регіонах, якщо не будуть створені культурні 
сіножаті, кормові домішки слід застосовувати на 
протязі року.     

Треба враховувати, що при використання для 
годівлі тварин таких кормів, як солома вівса, зелена 
маса кукурудзи, кормовий буряк, зелена маса 
однорічних бобово-злакових травосумішей, солома 
озимого жита, зерно вівса, картопля , солома 
ячменю, зерно озимого жита, зерно ячменю, 
продукція тваринництва буде вміщувати набагато 
менше

радіонуклідів, ніж при використовуванні таких 
кормів, як різнотрав’я природних сінокосів і 
пасовищ, люпин, багаторічні злакові трави, 
конюшина, зелена маса ріпаку, гороху, при інших 
рівних умовах (радіоактивного забруднення ґрунту, 
типи ґрунтів, зволоженість тощо).

Правильний підбір культур для вирощування 
кормів дозволить зменшити надходження 
радіонуклідів до організму тварин. 

Свині

У м’язи свиней переходить значно більше Cs-137 
порівняно з великою рогатою худобою, а виводиться 
він значно повільніше. Концентрація Cs-137 на 
«чистих» кормах за 3 місяці знижується лише у 3-5 
разів. Забрудненість свинини різко підвищується при 
згодовуванні зелених кормів і немитих коренеплодів 
(40-60% раціону), особливо за період літньо-
таборного утримання. Спостерігається значне 
підвищення забруднення свинини при годуванні 
тварин сироваткою або молоком, в яких міститься 
радіонукліди у великих кількостях.

Враховуючи те, що заключна відгодівля свиней 
не є ефективним методом очищення організму, при 
їх утриманні слід обмежувати, а наприкінці 
вирощування повністю виключати з раціонів 
забруднені радіонуклідами корми. 

Зернові корми, а також корми, що отримані на 
городі (буряк, картопля, гарбузи тощо) дозволяють 
практично на всій забрудненій території отримувати 
свинину з вмістом радіонуклідів нижче існуючих 
нормативів.

Птахи

Для зменшення радіоактивного забруднення 
м’яса курей та яєць у літній час птицю необхідно 
утримувати на закритих майданчиках, а до раціону 
включати зелень, вирощену на ріллі. У зимовий 
період концентрація радіонуклідів у продуктах 
птахівництва знижується ще більше. У цей період 
слід лише забезпечити птицю повноцінними 
кормами. 

Утримання м’ясної птиці будь-яких видів не 
обмежується, однак за 1-1,5 місяця до 
запланованого забою її переводять на годівлю 

незабрудненими кормами



(зернові корми). Таке м’ясо птиці використовується 
для харчових потреб без обмежень. Пух і пір’я слід 
промивати в розчинах пральних порошків (з 
розрахунку 2 столові ложки на 10 літрів гарячої води) 
і потім використовувати його також без обмежень. 

Для отримання яєць птицю утримують на 
вигульних подвір’ях; вільне утримання на 
забрудненій радіонуклідами території небажане, бо 
при цьому продукція може забруднюватися 
радіонуклідами вище чинного нормативу. 

При розведенні гусей на забрудненій 
радіонуклідами території слід мати на увазі їх високу 
здатність накопичувати та виводити Cs-137. 
Рекомендується вольєрно-вигульне утримання птиці, 
що виключить надходження радіонуклідів з частками 
ґрунту. Гусей, які виросли на забрудненій території, 
слід перевести за один місяць до забою на «чисті» 
корми при вольєрному утриманні з переважно 
комбікормовими раціонами.

Вовни

При вирощуванні овець для виробництва 
баранини слід дотримуватися таких же самих вимог 
як і до годівлі худоби. Слід мати на увазі, що у 
баранину переходить набагато більше радіонуклідів, 
ніж у ВРХ, тому перед забоєм тварин необхідно 
годувати на протязі одного двох місяців на чистих 
кормах. Вовна може поверхнево забруднюватись 
радіонуклідами, але вона легко відмивається 
звичайними миючими засобами.  

В теперішній час ведення вівчарства можливе: в 
4-й зоні - без обмежень; в 3-й зоні - на пасовищах з 
вмістом Cs-137  в траві < 600 Бк/кг. Забруднення 
вовни овець у 8 - 9 разів вище, ніж м’яса. 

Кози

Протягом останніх років у населення помітно 
збільшилась чисельність поголів’я кіз. Ці тварини 
добре пристосовані до вживання кормів, багатих на 
клітковину. Кози добре використовують 
дрібноконтурні пасовищні угіддя поблизу доріг, 
канав, лісозахисних смуг. Коефіцієнт концентрування 
цезію-137 із раціону в одному літрі козиного молока 

у 10 разів більший ніж у корів, тому раціону кіз слід 

приділяти більш пильну увагу. Отримання молока 
відповідно до вимог ДР-97 можливе при випасанні кіз 
на поліпшених пасовищах.

Ведення звірівництва

Звірівництво ведеться без обмежень. Можна 
використовувати корми і з вищим вмістом 
радіонуклідів, проте в заключний період 
вирощування тварин необхідно переводити на 
«чисті» корми. Тривалість цього періоду для кролів, 
норок, нутрій, песців, лисиць – один місяць.

Коні

Коні є унікальними тваринами, які можуть без 
обмеження використовувати кормові ресурси 
радіоактивно забруднених угідь. Тому при їх 
вирощуванні і використанні можна згодовувати будь 
яки  корми. При здачі робочих коней на 
м’ясокомбінат при необхідності практикують 
заключну відгодівлю протягом 2-3 місяців.

Cs-137 накопичується у м’язовій тканині коней - 6.7% 
в 1 кг від денного раціону і швидко виводиться з 
організму. Для відгодівлі коней корми можна 
використовувати без обмежень. При забої коней на 
м’ясо необхідна відгодівля на чистих кормах.

Тривалість годівлі ВРХ визначається початковим 
рівнем вмісту Cs-137 в м’язах з урахуванням даних 

про швидкість виведення.
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