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У статті представлені результати досліджень м’ясних та забійних якостей качок за різних способів утримання
при вирощуванні в підсобних господарствах 2-ої зони радіоактивного забруднення. Теоретично і практично обґрунтовано
екологічну безпечність виробництва качиного м’яса за безвигульного та вигульного утримання, як одного із основних
продуктів харчування населення, що проживає у регіонах, які зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на
ЧАЕС. Науково-господарські дослідження з вирощування качок на радіоактивно забруднених територіях проводились у
2011-2012 рр. в селі Христинівка Народицького району Житомирської області. Щільність забруднення території цезієм137 становила >15 Кі/км2. Для дослідів за принципом пар-аналогів було відібрано 60 голів качок із середньою живою масою
40,6 г кожна (при безвигульному утриманні), з 30-ти денного віку качки були розділені на дві групи залежно від способу
утримання – вигульний та безвигульний, по 25 голів у кожній, середня жива маса каченят – 520 г. Піддослідна птиця
безвигульного способу утримання знаходилася упродовж дня у загороджі з навісом від дощу та сонця, а на ніч качки переганяли у закрите приміщення. Піддослідні качки (вигульний спосіб утримання) впродовж дня перебували з природним
обмеженням на території водоймища 0,4–0,6 га. Для годівлі качок цієї групи заганяли у клітку, а для ночівлі − у приміщення. Обмежені водоймища були бідні природною кормовою базою, тому потребу каченят у поживних речовинах повністю
забезпечували за рахунок раціонів. Результатами досліджень доведено, що способи утримання качок впливають на ріст і
розвиток птиці, масу патраних тушок, вихід складових частин тушки та накопичення 137Cs у м’ясі птиці. Качки вигульного способу утримання характеризувалися більшою живою масою, кращим розвитком внутрішніх органів, масою патраних тушок, виходом м’язів. Дослідженнями встановлено, що питома активність 137Сs у м’ясі піддослідних качок обох
груп не перевищувала допустимі рівні і варіювала у межах 12,9–75,9 Бк/кг. Питома активність 137Сs у м’язах качок вигульного способу утримання була на 21−46 % меншою у порівнянні із м’ясом птиці безвигульного способу утримання. Обґрунтовано екологічну безпечність виробництва качиного м’яса для жителів 2-ої зони радіоактивного забруднення, як за
безвигульного, так і вигульного способу утримання, надаючи перевагу останньому.
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Постановка проблеми. Одним із найважливіших ти цінне м’ясо, пір’я, сировину для домашнього використаннаслідків Чорнобильської аварії стало радіоактивне забруд- ня та продажу на ринку [17].
нення сільськогосподарських угідь та природних та напівОсновними перевагами при розведенні качок є їх біприродних екосистем, що створило тривалу небезпеку пот- ологічні особливості: енергія росту в молодому віці, хороше
рапляння радіонуклідів в організм людини [1, 6, 12].
використання дешевих кормів, невибагливість і висока плоВстановлено, що у віддалений період після аварії на дючість [2]. Качки здатні виробляти продукцію у звичайних
Чорнобильській АЕС радіологічна ситуація для сільського умовах, тому у багатьох країнах у харчуванні вона є головнаселення Полісся покращилася, але все ще існують крити- ним джерелом натурального протеїну. М’ясо качки містить
чні райони, що становлять радіаційну небезпеку для сільсь- більше 20 % білку та є продуктом із оптимальними співвідкого населення [1, 13, 16].
ношеннями амінокислотного складу. Качине м’ясо має спеНаслідки аварії були особливо важкими для насе- цифічний смак, воно ніжне, соковите і біологічно повноцінне.
лення Житомирського Поліського регіону – північної частини При цьому качок вирощують для отримання м’яса, яєць,
Волинської, Житомирської, Київської, Рівненської та Черні- жирної печінки та пір’я [7].
гівської областей, який найбільше постраждав від радіоакУ зв’язку з цим в контексті сучасного техногенного
тивного забруднення в результаті аварії [15]. У цій зоні сіль- забруднення, екологічні проблеми, пов’язані з покращенням
ське господарство було основним видом життєдіяльності, якості продукції тваринництва та їх харчової безпеки, стають
так як природні ландшафти (луки, пасовища, ліс) були най- все більш важливими.
важливішою ланкою виробництва [5, 10, 24].
Метою досліджень було проведення порівняльної
Суттєвого радіоактивного забруднення зазнала май- характеристики м’ясних та забійних якостей качок за різних
же половина території Житомирської області. Переважає тут способів утримання при вирощуванні в умовах підсобного
