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Розглянуто застосування біологічно активних речовин рослинного походження, зокрема, кор-

мових фітодобавок курам-несучкам в зоні техногенного навантаження. 

Ключові слова: кури-несучки, кормові фітодобавки,  техногенне навантаження. 
 

Постановка проблеми. У зв’язку із зосереженням великого поголів’я птиці на від-

носно невеликих виробничих площах особливо зростає значущість ветеринарних заходів, на-

правлених на збільшення продуктивності птиці та зменшенням витрат, зумовлених хворо-

бами. У комплексі заходів щодо боротьби із захворюванням, підвищенням резистентності та 

продуктивності птиці важливе значення має використання ветеринарними спеціалістами лі-

карських речовин та засобів. 

У величезному арсеналі лікарських засобів, що використовуються у гуманітарній та ве-

теринарній медицині, близько 40 % становлять препарати рослинного походження. Однак по-

шук і дослідження лікарських засобів рослинного походження не припиняються, хоча за 

останні 50 років науково-дослідних робіт цього напрямку більш, ніж за всю історію цивіліза-

ції. Використання рослинного світу як основного джерела пошуку, вивчення та створення но-

вих сполук і препаратів як для лікування і профілактики захворювань тварин, так і для під-

вищення опірності їх організму та продуктивності залишається важливим та перспективним. 

Адже навіть 300000 видів рослин планети досліджено не більш 4 % в науковій медици-

ні дозволено застосовувати близько 300 видів. 

Незважаючи на значні досягнення в хімії, особливо в створенні синтетичних препа-

ратів, ліками рослинного походження ще тривалий час належатиме чільне місце. Перевага лі-

карських рослин перед багатьма синтетичними препаратами є в тому, що вони діють на орга-

нізм тварини комплексно, вміщуючи в собі велику кількість біологічно активних речовин. 

Причому, чим повніше збережено природне сполучення останніх, тим ефективніша лікувальна 

та профілактична дія рослинних засобів. 

В практиці ветеринарної медицини у порівнянні з гуманітарною взагалі менше вико-

ристовується лікарських засобів і рослинних зокрема. Причиною цього не є великі відмінності 

між організмом людини і тварини, а ряд суб’єктивних і об’єктивних чинників, що стосується 

як недостатність вивчення, так і впровадження в практику нові й вже відомі рослинні ліки, а й 

надалі вивчати й екстраполювати з гуманітарної медицини дані, оцінюючи їх дію на тварин 

різних видів і вікових груп. 

Метою роботи було вивчити та проаналізувати можливості застосування фітопрепа-

ратів, зокрема, кормових фітодобавок курам-несучкам в зоні техногенного навантаження. 

Серед наукових робіт дослідників найбільше уваги приділяється можливості вико-

ристання фітопрепаратів для боротьби із внутрішніми та зовнішніми паразитами – нема-

тодами, комахами. Менше уваги приділяється застосуванню фітотерапії при незаразній пато-

логії. Це пояснюється необхідністю більш складних діагностичних заходів та байдужістю вла-

сників в потребах лікування та профілактики хвороб тварин [1,2,3]. 
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У значній мірі забезпечення здоров’я та добробуту птиці можливе завдяки застосуван-

ню препаратів природного походження, зокрема фітопрепаратів різногоступеня переробки [4] . 

Найбільш сучасним рівнем використання фітопрепаратів, які виготовлено фармацевт-

тичними   установами,  виробниками  яких  є:  «Укрзооветпромпостач» м. Київ,  «Брофарма» 

м. Бровари та «Фарматрон» м. Рівне. При виготовленні цих препаратів відбувається значна 

концентрація діючих речовин, яка полегшує процес стандартизації їх активності у партіях. 

Вища вартість натомість компенсується легшим застосуванням та технологічністю уведення. 

Найширший асортимент препаратів підготовлено МЦ «Смартмед», а саме фітопрепа-

рати (кормові фітодобавки) «Фітохол» (ТУ 24.4-25927949-00162007) та «Гастроацид» (ТУ 

24.4-25927949-003:2007), які будуть сприяти підвищенню продуктивності і резистентності у 

птахівництві. Для потреб ветеринарного обслуговування птахів, особливо у господарствах 

орієнтованих на отримання органічної продукції,це найбільш перспективний напрямок засто-

сування лікарських рослин. 

