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Концентрація Pb і Cd у свинині 
за виКористання в раціонах 
різних зерносумішей

Мета. визначити накопичення важких металів (Pb, 
Cd) у свинині за використання різних доз білково-
вітамінно-мінеральної добавки (БвмД) у складі 
кормової зерносуміші в умовах зони Полісся (ііі зони 
радіоактивного забруднення). Методи. сформовано 
3 групи піддослідних свиней: і група (контрольна) — 
згодовували зерносуміш № 1 (20% БвмД); іі група 
(дослідна) — зерносуміш №2 (10% БвмД + 10% 
пелюшки); ііі група (дослідна) — зерносуміш №3 
(10% БвмД + 10% люпину). визначення Pb і Cd 
проводили на атомно-абсорбційному спектрометрі 
«Квант-2а». Результати. згодовування молодняку 
свиней зерносумішей різного складу вплинуло 
на накопичення Pb і Cd у найдовшому м’язі спини 
та печінці тварин. Концентрація Pb і Cd у продуктах 
забою свиней була нижче ГДК. Висновки. заміна 
в складі зерносуміші 10% (за масою) БвмД 
на аналогічну кількість дерті пелюшки і люпину 
під час відгодівлі тварин у ііі зоні радіоактивного 
забруднення негативно позначається на якості 
свинини, підвищуючи в ній концентрацію Pb і Cd, 
відповідно, на 10,5 – 57,9 і 33,3%.

Забруднення навколишнього середовища 
важкими металами за останні роки збільши-
лось у 2,5 – 3 рази і, за прогнозами, ще зрос-
татиме [4]. Антропогенне забруднення при-
звело до залучення у планетарні біогеохімічні 
цикли великої кількості сторонніх для них ре-
човин, головним чином важких металів. У біо-
геохімічні цикли щороку надходить 3 ⋅ 105 т Pb,  
2 ⋅ 103 т Cd [1]. Україна у 3,0 – 6,5 раза пере-
важає США та розвинуті країни Європи за 
техногенним хімічним навантаженням [9].

Незбалансованість раціонів за основними 
і біологічно активними речовинами, зокрема, 
мікроелементами, вітамінами, незамінними 
амінокислотами, не забезпечує оптимальної 
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продуктивності тварин і птиці, призводить 
до накопичення шкідливих речовин у про-
дукції тваринництва [6, 7, 11]. 

У практиці годівлі тварин для покриття де-
фіциту окремих елементів живлення у раціо-
нах використовують різні премікси, білково-
вітамінно-мінеральні добавки (БВМД), суміші 
мікроелементів і вітамінів. БВМД, а саме міне-
ральні елементи і вітаміни, які входять до їх 
складу, беруть участь у процесах травлення 
і синтезу речовин в організмі тварин. Вони 
створюють потрібні умови для нормального 
функціонування ферментів і гормонів, підтри-
мання кислотно-лужної рівноваги і осмотично-
го тиску на необхідному рівні [2, 3, 5, 8].

Тваринництво,   
ветеринарна  
медицина
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Тому збагачення зерносумішей і БВМД 
та іншими біологічно активними речовинами 
може істотно вплинути на підвищення кон-
версії поживних речовин корму і сприятиме 
росту продуктивності тварин та зниженню 
накопичення радіонуклідів і важких металів 
у продукції тваринництва в зоні радіоактив-
ного забруднення.

Мета досліджень — вивчити ефектив-
ність використання різних доз БВМД у складі 
зерносумішей під час виробництва свинини 
в зоні Полісся України, впливу кормового 
чинника на накопичення Pb і Cd у продукції.

Матеріали і методи досліджень. Дослі-
д ження проведено в умовах фізіологічно-
го двору Інституту сільського господарства 
Полісся НААН (с. Грозине Коростенського р-ну 
Житомирської обл.). Для проведення науково-
виробничого досліду був відібраний молодняк 
свиней великої білої породи, сформований  
у 3 групи за принципом пар-аналогів із ураху-
ванням походження, віку, живої маси, інтен-
сивності росту в зрівнювальний період. Схему 
проведення досліджень наведено в табл. 1. 

Молодняк І (контрольної) групи протягом 
дослідного періоду отримував основний раці-
он — зерносуміш, яку готували у виробничих 
умовах, % за масою: дерть пшенична — 40, 
дерть ячмінна — 40, БВМД — 20. Тваринам 
ІІ та ІІІ дослідних груп згодовували зерносу-
міш такого самого складу, але в яку замість 
10% БВМД додавали аналогічну кількість, 
відповідно, пелюшки та люпину. Зернові кон-
центрати для годівлі піддослідних свиней 
використовували власного виробництва, ви-
рощені в ІІІ зоні радіоактивного забруднення 
внаслідок аварії на ЧАЕС. 

