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ВЕТЭРЫНАРНА-САНІТАРНЫЯ АСПЕКТЫ АБЕЗЗАРАЖВАННЯ 
ГНАЯВЫХ СЦЁКАУ ПАСКОРАНЫМІ ЭЛЕКТРОНАМІ 

За апошнія гады інтэнсіфікацыя прамысловай і сельскагаспадарчай 
вытворчасці выклікала рэзкае павелічэнне аб'ёму сцёкавых водаў. 
Пры гэтым найболей магутнымі крыніцамі забруджвання навакольнага 
асяроддзя ў сельскай мясцовасці зрабіліся жывёлагадоўчыя комплексы. 
Асаблівасцю тэхналогіі жывёлагадоўчых гаспадарак прамысловага 
тыпу з 'яўляецца выдаленне гною з памяшканняў гідраўлічным або 
самацёчна-сплаўным метадам і назапашванне яго ў вялікіх колькасцях, 
што востра ставіць праблему яго ўтылізацыі. 

3 аднаго боку, у вадкіх гнаявых сцёках змяшчаецца вялікая коль-
касць арганічных рэчываў, азоту, фосфару, калію і да т. п., а з друго-
г а — у ім утрымліваюцца дзесяткі, сотні мільёнаў розных мікраарганіз-
маў, а таксама яйцы і лічынкі гельмінтаў, у тым ліку патагенных як для 
жывёлаў, так і для чалавека [1, 2]. 

У цяперашні час выхад жьівёлагадоўчых сцёкаў у Рэспубліцы Бе-
ларусь складае каля 40 млн. т за год. Колькасць вадкага гною толькі 
на адным свінагадоўчым комплексе па адкорме 108 тыс. свіней за год 
дасягае 3000—5000 т/сут, або звыш 1 млн. т за год, на комплексе па 
адкорме 10 тьіс. галоў маладняку буйной рагатай жывёлы — 250 т/сут, 
або звыш 90 тыс. т за год. 

Шматлікія замежныя аўтары падлічылі, што статак у 100 тыс. галоў 
буйной рагатай жывёлы забруджвае навакольнае асяроддзе, як горад 
з мільённым насельніцтвам. У Рэспубліцы Беларусь аб'ём жывёлага-



доўчых сцёкаў ужо даўно значна перавысіў колькасііь камунальных 
сцёкаў. Усё гэта дастаткова красамоўна сведчыць пра ўзрастанне 
сур'ёзнасці праблемы аховы навакольнага асяроддзя ад забруджвання 
адходамі жывёлагадоўлі . З а р а з можна без перабольшання сказаць, што 
жывёлагадоўчыя комплексы і фермы з 'яўляюцца самымі буйнымі кры-
ніцамі забруджвання атмасфернага паветра, глебы і водакрыніцаў у 
сельскай мясцовасці. 

Валодаючы высокай вільготнасцю, жывёлагадоўчыя сцёкі істотна 
адрозніваюцца па сваім складзе і фізіка-хімічмых уласцівасцях ад так 
званага цвёрдага падсцілачнага гною. Яны ўяўляюць сабой складаную 
полідысперсную масу, якая складаецца з вады, цвёрдых уключэнняў і 
газаў. У буйной рагатай жывёлы з экскрэментамі выводзіцца 35% арга-
нічных рэчываў кармоў, у свіней — 20%. Асноўная маса арганічньіх 
рэчываў расліннага і жывёльнага паходжання, якія ўтрымліваюцца ў 
экскрэментах свіней і буйной рагатай жывёлы,— гэта вугляводы, клят-
чатка, бялкі і тлушчы. У склад экскрэментаў уваходзяць усе неабход-
ныя для росту і развіцця раслінаў біягенныя элементы (азот, фосфар, 
калій) , мікраэлементы і арганічныя рэчывы. 