Народицький і Овруцький район, значна частина Лугинсько- господарства на території радіоактивного забруднення.
го і Коростенського районів. В інших районах щільність
Основним завданням досліджень було дослідити
забруднення залишається набагато нижчою [2, 7].
ріст та розвиток качок, вихід основних частин тушки, накопиПісля аварії на Чорнобильській АЕС в Україні, в тому чення 137Cs у м’ясі качок при вирощуванні за різних способів
числі в Житомирській області, площа ріллі, сіножатей, посі- утримання.
вів, картоплі та кормових культур різко впала [23]. Така
Матеріали та методи досліджень. Дослідження
ситуація позначилася на скороченні поголів’я великої рога- проведені у період 2001 та у 2012 року у населеному пункті
тої худоби, виробництві основних продуктів тваринництва – Христинівка Народицького району, де щільність забрудненм’яса, молока яєць, котрі мали високий рівень забруднення ня ґрунтів 137Cs становила більше 555 кБк/м2.
радіонуклідами, що в подальшому визначило рівні опроміДосліди проведено безпосередньо у виробничих
нення проживаючого населення [9, 14]. Тут почали вирощу- умовах приватних господарств. Для проведення дослідів на
вати кіз та птицю (кури, гуси, качки), використовуючи еколо- районних інкубаторних станціях закуповувалися однодобові
гічно чисте м’ясо для збагачення раціону та зменшення каченята пекінської породної групи. Всього було закуплено
впливу дози внутрішнього опромінення людини [8].
по 60 голів однодобових каченят, котрі мали середню живу
Радіонукліди являють велику небезпеку для живих масу у 2001 – 39,9 г, у 2012 р – 40,6 г. Для дослідів групи
організмів [3, 20, 21, 22]. Тому сільськогосподарське вироб- каченят у 30-ти денному віці сформували у дві групи по 25
ництво на сучасному етапі та в створених умовах, повинно голів кожна за принципом аналогів, з врахуванням віку,
використовувати технології, що допоможуть мінімізувати статті живої маси, походження, клiнiчного стану здоров’я.
міграцію шкідливих речовин у харчовому ланцюзі: «ґрунт – Середня жива маса піддослідних каченят за роками станорослина (корми) – тварина (птиця) – сільськогосподарська вила 525 г і 520 г у 2001 та у 2012 роках, відповідно [8].
продукція – людина (продукти харчування)», виключаючи
Перший місяць досліджень (30 днів), який був зрівможливість збільшення зони забруднення радіонуклідами, няльним періодом, всіх каченят утримували у клітках із
забезпечувати радіаційний захист населення, що живе і забезпеченням кормів та води.
працює в цих регіонах [4, 16].
Всі піддослідні качки (50 голів) окільцьовували та
На території Житомирської області у зоні безумовно- зважували індивідуально.
го (обов’язкового) відселення продовжують проживати люди
Піддослідна птиця безвигульного способу утримання
та вести господарство [11, 18]. Тому, залишається актуаль- знаходилася упродовж дня у загорожі, яка завдяки навісу
ним визначення ризиків для здоров'я людей, вивчення захищала від несприятливих погодних умов, ночували качки
впливу радіоактивного забруднення на навколишнє середо- у закритому приміщенні.
вище, прогнозування стратегічних напрямів вирішення проІнші піддослідні качки (вигульний спосіб утримання)
блем розповсюдження радіонуклідів у воді, повітрі, ґрунті, знаходилися щоденно на території біля водоймища, плосільськогосподарській продукції, вивчення можливих наслід- щею 0,4–0,6 га, з природним обмеженням. Годівля качок
ків цих явищ для конкретних груп населення, які піддаються проводилися у клітках, ночівля у приміщеннях закритого
ризику, враховуючи їх спосіб життя [4, 8, 19].
типу. Поживними речовинами качки забезпечувалися завдяЗ давніх-давен водоплавні птахи в Україні, як і інші ки збалансованим раціонам годівлі, так як обмежені водойсільськогосподарські птахи, займали особливе місце в гос- мища були бідні на природну кормову базу.
подарствах селян [2]. Порівняно низька вартість кормів та
Годівля піддослідної птиці обох груп була однаковою,
робочої сили для вирощування цих птахів дозволяє отрима- здійснювалася на основі деталізованих норм, які повністю
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задовольняли їх потребу в поживних речовинах. До складу
раціонів входили місцеві корми.
Дослідження якісних показників корму та органів
проводили лабораторії відділу тваринництва Інституту сільського господарства Полісся НААН України відповідно чинної нормативної документації [7, 8].
Біометричну обробку експериментальних досліджень
проводили на ПК за допомогою програмного забезпечення
Micrsoft Offise Excel. Результати вважали достовірними при
Р≥0,95 (*), Р≥0,99 (**), Р≥0,999 (***).
Результати досліджень. Результати досліджень
показали, що краще розвивалася птиця обох дослідів за

