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ОЦІНКА НАДХОДЖЕННЯ 
137Сs І 90

Sr В ОРГАНІЗМ  

ДІЙНИХ КОРІВ НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ  

АГРОЛАНДШАФТАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ  

У ВІДДАЛЕНИЙ ПЕРІОД ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ 
 

Проведено оцінку надходження 137Cs і 90Sr з кормом в організм дійних корів та накопичення цих радіонуклідів у 
молоці і гнойовій масі на радіоактивно забруднених територіях Центрального Лісостепу України. Визначальними 
чинниками формування питомої активності 137Cs і 90Sr у молоці корів є обсяги надходження цих радіонуклідів з кор-
мами з добового раціону, які залежать від складу раціону та щільності забруднення ґрунтів, на яких вирощуються 
кормові культури. Дослідження показали, що на радіоактивно забруднених агроландшафтах Центрального Лісостепу 
можна вирощувати кормові культури для годівлі дійних корів та отримувати молоко без обмежень. 

Питома активність 137Cs і 90Sr у молоці корів прямопропорційно залежить від активності цих радіонуклідів у кормах 
добового раціону. В 1 л молока концентрується 0,58–0,85 % 137Cs та 0,13–0,19 % 90Sr, а з добовим надоєм виділяється від-
повідно 5,74–7,90 % та 1,31–1,90 %, що надходить з кормами добового раціону. Молоко, отримане на радіоактивно забру-
днених територіях Центрального Лісостепу, відповідає критеріям радіаційної безпеки ДР-2006 за активністю 137Cs і 90Sr. 
У молоці активність 137Cs і 90Sr не перевищує 10 % значення допустимих гігієнічних нормативів 

Основна частка радіонуклідів (до 90,0 % 137Cs і 90Sr), що надходять з средньодобовим раціоном годівлі корів та 
підстилкою, переходить у гнойову масу. Гнойову масу корів з радіоактивно забруднених територій можна викорис-
товувати тільки в межах господарств, де вона отримується. У разі внесення гною, отриманого у господарствах, що 
розташовані на радіоактивно забруднених територіях, у ґрунти умовно чистих територій необхідно контролювати в 
ній активність радіонуклідів 137Cs і 90Sr. 

Ключові слова: радіоактивно забруднені агроландшафти, радіонукліди, 137Cs, 90Sr, рослинний корм, дійні коро-
ви, молоко корів, гнойова маса корів, лісостепова зона. 
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Постановка проблеми. Внаслідок Чорнобильської катастрофи значна територія України, 
Білорусі, Росії та країн Західної Європи, передусім Скандинавії та Альпійського регіону зазна-
ла стійкого радіоактивного забруднення [1–3]. В Україні забруднення зазнала майже вся тери-
торія Полісся та значна частина Лісостепу південніше Києва. До зон радіоактивного забруд-
нення було віднесено 2293 населених пункти у 74 районах 12 областей (Вінницька, Волинська, 
Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, 
Черкаська, Чернівецька, Чернігівська) [3]. При цьому було забруднено майже 9 % сільськогос-
подарських угідь з різним типом ґрунтів та рівнем їх зволоження. Особливо тяжкими наслідки 
аварії стали для Полісся, північних частин Волинської, Житомирської, Київської, Рівненської і 
Чернігівської областей, території яких зазнали найбільшого забруднення [4]. 

Забруднення ґрунтів агроландшафтів 137Cs і 90Sr нині є однією з найактуальніших екологіч-
них проблем для сільськогосподарського виробництва. Ґрунти сільськогосподарських угідь 
стали своєрідним депо і першою ланкою у міграції 137Cs і 90Sr трофічними ланцюгами агроеко-
систем [4–8]. Радіонукліди 137Cs та 90Sr, маючи хімічні властивості, подібні до калію та кальцію, 
досить легко із ґрунту залучаються у біогенну міграцію трофічним ланцюгом «ґрунт – рослина – 
тварина» й накопичуються в організмі тварин та продовольчій продукції [8–13]. 