Жывёлагадоўчыя спёкі з 'яўляюцца каштоўным угнаеннем. У 1 млн. м3 

іх змяшчаецца звыш 1000 т азоту, дастатковага для ўгнойвання 4 тыс. га 
глебы. Унясенне ў глебу жывёлагадоўчых сцёкаў лічыцца самым тан-
ным спосабам іх утылізацыі і дазваляе атрымліваць толькі ў З Ш А і 
краінах Заходняй Еўропы дадатковы ўраджай у пераліку на збожжа 
звыш 7 млн. т, што адпавядае ўнясенню ў глебу 650 тыс. т азотных, 
300 тыс. т фосфарных і 600 тыс. т калійных угнаенняў. З 'яўляючыся 
ўніверсальным угнаеннем, жывёлагадоўчыя сцёкі адначасова змя-
шчаюць вялікую колькасць розных мікраарганізмаў, якія ўяўляюць 
сабой небяспечную крыніцу і фактар перадачы ўзбуджальнікаў інфек-
цыйных хваробаў,- Аднак вялікая частка мікраарганізмаў, наяўных у 
жывёлагадоўчых сцёках, з 'яўляюцца сапрафітамі і пры пападанні ў 
глебу разам з глебавымі бактэрыямі выкарыстоўваюць арганічныя злу-
чэнні гною ў якасці пажыўных рэчываў, раскладаючы цяжка засваяль-
ныя раслінамі арганічныя і мінеральныя рэчывы на простыя, лёгка да-
ступныя злучэнні і тым самым павышаючы ўрадлівасць глебы. 

Пббач з сапрафітамі ў вадкім гноі пастаянна сустракаюцца пата-
генныя і ўмоўна-патагенныя мікробы: кішэчная палачка, сальманелы, 
пастэрэлы, дыплакокі, сінегнаявая палачка, пратэй, а таксама некато-
рыя вірусы. 

Колькасць патагенных мікраарганізмаў, якія змяшчаюцца ў вадкім 
гноі, даволі адрозніваецца і залежыць ад шмат якіх фактараў (пары 
года, віду жывёлаў, кармлення, спосабу ўборкі, захоўвання жывёлага-
доўчых сцёкаў і ад эпізаатычнага стану статка) . 

У цяперашні час пры сучасных спосабах гадавання жывёлаў з іх 
высокай канцэнтрацыяй на абмежаванай тэрыторыі, дзе сама тэхнало-
гія садзейнічае канцэнтрацыі ўзбуджальнікаў розных хваробаў у экскрэ-
ментах і павышэнню вірулентнасці ўмоўна-патагеннай мікрафлоры, не-
магчыма атрымліваць гной з добрымі ветэрынарна-санітарнымі якасця-
мі. Значыць, сцёкі жывёлагадоўчых комплексаў перад унясеннем на 
сельскагаспадарчыя ўгоддзі неабходна абавязкова абеззаражваць . Д л я 
абеззаражвання жывёлагадоўчых сцёкаў аграрнай навукай прапанава-
на некалькі спосабаў: механічны, біялагічны — аэробны і анаэробны, 
спосаб працяглага вытрымлівання ў ёмістасцях, тэрмічны, хімічны, 
фізічны і камбінаваны. Аднак для сельскай гаспадаркі прымальныя 
толькі такія спосабы абеззаражвання жывёлагадоўчых сцёкаў, якія 
гарантуюць неабходны санітарны эфект пры максімальнай захаванасці 
пажыўных рэчываў і мінімальных затратах працы і сродкаў. Адным з 
перспектыўных спосабаў абеззаражвання вадкага гною з 'яўляецца ра-
дыяцыйны, у прыватнасці з дапамогай паскораных электронаў. Аднак 
даследаванні гэтага пытання ў даступнай айчыннай і замежнай літара-



туры пададзены толькі ў адзінкавых паведамленнях [1, 3]. 3 гэтай 
прычыны мэтай нашых даследаванняў з 'яўлялася комплексная ацэнка 
спосабу абеззаражвання вадкага гною паскоранымі электронамі па-
водле ветэрынарна-санітарных паказчыкаў. 