вигульного способу утримання. Так, качки вигульного утримання у віці 60 днів мали більшу живу масу на 4,0 та 2,5 %, у
90 днів – на 4,7 і 4,6 %, у 120 днів – на 4,8 та 4,9 % та у 150денному віці – на 3,5 і 3,3 % у порівнянні із живою масою
качок безвигульного способу утримання відповідно по роках
досліджень (табл. 1).
Жива маса качок при безвигульному способі утримання у порівнянні із масою птиці при постановці на дослід у 2001
році збільшилась у 2-місячному віці – у 2,5 рази, у 3-місячному
віці – у 3,8, у 4-х місячному віці – у 4,4 і у 5-ти місячному – у
4,7 разів. При вигульному способі утримання жива маса качок
збільшилася відповідно у 2,6; 3,9; 4,6 та 4,9 рази.
Таблиця 1
Динаміка живої маси качок за період вирощування, М±m

Спосіб утримання птиці

Безвигульний
Вигульний
Безвигульний
Вигульний

Одиниці
виміру

0−30*

Вік птиці, днів
61−90

31−60

г
%
г
%

509,6±17,5
х
510,2±16,3
х

г
%
г
%

525,2±18,9
х
526,6±17,4
х

2001 рік
1285,0±29,4
100
1336,5±27,9
104,0
2012 рік
1366,1±28,3
100
1400,0±26,7
102,5

Середньодобовий приріст живої маси качок вигульного утримання у дослідженнях 2001 та 2012 років у період з
31 до 120 днів був більшим проти аналогічних показників

91−120

121−150

1914,8±38,6
100
2005,4±35,8
104,7

2253,3±43,8
100
2360,6±46,9
104,8

2410,8±54,2
100
2495,0±56,5
103,5

1983,4±37,2
100
2075,4±35,9
104,6

2304,8±44,7
100
2418,5±39,6
104,9

2488,6±60,1
100
2570,3±54,2
103,3

птиці безвигульного способу утримання на 6,6 та 4,3 %; 6,2
та 9,2 %; 4,4 та 6,5 % відповідно (табл. 2).
Таблиця 2