Висновок: Таким чином ми вважаємо, що є можливість застосування широкого спект-

ру біологічно активних речовин (фітопрепаратів) в тому числі і кормових фітодобавок у птахі-

вництві, їх потреби будуть задоволені в повній мірі із урахуванням фармакоекономічних пи-

тань власників тварин та доцільності використання. 

Перспектива проведення подальших робіт, полягає у тому, що буде сприяти підвищен-

ню резистентності, продуктивності та збереженості у птахівництві, що і зумовить попит на 

фітопрепарати, отримання якісної та екологічно безпечної продукції . 
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Проведено вивчення білкового складу крові курей-несучок при застосуванні селеніту натрію, 

кормових фітопрепаратів «Фітопанк» та «Фітохол» в період інтенсивної несучості. Встановлено: 

покращення обміну речовин, ферментативних процесів, підвищення вмісту загального білку на 13,7 %, 

та білкових фракцій альбумінів на 12,8 %, альфа-глобулінів на 11,3 %, гама-глобулінів на 2.2 % та  

креатиніну на 10,0 %.  

Ключові слова: загальний білок, альбуміни, глобуліни, кури-несучки, селеніт натрію, "Фіто-

панк", "Фітохол". 

Постановка проблеми. Інтенсифікація птахівництва супроводжується зниженням ре-

зистентності організму і різними порушеннями обмінних процесів птиці. [1, 2] Збільшення ви-
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робництва продукції птахівництва можливо лише на базі повноцінної годівлі та раціонального 

використання кормових ресурсів. Найважливішим чинником балансування раціонів курей-

несучок по комплексу поживних речовин є використання преміксів та добавок, до складу яких 

входять вітаміни, мікроелементи, антиоксиданти ті інші біологічно активні компоненти в тому 

числі і рослинного походження серед яких важливе місце займає мікроелемент – селен, та ко-

рмові фітодобавки “Фітопанк” та “Фітохол”. 

Фітопрепарати, останнім часом, знаходять широке застосування у ветеринарній меди-

цині, зокрема у птахівництві оскільки діють на організм комплексно, мають високу біологічну 

активність, є екологічно безпечними і чинять на організм різнобічний позитивний вплив тому, 

що до їх складу входять різні біологічно активні речовини, вітаміни та макро- і мікроелемен-

ти[3]. 

Мета досліджень – вивчення динаміки білкового обміну крові курей-несучок за впливу 

фітодобавок «Фітопанк», «Фітохол» та селеніту натрію в період інтенсивної несучості. 

Матеріали і методи досліджень. За принципом груп-аналогів, було сформовано 4 гру-

пи курей-несучок породи «Адлерська срібляста» приватного господарства ТОВ «ТАГР» Оде-

ської області : одну - контрольну і три дослідні (по 60 голів у кожній). Птицю контрольної та 

дослідних груп утримували у двоярусних кліткових батареях, обладнаних годівницями і напу-

валками, щільність посадки згідно з нормативної інструкції. Годівлю здійснювали повноцін-

ним комбікормом.  

Кури-несучки першої дослідної групи до основного раціону отримували мікроелемент 

селен в дозі 0,2 мг/кг сухої речовини комбікорму. Як джерело селену використовували селеніт 

натрію (натрій селенистий) – ТУ-6-09-1315-76 з коефіцієнтом перерахунку елементу в сіль 2,2. 

Добавку ретельно перемішували з комбікормом. 

Курям-несучкам другої дослідної групи згодовували повноцінний комбікорм і фітопре-

парати «Фітопанк» та «Фітохол» таким чином: в добову порцію води щодня вносили по 6 мл 

кожного препарату із розрахунку (2 краплі на курку) один раз на добу. Фітопрепарати додава-

ли у воду згідно до зазначеної схеми.  

Кури-несучки третьої дослідної групи поряд з основним раціоном та умовами утриман-

ня одержували фітопрепарати («Фітопанк» та «Фітохол») у поєднанні з селенітом натрію за 

аналогічними дозуваннями. 

Загальний термін експерименту становив 60 діб. Під час проведення досліджень визна-

чали загальний білок – біуретовою реакцією; білкові фракції сироватки крові методом елект-

рофореза на папері; креатини сироватки крові – кінетичним методом IFCC (К.Ф. 2.7.3.2). [4]. 