Матэрыял і метады даследаванняў. Работа праводзілася ў Б е л Н Д І Э В 
на розных паскаральніках электронаў з энергіяй выпрамянення да 
7,5 МэВ. У якасці тэст-мікраарганізмаў выкарысталі наступных узбу-
джальнікаў інфекцыйных захворванняў сельскагаспадарчых жывёлаў: 
Заішопеііа ШурЫггшгішп—штам 355, Разіецгеі іа тцііосісіа — штам 
656, Егузіреіоігіх іпзісііоза — штам С5, ЕзсЬегісЬіа соіі — штам «Б», 
споры сібіраязвавай бацылы — штам 71, вірус хваробы Ауескі — штам 
эпізаатычны (кантрольны), вірус трансмісіўнага гастраэнтэрыту сві-
ней — штам АЧ-1 і вірус парагрыпу — штам «Беларускі». 

Інактывацыю мікраарганізмаў рабілі ў штучных асяроддзях, а так-
сама ў вадкім гноі, атрыманым на свінакомплексах. Апраменьвалі про-
бы на паскаральніках НЛУ-6 і ЛУЭ-25, на ўстаноўцы «Стымулятар 
УГУ-420» у паглынутых дозах ад 0,05 да 13,0 кГр для ўзбуджальнікаў 
бактэрыяльных інфекцый, ад 1,0 да 10 кГр — для ўзбуджальнікаў вірус-
ных інфекцый і ад 0,25 да 30 кГр — для натыўнай мікрафлоры вадкага 
гною. Тэхналагічную апрацоўку вадкага гною рабілі пры дапамозе ка-
мер апрамянення рознай канцэнтрацыі. Выжывальнасць узбуджальні-
каў вызначалі шляхам высявання на пажыўныя асяроддзі, заражэннем 
культураў клетак і лабараторных жывёлаў. 

Лічбавы матэрыял апрацоўвалі статыстычна. 
Вынікі даследаванняў. Пры вывучэнні інактывуючага дзеяння па-

скораных электронаў (ГТЭ) на ўзбуджальнікаў інфекныйных.- захвор-
ванняў сельскагаспадарчых жывёлаў і мікрафлору вадкага гною былі 
вызначаны мінімальньі'я інактывуючыя дозы (МІД) паскораных элект-
ронаў для мікраарганізмаў у залежнасці ад энергіі апрацоўкі і віду 
асяроддзя. У першай серыі доследаў вызначалі М І Д ПЭ з знергіяй 
(МэВ) для ўзбуджальнікаў сальманелёзу, колібактэрыёзу і сібірскай 
язвы ў М П Б і 0,9%-ным растворы хлорыстага натрыю. Вынікі дасле-
даванняў паказалі , што інактывацыя сальманелаў і кішэчных палачак 
адбываенца пры дозе 6,0 кГр, спораў сібірскай я з в ы — 13,0 кГр. 

У другой серыі доследаў вызначалі М І Д для мікраарганізмаў ПЭ 
з энергіяй 2 МэВ. Гібель сальманелаў надыходзіла ў 0,9%-ньім раство-
ры хлорыстага натрыю пры 1,0 кГр, у М П Б — пры 2,0 кГр. Гібель кі-
шэчных п а л а ч а к — п р ы 2,0 і 3,0 кГр адпаведна. Рожыстыя палачкі 
гінулі ў М П Б пры 3,0 кГр, пастэрэлы •— пры 2,0 кГр. Споры сібірскай 
язвы — п р ы 12,0 кГр. Пры апрамяненні вірусаў хваробы Ауескі, ПГ-3 
і ТГС іх гібель пачыналася пры 8,0; 7,0 і 5,0 кГр адпаведна. 