Середньодобовий приріст живої маси качок
Спосіб утримання птиці

Одиниці виміру

0-30

31-60

Вік птиці, днів
61-90

91-120

121-150

21,0
100
22,3
106,2

11,3
100
11,8
104,4

5,3
100
4,5
84,9

20,6
100
22,5
109,2

10,7
100
11,4
106,5

6,1
100
5,1
83,6

2001 рік
Безвигульний
Вигульний
Безвигульний
Вигульний

г
%
г
%

15,7
100
15,7
100

г
%
г
%

16,1
100
16,1
100

25,9
100
27,6
106,6
2012 рік
28,0
100
29,2
104,3

Проте, в останній місяць вирощування качок середньодобові прирости птиці вигульного способу утримання
зменшилися на 15,1 % та 16,4 %, відповідно по роках проведення досліджень, що пов’язано із початком яйцекладки у
качок цієї групи.
Аналогічна закономірність встановлена між групами
у розвитку внутрішніх органів.
Так, у 2001 році при вирощуванні птиці за вигульного
способу утримання середня маса серця, печінки, м’язового
шлунку, легенів і нирок за 150 днів вирощування була на
9,1 %, 10,3 %, 6,6 %, 6,3 % і на 5,8 % відповідно більша маси
внутрішніх органів качок безвигульного утримання. Така ж
закономірність розвитку внутрішніх органів збереглася і при
дослідженнях у 2012 році. Качки вигульного способу утримання по масі серця, печінки, м’язового шлунку, легенів та
нирок у п’ятимісячному віці переважали на 7,8 %, 4,5 %, 4,9
%, 5,0 % та 7,3 % масу цих органів качок безвигульного
способу утримання (табл. 3).
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Відносна маса внутрішніх органів качок за вигульного
утримання також виявилася більшою у порівнянні із органами птиці безвигульного утримання (табл. 4). У 2-х, 4-х і 5-ти
місячному віці показники відносної маси внутрішніх органів у
качок вигульного способу утримання переважали масу птиці
безвигульного утримання.
Отримані результати досліджень підтвердили те, що
внутрішні органи качок розвиваються на ранніх стадіях вирощування. Так, у дослідженнях 2001 та 2012 років незалежно від способу утримання, внутрішні органи переважно
розвивались у період до 4-х місяців. У цей період маса
серця збільшилася у 1,77–2,05 рази, маса печінки – у 1,4–
1,6 рази, маса м’язевого шлунку – у 1,1–1,27 рази, маса
легенів – у 1,4 рази, маса нирок – у 1,5 рази.
Для характеристики забійних якостей піддослідної
птиці визначали масу складових частин тушок у 2-х місячному та 5-ти місячному віці.
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Таблиця 3
Ріст та розвиток внутрішніх органів піддослідної птиці у різні вікові періоди, г, М±m
Досліди
Вік птиці, днів

Показник

2001 рік

2012 рік

2001 рік
Спосіб утримання

безвигульний

60

120

150

Передзабійна вага
Серце
Печінка
М’язевий шлунок
Легені
Нирки
Передзабійна вага
Серце
Печінка
М’язевий шлунок
Легені
Нирки
Передзабійна вага
Серце
Печінка
М’язевий шлунок
Легені
Нирки

1250,0
9,4±0,40
43,0±2,0
65,0±3,15
13,3±0,3
11,3±0,44
2229,3
18,0±0,6
62,5±1,65
82,8±3,49
18,8±0,74
17,0±0,68
2400,0
18,6±0,54
63,0±1,55
83,2±3,0
19,1±0,72
17,2±0,60

2012 рік
вигульний

1356,0
10,5±0,26
47,1±2,15
71,0±4,10
14,8±0,62
12,4±0,52
2300,0
18,9±0,50
65,3±1,55
85,0±3,74
19,6±0,70
17,4±0,60
2456,3
19,2±0,63
66,8±1,75
86,3±2,86
19,9±0,84
17,7±0,80

1330,0
10,6±0,62
47,3±1,88
70,0±4,20
14,4±0,40
12,2±0,38
2352,3
19,9±0,70
68,±2,56
87,7±2,88
20,0±0,80
18,1±0,58
2500,0
20,3±0,48
69,5±3,0
88,7±3,10
20,3±0,90
18,2±0,74

1375,0
10,8±0,36
48,0±2,66
71,9±3,88
15,4±0,60
13,0±0,56
2396,6
20,1±0,70
69,3±2,22
89,5±3,24
20,6±0,80
18,0±0,46
2551,6
20,7±0,44
69,8±3,56
90,5±2,84
20,9±0,72
19,0±0,65

Таблиця 4
Вікові зміни відносної маси внутрішніх органів у піддослідних качок
Вік птиці, днів