У середньому за добу піддослідний мо-
лодняк усіх груп споживав однакову кількість 

корму — по 2,194 кг зерносуміші. Поживність 
1 кг зерносуміші становила 1,11 – 1,14 кг к. од.  
з умістом 109 – 121 г перетравного протеїну. 
Забезпеченість 1 к. од. перетравним про-
теїном у піддослідних групах тварин дещо 
різнилася і коливалася в межах 96 – 106 г.

За середньодобовим надходженням до ор-
ганізму свиней життєво необхідних амінокис-
лот, макро- і мікроелементів та вітамінів є 
також значні міжгрупові відмінності. Так, мо-
лодняк контрольної групи порівняно з анало-
гами дослідних груп більше споживав за добу: 
лізину — на 5,1 – 15,4%; метіоніну+цистину — 
10,2 – 17,4; Са — 64,0 – 65,2; Р — 26,3 – 30,4; 
Cu — 16,5 – 17,7; Zn — 4,5 – 16,5; Co — 
11,9 – 15,8; вітаміну Е — 18,4 – 25,8; вітаміну 
В1 — 14,1 – 16,5; вітаміну В2 — на 66,7 – 72,4%.

Підготовку зразків рослинного та тварин-
ного походження для визначення важких 
металів здійснювали методом сухої мінера-
лізації, аналіз — на атомно-абсорбційному 
спектрометрі «Квант - 2А».

Результати досліджень. Проведеними 
дослідженнями встановлено, що в кормових 
зерносумішах, використаних для відгодівлі мо-
лодняку свиней, уміст важких металів (Pb, Cd) 
був незначним і не перевищував ГДК (табл. 2). 
Найбільша концентрація Pb містилася у зерно-
суміші № 3, до складу якої було додано дерть 
люпинову (0,058 мг/кг), а Cd — у зерносуміші 
№ 2 з дертю пелюшки (0,031 мг/кг).

Мінеральний склад організму тварин знач-
ною мірою залежить від хімічних елементів, 
що містяться в навколишньому середовищі 
і надходять з кормом. На основі концентра-
ції Pb у кормах, які споживали піддослідні 
тварини, визначено його середньодобове 
надходження до організму молодняку свиней 
на відгодівлі та перехід у продукцію (табл. 3).

1. схема проведення науково-господарського досліду

Група тварин
Кількість 
тварин  

у групі, гол.

Період досліду (днів)

зрівняльний 
(31)

дослідний 
(156)

 І — контрольна 7 ОР (основний раціон) — 
зерносуміш №1: дерть ячмінна +  
+дерть пшенична + БВМД 

ОР — зерносуміш №1 : дерть ячмінна + 
+ дерть пшенична + БВМД 

 ІІ — дослідна 7 ОР ОР — зерносуміш №2: дерть ячмінна +  
+дерть пшенична + дерть пелюшки +  
+БВМД 

 ІІІ — дослідна 7 ОР ОР — зерносуміш №3: дерть ячмінна +  
+ дерть пшенична + дерть люпинова +  
+ БВМД
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У результаті проведених досліджень уста-
новлено, що в продуктах забою свиней усіх 
піддослідних груп акумуляція Pb була значно 
меншою за ГДК (0,50 – 0,60 мг/кг). Його кон-
центрація у найдовшому м’язі спини молодня-
ку дослідних груп порівняно з контрольними 
аналогами підвищилась на 0,002 – 0,011 мг/кг,  
або на 10,5 – 57,9%. У печінці тварин ІІ 
і ІІІ груп щодо контролю вміст Pb також був 
більшим у 1,03 – 1,19 раза.

Коефіцієнт переходу Pb у м’ясо підсвин-
ків контрольної групи був нижчим порівняно 
з аналогами ІІ та ІІІ дослідних груп, відпо-
відно, на 11,08 та 5,53% абс. Для печінки 
він становив 55,24% (у тварин І групи) та 
47,24 – 95,83% (у аналогів дослідних груп).

Cd — один із найнебезпечніших токси-
кантів, який не входить до числа життєво 
необхідних елементів. Цей метал нагрома-
джується в організмі тварин і людей, пере-
важно в нирках, печінці, кістках, порушуючи 
їх функцію. Розподіл Cd в харчовому лан-
цюзі (ґрунт — рослина — тварина — люди-
на) у місцях забруднення спричинює ризик 
здоров’ю тваринам і людям [10].

Кількість Cd, що надходила до організму 
піддослідного молодняку свиней великої білої 

породи з кормами, була значно меншою, ніж 
Pb і становила 0,028 – 0,068 мг/добу (табл. 4). 