При проведені досліджень дотримувалися принципів біоетики відповідно до вимог Європей-

ської конвенції з захисту експериментальних тварин. 

Відбір проб крові проводили прижиттєво із підкрилової вени з дотриманням усіх пра-

вил асептики та антисептики на початку та в кінці досліду. 

Результати біохімічних досліджень наведені у відповідності з вимогами щодо Міжна-

родної системи одиниць та статистично оброблені із застосуванням комп’ютерної програми 

MS Excel. Вірогідність розходжень між показниками оцінювали за критерієм Стьюдента. 

Результати досліджень та їх обговорення. Вміст загального білку в сироватці крові є 

одним з найважливіших показників якості білкової годівлі сільськогосподарської птиці. За ре-

зультатами проведених досліджень на курях-несучках породи «Адлерська срібляста» слід від-

мітити, що застосування добавки селеніт натрію і фітопрепаратів «Фітопанк» та «Фітохол» 

позитивно сприяє на обмін речовин, зокрема білковий  обмін  та ферментативні процеси  

(табл. 1). 

Аналіз отриманих результатів досліджень свідчить про те, що при додаванні до раціону 

курей-несучок першої дослідної групи селеніту натрію, вміст загального білку збільшився на 

8,9 % порівняно з контрольною групою наприкінці досліду. У курей-несучок другої дослідної 

групи, яким задавали кормові фітодобавки “Фітопанк” і “Фітохол”, спостерігалося збільшення 
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вмісту загального білку на 13,7 % порівняно з контрольною групою наприкінці дослідження. 

Аналогічна ситуація відбувалося у курей-несучок третьої дослідної групи, які отримували се-

леніт натрію у поєднанні з фітодобавками, а саме, вміст загального білку збільшився на 9,8 %.  
 

1. Показники білкового обміну крові курей-несучок (M±m, n=5) 

Показник 

Контрольна Дослідна І Дослідна ІІ Дослідна ІІІ 

на поча-

ток дос-

ліду 

в кінці 

досліду 

на поча-

ток дос-

ліду 

в кінці 

досліду 

на поча-

ток дос-

ліду 

в кінці 

досліду 

на поча-

ток дос-

ліду 

в кінці 

досліду 

Загальний бі-

лок, г/л 

48,3 

±2,4 

48,02 

±2,16 

48,4 

±2,7 

52,28 

±2,06 

48,5 

±2,3 

54,64 

±2,24 

48,4 

±2,6 

52,72 

±2,16 

Альбуміни, % 
32,17 

±0,23 

32,92 

±0,22 

32,05 

±0,36 

33,98 

±0,37* 

32,36 

±0,25 

37,12 

±0,31*** 

32,03 

±0,34 

34,02 

±0,38* 

α-глобуліни, 

% 

17,9 

±0,46 

16,71 

±0,45 

17,43 

±0,57 

18,15 

±0,47 

17,96 

±0,53 

18,06 

±0,54 

17,73 

±0,59 

18,6 

±0,45* 

β-глобуліни, 

% 

11,35 

±0,32 

12,1 

±0,23 

11,46 

±0,29 

11,56 

±0,28 

11,45 

±0,22 

11,96 

±0,16 

11,44 

±0,24 

12,06 

±0,28 

ɣ-глобуліни, 

% 

35,43 

±0,22 

35,8 

±0,32 

35,63 

±0,21 

36,6 

±0,29 

35,53 

±0,23 

36,24 

±0,24 

35,4 

±0,21 

35,62 

±0,26 

Креатинин, 

мкмоль/л 

29,97 

±1,9 

29,8 

±1,4 

30,37 

±1,8 

34,0 

±1,3 

29,81 

±1,8 

32,8 

±1,5 

29,83 

±1,9 

28,72 

±1,3 
 

Примітка: * - Р<0,05; *** - Р<0,001 порівняно з контрольною групою. 
 

За даними інших дослідників доведено, що загальний білок тісно корелює з показника-

ми продуктивності курей-несучок, а також є маркером відсутності хронічних захворювань, що 

супроводжуються негативним азотистим балансом. Крім того, вміст загального білку та його 

фракцій відображає активність синтетичної функції печінки. 