Показник

Досліди
2012 рік
2001 рік
Способи утримання

2001 рік
безвигульний

60

120

150

Передзабійна вага, г
Серце, %
Печінка, %
М’язевий шлунок, %
Легені, %
Нирки, %
Передзабійна вага, г
Серце, %
Печінка, %
М’язевий шлунок, %
Легені, %
Нирки, %
Передзабійна вага, г
Серце, %
Печінка, %
М’язевий шлунок, %
Легені, %
Нирки, %

1250,0
0,75
3,44
5,20
1,06
0,90
2229,3
0,81
2,80
3,71
0,84
0,76
2400,0
0,78
2,63
3,47
0,80
0,72

Дослідженнями встановлено переваги передзабійної
маси качок вигульного способу утримання по відношенню до
їх аналогів за безвигульного способу утримання. Передзабійна маса була вищою на 3,9 % у 60-ти денному і на 2,6 %
– у 150-ти денному віці. Аналогічна тенденція по збільшенню
передзабійної маси качок мала місце і у дослідженнях 2012
року, де забійна маса качок вигульного утримання виявилася на 2,5 % у 60-ти денному і на 2,9 % у 150-ти денному віці
вищою аналогічного показника птиці безвигульного утримання (табл. 5).
Така ж закономірність збереглася між групами по масі патраних тушок. У дослідженнях 2001 та 2012 років маса
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2012 рік
вигульний

1356,0
0,77
3,47
5,24
1,09
0,91
2300,0
0,82
2,84
3,70
0,85
0,76
2456,3
0,78
2,72
3,51
0,81
0,72

1330,0
0,79
3,49
5,23
1,08
0,92
2352,3
0,84
2,89
3,73
0,85
0,77
2500,0
0,81
2,74
3,55
0,81
0,73

1375,0
0,80
3,56
5,26
1,12
0,94
2396,6
0,85
2,91
3,73
0,86
0,78
2551,6
0,81
2,78
3,55
0,82
0,74

патраних тушок птиці вигульного способу утримання була на
4,6 і 3,8 % у 60-ти денному та на 4,0 і 4,3 % у 150-ти денному віці вищою у порівнянні з цим показником птиці безвигульного способу утримання.
Вихід патраних тушок качок по відношенню до передзабійної маси птиці у двохмісячному віці становив 57,2 і
59,5 % у качок безвигульного способу утримання та 57,6 і
60,3 % у птиці вигульного способу. У п’ятимісячному віці у
качок безвигульного способу утримання цей показник становив 59,3 і 60,4 % та 60,1 і 61,2 % у птиці вигульного утримання відповідно по роках проведення досліджень.
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Таблиця 5
Складові частини тушок піддослідних качок, М±m
Способи утримання
безвигульний

Показники

вигульний
Вік птиці, дні

60

150

60

150

2485,6±77,8
1474,0±53,0
59,3

1350,3±56,0
777,8±22,4
57,6

2550,0±72,6
1532,6±47,2
60,1

703,4±22,6
28,3
421,6±16,0
16,6
357,9±14,4
14,4

361,9±10,1
26,8
222,8±8,6
16,5
193,0±8,2
14,3

739,5±24,5
29,0
423,3±17,3
16,6
369,8±11,6
14,5

2562,8±75,8
1548,0±60,2
60,4

1440,0±66,0
868,3±32,4
60,3

2637,4±82,2
1614,1±57,1
61,2

733,0±26,6
28,6
438,2±18,2
17,1
376,7±16,8
14,7

409,0±12,2
28,4
247,7±9,5
17,2
211,7±8,2
14,7

770,1±19,3
29,2
453,6±15,4
17,2
390,3±11,6
14,8

2001 рік
Передзабійна маса, г
1300,0±43,2
Маса патраної тушки, г
743,6±20,6
%
57,2
Маса складових частин тушки до передзабійної маси:
м’язи, г
344,5±12,2
%
26,5
шкіра, г
213,2±9,1
%
16,4
кістки, г
185,9±7,6
%
14,3
2012 рік
Передзабійна маса, г
1405,4±51,4
Маса патраної тушки, г
836,2±28,8
%
59,5
Маса складових частин тушки до передзабійної маси:
м’язи, г
392,1±16,4
%
27,9
шкіра, г
238,9±10,2
%
17,0
кістки, г
205,2±8,6
%
14,6