На радіоактивно забруднених агроландшафтах рослинний корм стає джерелом надходження 
137Cs і 90Sr в організм корів. В організмі тварини радіонукліди цезію накопичуються переважно 
в м’язовій тканині, а стронцію – у кістковій та виділяються з молоком, сечею й калом [4, 8, 14–18]. 

––––––––––––– 
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Молоко відіграє важливу роль у харчуванні людини, що зумовлює необхідність постійного мо-
ніторингу радіоекологічної ситуації, оцінки накопичення 137Cs і 90Sr та з’ясування закономірно-
стей переходу цих радіонуклідів у продукцію [4, 19–21]. 

Споживання населенням продовольчої продукції, забрудненої 137Cs і 90Sr, призводить до до-
даткового внутрішнього опромінення організму людини понад природні рівні, а це зумовлює 
необхідність виробництва продукції з мінімальним умістом цих радіонуклідів, який не переви-
щує встановлених гігієнічних нормативів. Для прогнозування забруднення тваринницької про-
дукції і обмеження надходження 137Cs і 90Sr в організм людини необхідно знати основні зако-
номірності їх поведінки в організмі тварин та кількісно оцінювати процеси їх переходу в про-
дукцію тваринництва [22–27]. 

Ведення аграрного виробництва на радіоактивно забруднених територіях потребує постій-
ного моніторингу радіаційної ситуації, з’ясування процесів і закономірностей міграції 137Cs і 
90Sr трофічними ланцюгами агроекосистем. Оцінка потоків радіонуклідів, що залучаються у 
біогенну міграцію із продукцією сільськогосподарського виробництва, має наукове та практич-
не значення для управління потоками радіонуклідів 137Cs і 90Sr з метою виробництва продукції з 
мінімальним умістом цих радіонуклідів [4, 22–24]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Після Чорнобильської катастрофи минуло понад 
три десятиліття. Внаслідок розпаду 137Cs і 90Sr площа територій із високою щільністю забруд-
нення в цілому зменшилася в 1,5–2 рази, однак проблема радіоактивного забруднення агролан-
дшафтів залишається актуальною [3, 8, 22–24].  

З огляду на те, що молоко є важливим харчовим продуктом, його радіонуклідному забруд-
ненню присвячено багато досліджень [8, 13–16, 21]. Встановлено, що перехід 137Cs і 90Sr з кор-
мів у молоко залежить від рівня і повноцінності годівлі, віку, продуктивності корів, вмісту в їх 
раціоні калію та кальцію. У дійних корів значна частка 137Cs і 90Sr виводиться із організму з мо-
локом. У період рівноваги між надходженням та виведенням з організму 137Cs і 90Sr, з 1 л моло-
ка виводиться 0,46–1,25 % 137Cs та 0,12–0,16 % 90Sr від добового надходження з кормом. У ви-
сокопродуктивних тварин коефіцієнти переходу 137Cs з кормів у молоко суттєво нижчі (0,46–
0,7 %). За стійлового утримання корів з надоями 12–15 л на добу коефіцієнт переходу 137Cs з 
раціону в молоко становить у середньому 0,7 %, а за пасовищного періоду – 0,9 %. Це зумовле-
но поїданням тваринами разом з травою ґрунту і дернини. Встановлено також зв`язок між уміс-
том клітковини у раціоні корів за стійлового утримання і переходом 137Cs у молоко. У разі збі-
льшення вмісту клітковини в раціоні з 1,3–1,8 до 3,1 кг/добу відмічається зменшення переходу 
137Cs від 0,9 до 0,7 [10, 13–16, 21, 28]. 

Аналіз літературних джерел показав, що в Україні залишаються ще декілька десятків насе-
лених пунктів у Житомирській, Рівненській і Волинській областях, де питома активність 137Cs у 
молоці корів перевищує вимоги державних гігієнічних нормативів (ДР-2006) до 6 разів, а меш-
канці цих територій зазнають впливу додаткового опромінення, рівень якого перевищує ліміт 
дози, установлений для населення нормами радіаційної безпеки України [21, 29–31]. 