Проведеними дослідженнями встанов-
лено, що як свинина, так і печінка тварин 
усіх піддослідних груп не перевищували ГДК 
щодо Cd (відповідно 0,05 та 0,30 мг/кг) — 
їх рівень становив відповідно 0,003 – 0,004 
і 0,011 – 0,013 мг/кг.

Установлено неістотну міжгрупову різницю 
щодо вмісту Cd у продукції залежно від зго-
довування відгодівельним свиням у складі 
раціонів різних зерносумішей: у найдовшому 
м’язі спини молодняку ІІ групи відносно І та ІІІ 
груп цей показник був більшим на 33,3%, а в 
печінці тварин ІІІ (дослідної) групи — меншим 
на 15,4%, ніж в інших піддослідних групах.

Коефіцієнти переходу Cd із кормових раціо-
нів у м’ясо коливалися в межах 5,26 – 10,71%, 
у печінку — 19,12 – 46,43% і були, відповідно, 
більшими на 4,83 – 5,45 та на 27,13 – 27,31% 
абс. у контрольній групі, ніж у дослідних  
групах.

На основі проведених досліджень виявле-
но певні закономірності трансформації важ-
ких металів у продукти забою свиней. Так, 
за нашими даними, коефіцієнти переходу 
окремих металів становили, %: 

•  у найдовший м’яз спини: Cd — 5,26 –  
10,71; Pb — 18,09 – 29,17;

•  у печінку: Cd — 19,12 – 46,43; Pb — 47,24 –  
95,83.

Це дає змогу стверджувати, що серед ви-
вчених металів-токсикантів найвищою мігра-
ційною і депонувальною активністю у найдов-
ший м’яз спини та печінку характеризується 
Pb. Його коефіцієнти переходу в продукти 
забою свиней були вищими порівняно з Cd 
в 2,06 – 3,44 раза.

2. Концентрація важких металів у кормах,  
мг/кг натурального корму

Корми 
Важкі метали 

Pb Cd

Зерносуміш: № 1 0,048 0,013
   № 2 0,033 0,031
   № 3 0,058 0,026
ГДК 5,0 0,3

3. Концентрація Pb у кормових раціонах і продуктах забою свиней

Група тварин

Концентрація Pb у:

Коефіцієнт 
переходу, %середньодобовому 

раціоні, мг
продукції,

мг/кг

± до контрольної групи

мг/кг %

Найдовший м’яз спини
І — контрольна 0,105 0,019±0,02  –  – 18,09
ІІ — дослідна 0,072 0,021±0,005 +0,002 +10,5 29,17
ІІІ — дослідна 0,127 0,030±0,010 +0,011 +57,9 23,62
ГДК  – 0,50  –  –  – 

Печінка
І — контрольна 0,105 0,058±0,023  –  – 55,24
ІІ — дослідна 0,072 0,069±0,018 +0,011 +19,0 95,83
ІІІ — дослідна 0,127 0,060±0,006 +0,002 +3,4 47,24
ГДК  – 0,60  –  –  – 
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Отже, заміна у складі кормової зер-
носуміші 10% за масою БВМД на анало-
гічну кількість дерті пелюшки або люпину 
під час відгодівлі молодняку свиней у зоні 

радіоактивного забруднення негативно по-
значилася на якості свинини, підвищуючи 
у ній концентрацію важких металів, зокрема 
Pb та Cd.

Уміст важких металів (Pb і Cd) у найдов-
шому м’язі спини та печінці піддослідних 
свиней становив, відповідно, 0,019 – 0,030 
і 0,003 – 0,004 мг/кг та 0,058 – 0,069 
і 0,011 – 0,013 мг/кг, не перевищуючи ГДК. 
Проте у разі заміни в складі кормової 

зерносуміші 10% за масою БВМД на анало-
гічну кількість дерті пелюшки або люпину 
спостерігається більше накопичення в най-
довшому м’язі спини тварин ІІ та ІІІ дослідних  
груп порівняно з контрольними аналогами 
Pb і Cd відповідно, на 10,5 – 57,9 і 33,3%. 
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4. уміст Cd у кормових раціонах і продуктах забою свиней

Група тварин

Концентрація Cd у:
Коефіцієнт 
переходу,

%середньодобовому 
раціоні, мг

продукції,
мг/кг

± до контрольної групи

мг/кг %

Найдовший м’яз спини
І — контрольна 0,028 0,003±0,001  –  – 10,71
ІІ — дослідна 0,068 0,004±0,001 +0,001 +33,3   5,88
ІІІ — дослідна 0,057 0,003±0,001  –  –   5,26

Печінка
І — контрольна 0,028 0,013±0,001  –  – 46,43
ІІ — дослідна 0,068 0,013±0,001  –  – 19,12
ІІІ — дослідна 0,057 0,011±0,001  – 0,002  – 15,4 19,30