У трэцяй серыі доследаў вызначалі М І Д ПЭ з энергіяў 7,5 МэВ;. 
Гібель сальманелаў у 0,9%-ным растворы хлорыстага натрыю адбыва-
лася пры 2,0 кГр, у М П Б — 4,0 кГр і ў вадкім гноі — пры 5,0 кГр. 
Гібель кішэчнай палачкі пачыналася ў гэтых ж а асяроддзях пры 2,5; 
3,0 і 4.0 кГр адпаведна. Рожыстыя палачкі гінулі пры 3,0 кГр, пастэ-
рэлы — пры 2,0 кГр, а інактывацыя спораў сібірскай -язвы пачыналася 
пры 11,0 кГр ва ўсіх даследаваных асяроддзях. .Вірусы інактываваліся 
пры электроннай апрацоўцы ў наступных дозах: 7,0 кГр — вірус хва-
робы Ауеекі, 6,0 кГр — вірус парагрыпу і 4,0 кГр — вірус ТГС. Пры 
вывучэнні дынамікі інактывацыі мікраарганізмаў пад дзеяннем ПЭ было 
вызначана, што іх гібель адбывалася не прама прапарцыянальна паве-
лічэнню дозы выпрамянення. Асноўная колькасць мікраарганізмаў 
інактывавалася пры параўнальна нізкіх дозах. Так, пры апрамяненні 
паскоранымі электронамі з энергіяй 1 МэВ 90%-ная інактывацыя саль-
манелаў і кішэчных палачак дасягалася пры 0,3 і 0,65 кГр адпаведна, 
у той жа час для іх поўнай гібелі павінна была быць доза, якая ў 9—; 
12 разоў перавышае ЛД9 С . 

Пры апрамяненні паскоранымі электронамі з энергіяй 2 МэВ 90%-



ная гібель сальманелаў і кішэчных палачак дасягалася пры 0,1 і 0,2 кГр, 
вірусаў хваробы Ауескі, ТГС і ПГ-3 — П[ш 2,0 і 1,5 кГр, г. зн. Л Д 9 0 была 
меншая за М Н Д у 3—20 разоў у залежнасці ад віду мікраарганізмаў. 
Аналагічная заканамернасць назіралася і пры апрамяненні гнаявых 
сцёкаў ПЭ з энергіяй 7,5 МэВ. ЛДэс ПЭ для даследаваных мікраарга-
нізмаў была меншай за М Н Д у 4—13 разоў. 

Такім чынам, у выніку праведзеных даследаванняў вызначана, што 
інактывуючае дзеянне ПЭ на ўзбуджальнікаў інфекцыйных захворван-
няў залежыць ад энергіі ПЭ і віду асяроддз'я, у якім адбываецца апра-
мяненне. 3 павелічэннем энергіі выпрамянення інтэнсіўнасць інакты-
вацыі ўзрастае і М Н Д зніжаецца. Найболей хуткая інактывацыя мікра-
арганізмаў назіраецца ў 0,9%-ным растворы хлорыстага натрыю, 
болей павольная — у М П Б і вадкім гноі. Найменей рэзістэнтнымі з 'яў-
ляюпца пастэрэлы, сальманелы, кішэчная і рожыста'Я палачкі. Найбо-
лей радыерэзістэнтнымі — споры сібірскай язвы. Радыерэзістэнтнасць 
вірусаў знаходзіцца паміж радыерэзістэнтнасцю спораў і вегетатыўных 
формаў бактэрый. Пры вывучэнні дынамікі зніжэння агульнага мікроб-
нага ліку (АМЛ) і бактэрый групы кішэчных палачак (БГКП) у вад-
кім пюі пасля апрамянення паскоранымі электронамі вызначана, што 
пры апрамяненні ПЭ з энергіяў 1 МэВ ЛД9о для АМЛ вадкага гною 
складала 1,0 кГр, для Б Г К П — 0 , 5 кГр. Інактывацьга з узроўнем 99% 
адбывалася адпаведна пры 2,0 і 1,0 кГр, 99,99%-ная — пры 7,2 кГр. 
Зніжэнне ліку Б Г К П адбывалася пры 1,8 кГр на 99,99%, пры 3,6 кГр — 
99,99% і пры 7,2 кГр Б Г К П не былі выяўлены. 