Встановлено, що виведення 137Cs і 90Sr з організму корів відбувається переважно через шлу-
нково-кишковий канал (до 90 %), нирки (до 2 %) і молочну залозу (до 6 %) [10, 13–16], що зу-
мовлює необхідність вивчення питання накопичення 137Cs і 90Sr у гнойовій масі корів, яку в по-
дальшому використовують як органічне добриво для ґрунтів. 

На думку вчених, радіоактивне забруднення Центрального Лісостепу України небезпечне 
через наявність ділянок помірного, середнього та місцями сильного забруднення на доміную-
чому фоні слабкого [22]. Незважаючи на те, що на забруднених територіях Лісостепу отриму-
ють продукцію зі значно нижчим вмістом 137Cs і 90Sr, ніж на Поліссі, їх рівні у десятки разів пе-
ревищують фонові, фіксовані до аварії. 

Метою дослідження була оцінка надходження радіонуклідів 137Cs і 90Sr в організм дійних 
корів з кормами та їх накопичення у молоці та гнойовій масі на радіоактивно забруднених аг-
роландшафтах центральної частини лісостепової зони у віддалений період Чорнобильської ка-
тастрофи. Досліджували активність 137Cs і 90Srу ґрунтах, кормах, молоці, гнойовій масі й оці-
нювали їх накопичення.  

Матеріал і методика дослідження. Дослідження проводили у ТОВ ФК «Агро-Лідер Украї-
на» і ТОВ «Надія» та домашніх господарствах жителів сіл Йосипівка і Тарасівка Білоцерківсь-
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кого району Київської області, які знаходяться в зонах радіоактивного забруднення внаслідок 
Чорнобильської катастрофи. Згідно з даними еколого-агрохімічної паспортизації, ґрунти сіль-
ськогосподарських угідь у господарствах, де виконували дослідження, складають чорноземи 
типові легко- та середньосуглинкові з умістом гумусу 2,8–3,2 %, щільністю ґрунту 1,18– 
1,25 г/см3, середніми значеннями вмісту обмінного калію, кальцію та мають нейтральну реак-
цію середовища водної витяжки. У ТОВ «Надія» рівень забруднення ґрунтів 137Cs становить від 
104 до 396 кБк/м2 та 90Sr ‒ від 9,4 до 36,2 кБк/м2. У ТОВ ФК «Агро-Лідер Україна» ґрунти ма-
ють щільність забруднення 137Cs 37–284 кБк/м2 та 90Sr – 7,5–32 кБк/м2. Щільність забруднення 
ґрунтів присадибних ділянок с. Йосипівка 137Cs становить від 206 до 380 кБк/м2 та 90Sr – від 24 
до 38 кБк/м2. У с. Тарасівка рівень забруднення ґрунтів 137Cs становить від 57 до 136 кБк/м2 та 
90Sr – 10,5–20 кБк/м2 [17–18]. 

У господарствах коровам згодовували у весняно-літній період зелену масу люцерни, вико-
вівсяної суміші, кукурудзи, гичку цукрових буряків, дерть пшеничну, ячмінну, а в осінньо-
зимовий період – силос кукурудзяний, солому пшеничну, ячмінну, горохову, дерть пшеничну, 
ячмінну, горохову. Годівлю здійснювали тричі, корів не випасали. Середньодобовий надій мо-
лока на одну фуражну корову упродовж дослідного періоду становив 10–12 л. 

Для проведення досліджень було відібрано середні зразки кормів, молока та гнойової маси. Ак-
тивність 137Cs та 90Sr визначали на УСК “Гамма Плюс U” з програмним забезпеченням “Прогрес 
2000” у лабораторії кафедри безпеки життєдіяльності Білоцерківського НАУ. Активність 137Cs ви-
значали методом сцинтиляційної гамма-спектрометрії в посудині Марінеллі ємністю 1 л у нативних 
зразках чи після їх фізичного концентрування, а 90Sr – після радіохімічного виділення методом сци-
нтиляційної бета-спектрометрії згідно з методиками проведення вимірювань [32–37]. Дані дослі-
джень обробляли статистичним методом із використанням програми Microsoft Excel 2016. Питому 
активність 137Cs та 90Sr розрахували на натуральну вологість зразків. 