Також, статистично достовірно спостерігалося  збільшення  альбумінової  фракції на 

3,2 % у курей-несучок першої дослідної групи за умов згодовування селеніту натрію. У курей-

несучок другої та третьої дослідних груп при застосуванні фітодобавок як окремо так і з одно-

часним згодовуванням селеніту натрію у поєднанні з кормовими фітодобавками, було визна-

чено збільшення альбумінової фракції на 12,8 % (р<0,001) та на 3,3 % відповідно.  Це поясню-

ється тим, що у курей покращується обмін речовин та ферментативні процеси, зокрема печін-

ки за рахунок біологічно активних речовин (БАР), макро- і мікроелементів, вітамінів тощо, які 

входять до складу кормових фітопрепаратів.  

Крім того, відмічалось збільшення альфа-глобулінів в першій дослідній групі на 8,6 %, 

в другій на 8,1 % та в третій на 11,3 %, а гама-глобулінів у першій на 2,2 %, другій на 1,2 %, 

третій на 0,5 %. Стосовно бета-глобулінів спостерігалося незначне їх зниження у курей-

несучок всіх дослідних груп від 0,3 % до 4,5 % порівняно з контрольною групою, але всі пока-

зники коливались в межах фізіологічних норм. На нашу думку, можливо це пов’язане з тим, 

що більшість бета-глобулінів є транспортні білки, вони приймають участь у переносі гормо-

нів, вітамінів, мінеральних та інших речовин в тому числі які входять до складу кормових фі-

тодобавок, що підтверджується результатами досліджень.  

За результатами досліджень встановлено, що вміст креатиніну в крові курей-несучок 

всіх дослідних груп, як на початку досліду так і в кінці  був у межах фізіологічної норми, але у 

першій дослідній групі він  підвищився на 14 %, а у другій на 10,0 % та у третій на 3,6 %.  

Отже, як свідчать результати досліджень комплексне застосування курям-несучкам в 

період інтенсивної несучості кормових фітодобавок “Фітопанк”, “Фітохол” та селеніту натрію 

позитивно вливає на ферментативні процеси та обмін речовин, зокрема, білковий, що під-

тверджується підвищенням вмісту загального білку на 13,7 %, та білкових фракцій; альбумінів 

на 12,8 %, альфа-глобулінів на 11,3 %, гама-глобулінів на 2,2 % та креатиніну на 10,0 %. 
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Наведені результати науково-господарського досліду з вивчення впливу змішаноліган-дного 

комплексу Мангану вітчизняного виробництва у поєднанні з сульфатами цих елементів та селенітом 

натрію на продуктивність та затрати корму високопродуктивних молочних корів голштинської по-

роди у зоні Степу України.  

Отримані дані під час проведення науково-господарського досліду свідчать, що використання 

преміксів із змішанолігандним комплексом Мангану у поєднані з сульфатами цього елементу позитив-

но впливають на молочну продуктивність голштинських корів.  

Ключові слова: корови голштинської породи, обмін мінералів, молоко, сеча, кал. 
 

Постановка проблеми У підвищенні біологічної повноцінності годівлі молочних корів  

значну роль відіграють мікроелементи – Ферум, Купрум, Цинк, Йод, Кобальт, Манган [9], з 

урахуванням особливостей біогеохімічних провінцій конкретного регіону України [5]. 

Дослідженнями Б. Д. Кальницького [5], Г. Т. Кліценко [6], В. А. Кокорева [7], С. П. Ку-

знецов [8], П. К. Пименкова [10], В. Т. Самохіна [11] та ін. розкриті механізми позитивного 

впливу мікроелементів на організм тварин. 

Мікроелементи сприяють підвищенню активності ферментів шлунково-кишкового тра-

кту, покращують перетравлення і використання організмом поживних та біологічно актив-них 

речовин, що приводить до підвищення коефіцієнта корисної дії кормів та продуктивності тва-

рин [2]. 

Незважаючи на те, що основним джерелом мікроелементів для тварин є корми, але че-

рез підвищену потребу високопродуктивних тварин в них та недостатню кількість окремих 

мікроелементів у кормах, у склад раціонів вводять солі мікроелементів [1]. 

Найважливішим завданням молочного скотарства є забезпечення населення екологічно 

чистими молочними продуктами. Для вирішення цієї проблеми в багатьох господарствах 

України, у тому числі Дніпропетровської області, створено високопродуктивні стада, зокрема 

чорно-рябої голштинської породи, де надої на корову становлять 6–9 і, навіть, досягають 10–

12 тис. кг молока за лактацію [3, 12]. 