Пасля апрамянення ПЭ з энергіяй 2,0 МэВ зніжэнпе АМЛ на 90% 
адбывалася пры дозе 0,6 кГр, Б Г К П — пры 0,5 кГр. 99,9% бактэрый 
АМЛ і Б Г К П гінула ў інтэрвале дозаў ад 2,0 да 3,0 кГр. Поўная інак-
тываныя Б Г К П назіралася пры апрамяненні ў дозе 4,5 кГр, у той час 
як АМЛ пры гэтай дозе зніжаўся на 99,99%. Поўная гібель усёй мікра-
флоры вадкага гною адбывалася пры дозе апрамянення 25—30 кГр. 

Зніжэнне АМЛ і Б Г К П пад уплывам ПЭ з энергіяй 7,5 МэВ адбыва-
лася аналагічным чынам. ЛД% была роўнай для АМЛ 0,5 кГр, для 
Б Г К П — 0,3 кГр. Пры апрамяненні вадкага гною ў дозе 3,0 кГр АМЛ 
зніжаўся на 6 парадкаў, а Б Г К П цалкам гінулі. 

Такім чынам, вызначана, што гібель Б Г К П у вадкім гноі адбывала-
ся ў 5—7 разоў хутчэй, чым гібель усіх астатніх сапрафітных бактэрый. 

Стэрылізацыя вадкага гною ПЭ адбывалася пры 25—30 кГр, у той 
час як 99%-ная інактывацыя мікробаў дасягалася пры дозах прыбліз-
на ў 10 разоў меншых. 3 мэтай адшукання хімічных рэчываў, які,я 
ўзмацнялі б інактывуючае дзеянне паскораных электронаў і адначасо-
ва не выклікалі зніжэння карысных уласцівасцяў вадкага гною і за-
бруджвання навакольнага асяроддзя, былі даследаваны розныя мікра-
і макраўгнаенні. 

У выніку праведзеных даследаванняў вызначана, што найбольшы сі-
нергічны эфект (зніжэнне АМЛ у 1,5—2 разы ў параўнанні з кантро-
лем) дасягаўся пры ўнясенні ў вадкі гной сумесі сернакіслай медзі і 
сернакіслага марганцу. Пры гэтым было заўважана , што аптымальная 
каннэнтрацыя гэтых соляў складае 100 мг/кг. Павелічэнне яе ў 2 разы 
выклікала рост сінергічнага эфекту ў 1,25 раза . 

Д л я абеззаражвання вадкага гною былі выкарыстаны камеры апра-
мянення, якія забяспечвалі болей поўнае паглынанне выпрамянення ў 
слоі вадкага гною, дастатковую раўнамернасць магутнасці дозы на 
глыбіні слоя і тэхналагічную прадукцыйнасць. 

Вызначана таксама, што найболей эфектыўнымі пры абеззаражван-
ні вадкага гною з'яўл'яюцца камеры з разамкнёным вітком і цыліндрыч-
най паверхняй апрамянення. Найболыны сінергічны эфект назіраецна 
пры спалучэнні трох фактараў : апрамянення ПЭ з энергіяй МэВ, 
дзеянне сенсібілізатара (сернакіслая м е д з ь — 1 0 0 мг/кг) і барбаціра-
вання гнаявой вадкасці паветрам. 



Паколькі пры апрам'яненні вадкага гною П Э гібель сальманелаў, 
бактэрый рожы і пастэрэлёзу свіней адбывалася пры меншай дозе, чым 
гібель кішэчнай палачкі, а таксама Б Г К П і бактэрый АМЛ, то гэта; 
сведчыла пра магчымасць па змяненні канцэнтрацыі бактэрый АМЛ і 
Б Г К П меркаваць пра гібель сальманелаў і іншых узбуджальнікаў ін-
фекцыйных захворванняў, якія маюць аднолькавую або меншую радые-
рэзістэнтнасць. 