Основні результати дослідження. Результати дослідження обсягів надходження 137Cs і 90Sr 
з кормами добового раціону, їх активність у молоці корів та коефіцієнти переходу наведено у 
таблиці 1. З даних таблиці видно, що найвищою активність 137Cs і 90Sr була у середньодобовому 
раціоні корів ТОВ «Надія», де щільність забруднення угідь найвища. Значно нижчою, в серед-
ньому вдвічі, активність зазначених радіонуклідів була у добовому раціоні корів ТОВ ФК «Аг-
ро-Лідер Україна», де рівень забруднення полів значно нижчий. 

 
Таблиця 1 – Обсяги надходження 137Cs і 90Sr в організм дійних корів та їх накопичення у молоці*, М±m, n = 36 

Показники 
Активність у добовому 

раціоні, Бк 
Питома активність 
у молоці, Бк/л** 

КПв 1 л молока,  
% 

КП в добовий 
надій, % 

Т
О
В

 «
Н
а-

ді
я»

 

137Cs 
545,0±194,2 
201,0–930,0 

4,1±1,33 
1,7–6,7 

0,76±0,05 
0,68–0,82 

7,6±0,37 
6,4–8,0 

90Sr 
805,1±215,4 
400,8–1186,5 

1,4±0,39 
0,7–2,1 

0,17±0,01 
0,16–0,19 

1,7±0,11 
1,5–1,9 

Т
О
В

 Ф
К

 
«А
гр
о-

Л
ід
ер

 
У
кр
аї
на

» 137Cs 
298,1±70,4 
161,8–442,5 

1,8±0,48 
1,0–2,4 

0,60±0,08 
0,43–0,72 

6,7±0,55 
5,6–6,44 

90Sr 
396,4±53,9 

350,4– 576,6 
0,5±0,07 
0,41–0,7 

0,12±0,01 
0,11–0,14 

1,18±0,42 
1,03–1,40 

Примітка: *У чисельнику наведено середнє, а у – знаменнику мінімальне та максимальне значен-
ня.**Допустимі рівні активності у молоці: 137Cs – 100, а 90Sr – 20 Бк/л. 

 
Упродовж дослідного періоду надходження 137Cs та 90Sr в організм тварин з кормами було нері-

вномірне й коливалося в 2–4 рази, залежно від активності цих радіонуклідів у кормах, виду кормо-
вої культури та щільності забруднення поля, оскільки щільність забруднення полів у господарствах 
неоднорідна та різні кормові культури накопичують неоднакову кількість радіонуклідів. При цьому 
найменша активність 137Cs і 90Sr була у зеленій масі кукурудзи, а найбільша – у зеленій масі люцер-
ни та вико-вівсяної суміші. Інтенсивність накопичення 90Sr у зеленій масі кукурудзи у 20 разів, лю-
церни – у 1,5–2 рази, вико-вівсяної суміші – у 4–6 разів вищою, ніж 137Cs.  

Активність 137Cs у молоці корів ТОВ «Надія» в середньому становила 4,1 Бк/л, ТОВ 
«Агро-Лідер Україна» – 1,8 Бк/л. Активність 90Sr у молоці корів ТОВ «Надія» в середньому 
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становила 1,4 Бк/л, ТОВ «Агро-Лідер Україна» – 0,5 Бк/л. Таким чином, молоко отримане у 
ТОВ «Надія» та ТОВ «Агро-Лідер Україна», відповідає критеріям радіаційної безпеки [38] 
за вмістом 137Cs і 90Sr. В середньому у добовий надій молока корів ТОВ «Надія» переходило 
7,6 % 137Cs і 1,7 % 90Sr, ТОВ ФК «Агро-Лідер Україна» – 6,7 % 137Cs і 1,2 % 90Sr, що над-
ходили з кормами добового раціону. Дослідження показали, що активність 137Cs і 90Sr у 
молоці корів прямо пропорційно залежала від їх активності у кормах середньодобового ра-
ціону (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Залежність між активністю 137Cs і 90Sr у добовому раціоні корів та молоці 
 