Для реалізації такого генетичного потенціалу корів важливого значення набуває ор-

ганізація раціональної годівлі, що передбачає передусім забезпечення потреби в енергії, по-

живних і біологічно активних речовинах залежно від їх маси тварин, рівня продуктивності, 

періоду лактації та фізіологічного стану [4].  
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В організмі тварин Манган відіграє роль активатора деяких ферментативних процесів, 

пов’язаних з обміном вуглеводів, білків і ліпідів, які сприяють утворенню еритроцитів, ас-

корбінової кислоти, вітаміну В12  і відтворній функції корів. 

Проте матеріалів щодо використання органічних форм мікроелементів, таких як зміша-

нолігандний комплекс
 
Cu у раціонах високопродуктивних корів голштинської породи в про-

мислових комплексах Cтепу України недостатньо. 

Мета досліджень полягає в дослідженні ефективності використання Мангану змішано-

лігандного комплексу мінералів, одержаного за удосконаленої біотехнології при використанні 

у годівлі високопродуктивних корів голштинської породи. 

Матеріал і методика досліджень. Науково-господарський дослід з вивчення ефективності 

використання змішанолігандного комплексу Mn вітчизняного виробництва у годівлі голштин-

ських корів проводили в умовах товариства з обмеженою відповідальністю «Агрофірма ім. Горь-

кого»,  Новомосковського району Дніпропетровської області.  

Корів для досліду відбирали на 10–15-у добу після отелення за принципом аналогів за ві-

ком (кількість лактацій), датою останнього отелення, живою масою і молочною продуктивністю 

за останню лактацію та фактичним добовим удоєм молока і вмістом у ньому жиру. Всі підібрані 

корови-аналоги були чистопородні, мали схожу продуктивність матерів і середню вгодованість та 

були клінічно здоровими і утримувались в однакових умовах. 

Результати досліджень. При досліджені корму раціонів високопродуктивних корів кон-

центрація у 1-у кг сіна коливалася: Мангану – в межах 26,77–43,1 мг; у сінажі та силосі – 

18,25–30,67 і 7,76–11,95 мг. У концентрованих кормах: Мангану було найменше у зерні горо-

ху – 7,25 мг/кг і найбільше в шроті сояшниковому – 78,53 мг/кг.  

Наші дослідження з визначення мікроелементів  у  кормах  збігалися  з  дослідженнями 

А. І. Свєженцова 13 .  

Аналізуючи раціони науково-господарського досліду піддослідних корів до норми не ви-

стачало: Мангану – 500 мг, балансували раціон змішанолігандним комплексом мінералу. 

Незважаючи на різну величину та форми введення цього мікроелемента в раціони піддо-

слідним коровам, було забезпечено позитивний його баланс в організмі (табл. 1). 

Найбільше Мангану відклалось в організмі корів 2-ї (518 мг) і 3-ї (692,5 мг) груп, де ви-

користовували змішанолігандний комплекс Мангану (р ≤ 0,001). 
 

1. Баланс Мангану, в організмі корів (M ± m; n=3) 

Показник 

Група  

контрольна дослідна 

1-а  2-а 3-я 

Всього прийнято, мг 1467,9±0,47 1109,5±0,32 1261,3±0,74 

Перетравлено, г 252,3±0,09 544,4±0,81 720,8±0,43 

Виділено з молоком, мг 18,7±0,57 24,5±0,44*** 26,6±0,43*** 

Виділено з сечею, мг 2,26±0,033 1,90±0,007 1,78±0,009 

Виділено з калом, мг 1215,6±0,42 565,1±0,75 540,5±0,84 

Всього виділено, мг 1236,5±0,87 591,5±1,19 568,9±0,99 

Відкладено в тілі, мг 331,4±0,58 518,0±1,19** 692,5±0,26*** 

Відкладено в тілі до прийнятого, % 15,76 46,69 54,90 

Виділено Mn з молоком до  

прийнятого, % 
1,27 2,20 2,11 

Відкладено в тілі до перетравленого, % 91,71 95,16 96,07 

Примітка. * – р ≤ 0,05; ** – р ≤ 0,01; *** – р ≤ 0,001 порівняно з показниками контрольної групи. 