У той же час маса складових частин тушок качок по
відношенню до передзабійної маси у обох дослідах не мала
вірогідної різниці між групами. Маса м’язів, шкіри та кісток у
качок безвигульного способу утримання у 60-ти денному віці
була у межах 26,5 і 27,9 %; 16,4 і 17,0 %; 14,3 і 14,6 %, а у
150-ти денному віці – 28,3 і 28,6 %; 16,6 і 17,1 %; 14,4 і 14,7
% відповідно у дослідженнях 2001 та 2012 років. У качок
вигульного способу утримання ці показники були дещо вищими і становили 26,8 і 28,4 %; 16,5 і 17,2 %; 14,3 і 14,7 % −
у двохмісячному віці, а у п’ятимісячному віці – 29,0 і 29,2 %;
16,6 і 17,2 %; 14,5 і 14,8 % відповідно по роках досліджень.
Однак, у дослідженнях 2012 року вихід м’язів у 60-ти денному віці качок був на 5,3 % вищим у качок безвигульного
утримання та на 6,0 % у птиці вигульного утримання. У
порівнянні з аналогічними показниками у 2001 році.
Відомо, що основна частина туші – це м’язова тканина. Якість м’яса залежить від її росту та розвитку.
При оцінці морфологічного складу тушок в порівнянні
до патраної тушки встановлено, що вихід м’язів дещо пере-

важав у качок вигульного способу та становив у 60-ти денному віці 46,5 та 46,9 %, а у 150-ти денному – 48,3 та 47,7 %
відповідно по роках досліджень.
У качок безвигульного способу утримання вихід
м’язів становив 46,3 і 46,9 % та 47,7 % відповідно по роках
досліджень та періодах забою. Вихід кісток по відношенню
до патраної тушки варіював у межах 24,1−25,0 %, а вихід
шкіри знаходився у межах від 27,6 % до 28,7 % і у обох
дослідах був трохи нижчим у качок вигульного способу утримання.
Так, як дослідження по вирощуванню качок проводилися на території ІІ зони радіоактивного забруднення, було
проведено визначення питомої активності цезію-137 у
м’язах піддослідної птиці.
Результатами досліджень встановлено, що м’ясо
піддослідних качок по вмісту 137Cs знаходилося значно нижче встановлених нормативів та доведена вірогідна різниця
по накопиченню 137Cs у м’язах качок між групами (табл. 6).
Таблиця 6

Питома активність 137Cs у м’язах піддослідних качок, Бк/кг, М±m
№ з/п

Вік птиці, днів

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

30
60
90
120
150
30
60
90
120
150

Рік проведення досліджень

2001

2012

Спосіб утримання качок
безвигульний
вигульний

14,3±0,7
69,3±1,3
75,9±2,4
38,9±0,7
30,0±1,2
12,9±0,8
56,6±2,0
60,0±1,3
21,7±0,9
20,8±0,8

14,3±0,7
54,0±2,1**
45,3±1,8**
25,5±0,8**
17,8±0,8**
12,9±0,8
44,6±1,3**
35,1±1,0**
14,8±0,6**
11,1±0,8**

* - різниці вірогідна, р<0,05; ** - різниці вірогідна, р<0,01; *** - різниці вірогідна, р<0,001.
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При вирощуванні качок у обох дослідах за безвигульного способу утримання накопичення 137Cs у м’язах качок
відбувалося до 90-денного віку. Питома активність радіонукліду варіювала від 14,3 до 75,9 Бк/кг та від 12,9 до 60,0 Бк/кг
відповідно у 2001 та 2012 роках. І лише після 3-х місячного
віку спостерігалося зниження питомої активності 137Cs спочатку до 38,9 Бк/кг, а тоді до 30 Бк/кг (2001 р.). У дослідженнях 2012 року зниження питомої активності 137Cs спостерігалося до 21,7 Бк/кг у 4 місячному віці, а тоді до 20,8 Бк/кг.
У качок вигульного способу утримання питома активність 137Cs у м’язах була у 60, 90, 120, 150-денному віці
відповідно на 22,1; 40,3; 34,4 і 40,6 % меншою у порівнянні із
м’язами качок безвигульного способу утримання (2001 р.).
У дослідженнях 2012 року питома активність 137Cs у
м’язах качок за вигульного способу утримання по періодах
вирощування була меншою відповідно на 21,2; 41,5; 31,8 і
46,6 %.
У качок вигульного способу утримання накопичення
137Cs відбувалося до 60-денного віку, а потім відбувався
процес зниження концентрації радіонукліду.
Результатами досліджень встановлено, що концентрація радіонукліда у м’язах качок обох груп у 2012 році значно знизилася у порівнянні із показниками 2001 року.
Висновки. Зроблено теоретичне та практичне об-