Дослідження активності 137Cs і 90Sr у молоці корів подвірних господарств жителів сіл Йоси-

півка і Тарасівка наведено у таблиці 2. У молоці корів с. Йосипівка, щільність забруднення те-
риторії якого найвища, активність 137Cs і90Sr не перевищує 10 % значення допустимих гігієніч-
них нормативів [38]. При цьому в молоці активність 137Cs і 90Sr у весняно-літній період була у 
2–3 рази вища, ніж в осінньо-зимовий, що зумовлено випасанням корів на природних пасови-
щах, де рівень забруднення ґрунтів значно вищий, ніж на орних угіддях. Отримані нами дані 
(табл. 2), у порівнянні з літературними даними, показали, що активність 137Cs у молоці в серед-
ньому у 10–20 разів нижча, ніж на Поліссі. 

 
Таблиця 2 – Питома активність 137Cs і 90Sr у молоці домашніх господарств, Бк/кг, n=12 

Продукція 
с. Йосипівка с. Тарасівка 

137Cs 90Sr 137Cs 90Sr 

Молоко 
6,3±1,86 
3,5 – 9,3 

2,2±0,60 
1,2 – 2,8 

2,2±0,67 
1,2 – 3,4 

0,7±0,10 
0,4 – 1,2 

Примітка: *У чисельнику наведено середнє, а у – знаменнику мінімальне та максимальне значен-
ня.**Допустимі рівні активності у молоці: 137Cs – 100, а 90Sr – 20 Бк/л. 

 
Дослідження щодо активності 137Cs та 90Sr у добовому раціоні дійних корів і підстилці та 

накопичення цих радіонуклідів у гнойовій масі наведено у таблиці 3. З даних таблиці 3 видно, 
що основна частка 137Cs та 90Sr (до 90 %), які надходять з рослинними кормами в організм корів 
та підстилкою, накопичується у гнойовій масі. Вміст 137Cs і 90Sr у гнойовій масі прямо пропор-
ційно залежить від їх вмісту у кормах середньодобового раціону. 

Встановлено, що гнойова маса великої рогатої худоби, отримана на радіоактивно забрудне-
них територіях, сприяє міграції та перерозподілу 137Cs і 90Sr у агроландшафтах і є джерелом 
вторинного забруднення ґрунтів 137Cs і 90Sr. Отже, використання гною великої рогатої худоби, 
як органічного добрива для ґрунтів зумовлює необхідність оцінки його впливу на рівень забру-
днення ґрунтів 137Cs і 90Sr. 
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Таблиця 3 – Накопичення137Cs та 90Sr у гнойовій масі корів, М±m, n = 36 

Показники 
ТОВ ФК «Агро-Лідер Україна» ТОВ «Надія» 

137Cs 90Sr 137Cs 90Sr 

Вміст у середньодобовому раціоні та 
підстилці, Бк на 1 гол. 

307,2±70,2 
169,0 – 451,2 

412,5±58,7 
366,1 – 586,8 

585,3±174,2 
228,8–980,8 

862,1±195,1 
460,7–1286,1 

Активність гнойової маси, Бк/кг 
7,4±1,7 

3,9 – 10,4 
10,4±1,6 
8,6 – 11,4 

14,3±2,74 
6,8–28,0 

26,2±2,5 
13,1–38,1 

Вміст у середньодобовому об’ємі 
гнойової маси, Бк на 1 гол. 

267,8±58,1 
152,0 – 398,2 

360,9±58,9 
325,1 – 506,8 

497,2±162,0 
182,4–862,4 

741,1±175,0 
377,2–1110,2 

Накопичується у гнойовій масі, % 
87,5±3,7 

81,5 – 91,3 
87,9±4,5 

81,1 – 92,2 
84,7±2,7 

78,1 – 89,3 
85,4±2,0 

81,9 – 89,7 

Примітка: у чисельнику наведено середнє, а у – знаменнику мінімальне та максимальне значення. 
 

Висновки. Визначальними чинниками формування питомої активності 137Cs і 90Sr у молоці 
корів є обсяги надходження цих радіонуклідів з кормами з добового раціону, які залежать від 
складу раціону та щільності забруднення ґрунтів, на яких вирощують кормові культури. 