 

Слід відзначити, що зі зниженням рівня Мангану в раціоні корів 2-ї і 3-ї дослідних груп 

за рахунок органічної форми, виділення його з калом і сечею скоротилось, а із молоком, в 
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зв’язку з вищою молочною продуктивністю корів, – збільшилось, відповідно,  на 3 1,01  і  

42,25 % (р ≤ 0,001) порівняно з 1-ю контрольною групою. В молоці корів спостерігається дея-

ке збільшення кількості Мангану – на 8,5–14,9 % (р ≤ 0,01), що можливо є наслідком біологіч-

ного діапазону, який допускає взаємодію органічних і неорганічних мікроелементів.  

При використанні змішанолігандного комплексу Мангану молочна продуктивність 2-ї 

групи підвищилася на 2,24 %; жирність молока – на 0,09 %, вміст білка – на 0,02 %; водночас 

зменшилося: кількість соматичних клітин в молоці – на 473,7 тис/мл; жива маса корів – на 2,65 

%; втрати корму на 1 кг молока – на 3,9 %; скоротився сервіс-період – на 31,2 дня порівняно з 

показниками 1-ї контрольної групи.  

У 3-й дослідній групі молочна продуктивність корів перевищувала контроль: на 1113,5 

кг або 19,3 % (р ≤ 0,001), забезпеченість при цьому Манганом забезпеченість Манганом ста-

новила від норми 65,17 %.  

Висновок. Таким чином, використання біометалів у раціонах високопродуктивних корів 

сприяє покращенню обміну мінералів, підвищенню продуктивності та якості молока корів 

голштинської породи.  

Узагальнюючи отримані результати, можна констатувати, що проведені дослідження 

підтверджують дані літературних джерел щодо високої біологічної доступності біометалів 

для організму високопродуктивних корів і можливості суттєвим чином впливати на їхню 

продуктивність і фізіологічний стан.  
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Уведення кормового целюлозолітичного ферменту целюлази до комбікормів птиці сприяє 

створенню відповідного ферментативного фону у травному тракті, і це посилює гідроліз поживних 

речовин корму. Економічно вигідним є заміна у складі комбікормів целюлази, отриманої без 

додаткового внесення Купруму, на фермент, отриманий зі штаму Aspergillus terreus, який 

культивували на поживному середовищі з умістом металу 0,5 мг/л у формі органічного комплексу, за 

вирощування курчат-бройлерів, що сприяло підвищенню рівня рентабельності на 8,6 % порівняно з 

контролем.  

Ключові слова: целюлаза, курчата-бройлери, комбікорм, рентабельність, прибуток. 
 

Постановка проблеми, аналіз останніх публікацій щодо її розв’язання. Науковими до-

слідженнями [1] підтверджується, що приблизно одна третина органічних речовин, які потра-

пляють з кормом в організм тварин та птиці, не перетравлюється.  

Зниження цих втрат тільки на 5 % дозволяє одержати сотні тонн додаткової продукції. 

Це вирішується завдяки внесенню до раціонів різних кормових добавок, які доповнюють фер-

ментні системи кишково-шлункового тракту, забезпечуючи ступеневе розщеплення органіч-

них сполук корму або компенсують нестачу в організмі необхідних біологічно активних про-

дуктів. 

Помітні резерви для збільшення виробництва продукції тваринництва закладені в підви-

щенні коефіцієнта трансформації поживних речовин корму за рахунок застосування фермент-

них добавок [2]. 

Рослинні корми містять багато клітковини, нерозчинної і практично не засвоюваної ор-

ганізмом. Цілий ряд мікроорганізмів і грибів містять фермент целюлазу, яка гідролізує клітко-

вину. Якщо препаратом цього ферменту обробити грубі корми, то їхня калорійність підвищу-

ється внаслідок перерахунку незасвоюваних полісахаридів у розчинні, добре засвоювані цук-

ри. Ферменти целюлолітичної дії розщеплюють оболонки рослинних клітин і цим сприяють 

більш повному використанню внутріклітинних поживних компонентів, зокрема протеїнів [3]. 

Підвищення перетравності клітковини у раціонах курчат-бройлерів внаслідок застосу-

вання мікробіальних целюлаз із підвищеною гідролітичною активністю, отриманих за удоско-

налення біотехнології, має виключно важливе наукове і практичне значення. Так, оптимізація 

поживного середовища для штаму Aspergillus terreus за Купрумом в органічно-мінеральній 

сполуці дозволяє отримувати кінцевий продукт – кормові добавки ферменту целюлази [4].  