ґрунтування екологічної безпеки виробництва м’яса качки як
одного з основних продуктів харчування населення, що
проживає в регіонах, які зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС.
У результаті проведених досліджень досліджено ріст
і розвиток птиці, вивчено накопичення 137Cs у м’язах качок за
умов їх вирощування на місцевих кормах за вигульного і
безвигульного способів утримання на території радіоактивного забруднення.
Результатами досліджень доведено, що на ріст та
розвиток качок впливають способи їх утримання. За вигульного способу утримання жива маса качок була більшою у
межах 2,5−4,9 % порівняно із птицею безвигульного способу
утримання. Качки вигульного способу утримання характеризувалися кращим розвитком внутрішніх органів, масою патраних тушок, виходом м’язів.
Дослідженнями встановлено, що питома активність
137Cs у м’ясі піддослідних качок обох груп не перевищувала
допустимі рівні. Вміст радіонукліду знаходився у межах
14,3–75,9 – у 2001 році та 12,9–60,0 Бк/кг – у дослідженнях
2012 року. Питома активність 137Cs у м’язах качок вигульного
способу утримання була на 21−46 % меншою, відповідно по
періодах, у порівнянні із птицею безвигульного способу
утримання.
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Comparative characteristics of meat and slaughter qualities of ducks during raising in the area of radioactive
contamination
The article presents the results of research on meat and slaughter qualities of ducks under different methods of keeping during raising in subsidiary farms of the 2nd zone of radioactive contamination. The ecological safety of duck meat production with
indoor and outdoor breeding is theoretically and practically substantiated as the main source of protein in the diet of the population
living in the regions affected by radioactive contamination as a result of the Chernobyl accident. Scientific and economic research on
the raising of ducks in radioactively contaminated areas was conducted in 2011-2012 in the village of Khrystynivka, Narodychi district, Zhytomyr region. The density of cesium contamination -137 was > 15 curies per square kilometer. For experiments on the
principle of pairs of analogues were selected 60 heads of ducks with an average live weight of 40.6 g. each one (in confinement),
from the age of 30 days ducks were divided into two groups depending on the method of breeding – outdoor and indoor, 25 heads in
each, the average live weight of ducklings was 520 g. The experimental duck of indoor breeding was kept in a fence during the day,
which, thanks to the canopy, protected it from adverse weather conditions, and the ducks spent the nights indoors. Experimental
ducks (outdoor breeding) were with a natural restriction on the territory of the reservoir 0,4-0,6 he during the day. Ducks were fed in
cages and spent the nights in closed premises. Ducks were provided with nutrients through balanced feeding rations, as limited
water bodies were poor in natural forage. Research shows that duck breeding methods have a significant effect on the growth and
development of poultry, the weight of gutted carcasses, the yield of carcass components, and the accumulation of 137Cs in poultry
meat. The ducks of outdoor breeding were characterized by higher live weight, better development of internal organs, the weight of
gutted carcasses, muscle output. Studies have shown that the specific activity of 137Cs in the meat of experimental ducks of both
groups did not exceed the permissible levels and ranged from 12,9 to 75,9 Bq/Kg. The specific activity of 137Cs in the muscles of
outdoor breeding ducks was 21-46 % lower than that of indoor breeding. The ecological safety of duck meat production for the inhabitants of the 2nd zone of radioactive contamination, both of the indoor and outdoor breeding, is substantiated, giving preference to
the latter.
Key words: ducks, indoor and outdoor breeding, radioactively contaminated territory, specific activity, growth and development, gutted carcass, finish weight.
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