Молоко, отримане на радіоактивно забруднених територіях Центрального Лісостепу, відпо-
відає критеріям радіаційної безпеки ДР-2006 за активністю 137Cs і 90Sr. Дослідження засвідчили, 
що на полях з високими рівнями радіоактивного забруднення можна вирощувати кормові куль-
тури для годівлі корів і отримувати молоко без обмежень. 

Питома активність 137Cs і 90Sr у молоці корів прямо пропорційно залежить від активності 
цих радіонуклідів у кормах добового раціону. В 1 л молока концентрується 0,60–0,76 % 137Cs та 
0,12–0,17 % 90Sr, а з добовим надоєм відповідно виділяється 6,7–7,6 % та 1,2–1,7 %, що надхо-
дить з кормами добового раціону.  

Основна частка (до 90,0 %) 137Cs і 90Sr, що надходять з средньодобовим раціоном годівлі ко-
рів та підстилкою, переходить у гнойову масу. Гнойову масу корів з радіоактивно забруднених 
територій можна використовувати тільки в межах господарств, де вона отримується. У разі 
внесення гною, отриманого у господарствах, що розташовані на радіоактивно забруднених те-
риторіях, у ґрунти умовно чистих територій необхідно контролювати в ньому активність радіо-
нуклідів 137Cs і 90Sr. 
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Оценка поступления 137Сs и 90Sr в организм дойных коров на радиоактивно загрязненных агроландшаф-

тах Центральной Лесостепи в отдаленный период Чернобыльской катастрофы 

Распутний О.И., Перцевый И.В., Герасименко В.Ю., Скиба В.В., Савеко М.Е.  
Проведена оценка поступления 137Cs и 90Sr с кормом в организм дойных коров и их накопления в молоке и 

навозной массе на радиоактивно загрязненных территориях Центральной Лесостепи Украины. Определяющими 
факторами формирования удельной активности 137Cs и 90Sr в молоке коров являются объемы поступления радио-
нуклидов кормами суточного рациона, которые зависят от состава рациона и плотности загрязнения почв, на кото-
рых выращиваются кормовые культуры.  

Исследования показали, что на радиоактивно загрязненных агроландшафтах Центральной Лесостепи Украины 
можно выращивать кормовые культуры для кормления дойных коров и получать молоко без ограничений. Актив-
ность137Cs и 90Sr в молоке коров прямо пропорционально зависит от их активности в кормах суточного рациона. В 1 
л молока концентрируется 0,60–0,76 % 137Cs и 0,12–0,17 % 90Sr, а с суточным удоем выделяется соответственно 6,7–
7,6 % и 1,2–1,7 %, от их поступления с кормами суточного рациона. Молоко, полученное на радиоактивно загряз-
ненных территориях Центральной Лесостепи Украины, соответствует критериям радиационной безопасности ДР-
2006 по активности 137Cs и 90Sr. В молоке активность 137Cs и 90Sr не превышает 10 % значения допустимых гигиени-
ческих нормативов. 

Основная часть (до 90,0 %)137Cs и 90Sr, поступающих со среднеcуточным рационом кормления коров и подстил-
кой, переходит в навозную массу. Навозную массу коров с радиоактивно загрязненных территорий можно использо-
вать только в пределах хозяйств, где она производится. При внесении навоза, полученного в хозяйствах, располо-
женных на радиоактивно загрязненных территориях, в почвы условно чистых территорий необходимо контролиро-
вать в нем активность радионуклидов 137Cs и 90Sr. 

Ключевые слова: радиоактивно загрязненные агроландшафты, радионуклиды, 137Cs, 90Sr, растительный корм, 
дойные коровы, молоко коров, навозная масса коров, лесостепная зона. 

 
Estimation of 137Сs and 90Sr accumulation in the organism of dairy cows in the radioactive contaminated agro 

landscapes of the Central Forest-steppe in the remote period of the Chernobyl catastrophe 

Rozputnyi O., Herasymenko V., Pertsovyi I., Skyba V., Saveko M.  