Розная радыерэзістэнтнасць узбуджальнікаў інфекцыйных захвор-
ванняў сельскагаспадарчы.х жывёлаў, вызначаная намі ў праведзеных 
доследах, з 'явілася падставай рэкамендаваць у залежнасці ад эпізаа-
тычнага становішча падзяліць дозы ПЭ пры абеззаражванні вадкага 
гною на прафілактычную (2—3 кГр) , вымушаную (4—12 кГр) і стэры-
лізуючую (25—30 кГр) . 

Абеззаражванне вадкага гною прафілактычнай дозай забяспечвае 
99%-ную інактывацыю вірусаў, 100%-ную дэгельмінтызацыю, знішчэн-
не бактэрый кішэчна-паратыфознай групы, узбуджальнікаў сальмане-
лёзу, пастэрэлёзу, рожы і шэрагу іншых захворванняў. Пры выкары-
станні прафілактычнай дозы апрамянення АМЛ зніжаецца на 2—3, 
з коліцітр на 3—4 парадкі , але не адбываецца поўнага знішчэння ка-
рыснан мікрафлоры вадкага гною і зніжэння яго якасцяў. 

Пры ўспышцы на комплексах асабліва небяспечных інфекцыйных 
захворванняў (сібірская язва, чума, яшчур і інш.) трэба скарыстоўваць 
вымушаную дозу абеззаражвання . Пры гэтай дозе цалкам інактывуюц-
ца ўзбуджальнікі практычна ўсіх інфекцыйных і інвазійных захворван-
няў. 

Стэрылізуючая доза апрамянення павінна выкарыстоўвацца толькі 
пры наступным ужыванні вадкага гною ў якасці кармавых дабавак 
або ў сістэме рэцыркуляцыі. Карыстанне ёю ў штодзённай практыцы 
абеззаражвання вадкага гною нявыгадна ні ў эканамічным, ні ў эка-
лагічным стасунках. 

Агранамічныя даследаванні , выкананыя ў палявых і лабараторных 
умовах, паказалі , што колькасць асноўных пажыўных рэчываў (азоту, 
фосфару, калію) у вадкім гноі, апрамененым паскоранымі электронамі 
да 10 кГр (што значна перавысіла дозы, неабходныя для абеззаражван-
ня), практычна не змянялася . У доследах вызначана, што выкарыстанне 
апрамененага вадкага гною ў якасці арганічнага ўгнаення ўзбагачала 
глебавы гарызонт элементамі жыўлення для раслінаў і не рабіла ад-
моўнага ўплыву на іх на працягу ўсяго вегетацыйнага перыяду. 

Такім чынам, аналіз асноўных тэхніка-эканамічных паказчыкаў 
сведчыпь, што сістэмы, заснаваныя на радыяцыйным абеззаражванні 
задкага гною, дзякуючы сваёй эфектыўнасці ў ветэрынарна-санітар-
ных стасунках пры ўмове ўхілення шэрагу іншых недахопаў, уласцівых 
біялагічна-хімічным сістэмам абеззаражвання , патрабуюць значна 
меншых капіталаўкладанняў, эксплуатацыйных і працоўных затратаў . 

5 і і т т а г у 

Тгеаітепі о{ 1і§ці(1 гіші^ теііЬ ассеіегаіей еіесігопз о! 1,0 апгі 2,0 МеУ геІіаЫу 
«ЗізіпГесіз іі, кіНіп^ уагіоыз раіЬо^епз оі іНе Гагт апіта із . ТЬе йікіпіесііоп сіове із ге-
сотепсіесі іо сііуісіе іпк> а ргоіЬуІасііс йозе (2—3 кОг), ап оЫі^ес! йозе (4—12 кСг) апсі 
а зіегііігіпд сіове (25—30 кОг). 
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