Because of the Chernobyl catastrophe, almost all the territory of Polissya and a significant part of the Forest-Steppe 
south of Kyiv suffered radioactive contamination. More than three decades have passed since the Chernobyl accident, but 
despite the time since the disaster, the problem of radioactive contamination is still very relevant. In radioactive contaminated 
agro landscapes, plant fodder becomes a source of 137Cs and 90Sr in the body of cows. In the organism of an animal, radionu-
clides of cesium mainly accumulate in muscle tissue, and strontium in bone and excreted with milk, urine and feces. Milk 
plays an important role in human nutrition, which necessitates constant monitoring of the radio ecological situation, estimates 
of the accumulation of 137Cs and 90Sr, and the determination of the laws governing the transition of these radionuclides into 
products. 

The aim of the research was to evaluate the supply of 137Cs and 90Sr with feed in the body of dairy cows and the accumu-
lation of these radionuclides in milk and barnyard manure mass in radioactive contaminated agricultural landscapes of the 
Central Forest Steppe. The research was carried out at LLC "Agro-Leader Ukraine" Ltd. and "Nadiya" Ltd and on the peas-
ants’ plots of Yosypivka, Tarasivka villages of the Bila Tserkva district of the Kyiv region who suffered from the radioactive 
contamination because of the Chernobyl catastrophe. 

Samples of soils, fodder, milk and barnyard manure mass for conducting research were selected. The activity of 137Cs 
and 90Sr was determined at the USM "Gamma Plus U" with the "Progress 2000" software in the laboratory of the Bila 
Tserkva NAU, department of life safety. The activity of 137Cs was determined by the method of scintillation gamma spec-
trometry in a Marinelli vessel of volume 1L in native samples or after their physical concentration, and 90Sr – after radio-
chemical isolation by scintillation beta spectrometry. 

The results of the studies indicate that the content of 137Cs and 90Sr in feed is directly proportional to the level of soil 
contamination by these radionuclides. At the same time, the least accumulated 137Cs and 90Sr in the green mass of corn, and 
most of all in the green mass of alfalfa and oats mixture. The intensity of the accumulation of 90Sr in the green mass of corn is 
20 times, the alfalfa – in 1,5-2 times, the use of oatmeal mixture – 4 to 6 times higher than 137Cs. 

It has been established that the concentration of 137Cs and 90Sr in milk of cows is directly proportional to their activity in 
the diet. In the daily hopes of milk from cows from the diet 7,6 ± 0,55 % of 137Cs and 1,7 ± 0,42 90Sr passed from their activi-
ty in the diet. The coefficient of transition of 137Cs in 1 liter of milk on average was 0.76 % and 0.17 % 90Sr. The activity of 
137Cs and 90Sr in milk does not exceed the permissible levels. At the same time, in the milk of households, the activity of 
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137Cs and 90Sr in the spring-summer period was two to three times higher than that of autumn-winter due to the grazing of 
cows in natural pastures, where the level of soil contamination is much higher than that of arable lands. 

The determinants of the formation of 137Cs and 90Sr activity in cow’s milk are the amounts of these radionuclides with 
feed from the daily ration, which depend on the composition of the diet and the density of soil contamination on which the 
forage crops are grown. 

Studies have shown that the main proportion of 137Cs and 90Sr (up to 90 %), coming from plant foods in the body of 
cows, is converted into a barnyard manure mass. The accumulation coefficient of 137Cs and 90Sr in the cow barnyard manure 
is 0.87. The barnyard manure mass of cows, when introduced into the soil, becomes a source of secondary soil contamination 
and promotes the migration and redistribution of 137Cs and 90Sr in agro landscapes. Obtained in radioactive contaminated 
areas of the barnyard manure mass of cattle must be used only within the farms in which it is produced. Studies have shown 
that fodder crops can be grown on the radioactive contaminated forest-steppe areas and it is possible to get milk without any 
restrictions. 

Key words: agro landscapes,radioactive contaminated areas, radionuclides, 137Cs, 90Sr, grass, dairy cows, milk, cow’s 
manure, forest-steppe zone. 
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