Таким чином, застосування експериментально встановленої оптимальної концентрації 

комплексу Купруму у складі поживного середовища для штаму Aspergillus terreus дозволяє 

отримати вітчизняні целюлозолітичні ферментні добавки із підвищеною гідролітичною актив-

ністю та стійкістю до висушування. Це у свою чергу є одним із шляхів покращення вітчизня-

ної біотехнології виробництва целюлази. 

Мета досліджень полягає в дослідженні ефективності використання ферменту Целю-

лази, одержаного за удосконаленої біотехнології за вирощування курчат-бройлерів. 

Матеріал і методика досліджень. На основі результатів модельних, біохімічних та нау-

ково-господарських результатів досліджень обґрунтовано доцільність корекції мінераль-ного 

складу поживного середовища для штаму Aspergillus terreus за Купрумом за допомогою його 

хелатної форми, встановлено ефективність згодовування у складі комбікормів цього ферменту 

курчатам-бройлерам. Використання у комбікормах для курчат-бройлерів целюлази, отриманої 
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за удосконаленої біотехнології, сприяє підвищенню їхньої продуктивності на 9,5 % (р≤ 0,001) 

[5]. 

Для підтвердження результатів науково-господарських дослідів в умовах виробництва 

ВАТ “Птахокомбінат Бершадський” була проведена виробнича перевірка ефективності вико-

ристання ферменту целюлази одержаного за удосконаленої біотехнології. З цією метою із до-

бового молодняку курчат-бройлерів за принципом аналогів формували контрольну та дослід-

ну групи по 320 голів у кожній. Контрольна група одержувала стандартний раціон із вмістом 

целюлозолітичного ферменту зі штаму Aspergillus terreus, який культивували на поживному 

середовищі без додаткового внесення Купруму. Дослідній групі до 1 тонни комбікорму вво-

дили 68,0 г целюлази, отриманої із грибів, які вирощували на культуральній рідині з умістом 

0,5 мг/л органічного комплексу Купруму.  

Результати досліджень. Результати проведеної нами виробничої перевірки свідчать про 

позитивний вплив добавок ферменту на продуктивність курчат-бройлерів і якість одержаної 

продукції (табл.1). 

Дані, отримані у ході науково-господарського експерименту, засвідчують позитивний 

вплив уведення целюлозолітичних ферментів до складу комбікорму на середньодобові приро-

сти курчат-бройлерів і на збереження поголів’я. Збереженість поголів’я у дослідній групі була 

вищою на 9,3% порівняно з контрольною групою.  

Таким чином, заміна целюлази грибкового походження, отриманої без додаткового вне-

сення Купруму, на фермент, отриманий зі штаму Aspergillus terreus, який культивували на по-

живному середовищі з умістом металу 0,5 мг/л у формі органічно-мінерального комплексу, у 

складі комбікормів курчат-бройлерів сприяє підвищенню середньої живої маси однієї голови в 

42-добовому віці на 2,5 %. Поряд з підвищенням інтенсивності росту піддослідних курчат ві-

дмічається також зменшення витрат корму на 1 кг приросту живої маси,  цей  показник на 4,8 

% був нижчим, ніж у контролі.  
 

1. Господарські показники вирощування курчат-бройлерів 

Показник 
Група 

контрольна дослідна 

Посаджено на вирощування, гол 320 320 

Вирощено до кінця досліду, гол 311 314 

Збереженість поголів’я, % 97,2 98,1 

Середня жива маса однієї голови в 42-добовому 

віці, г 2180,3±14,35 2234,3±17,56* 

Витрати корму на 1 кг приросту живої маси 

курчат-бройлерів, кг 2,08 1,98 
    Примітка.* – Р≤0,05 порівняно з контрольною групою 

 

Висновки. Таким чином, економічно вигідна заміна у складі комбікормів целюлази, 

отриманої без додаткового внесення Купруму, на фермент, отриманий зі штаму Aspergillus 

terreus, який культивували на поживному середовищі з умістом металу 0,5 мг/л у формі 

органічного комплексу, за вирощування курчат-бройлерів, яка сприяла підвищенню 

продуктивності птиці на 2,5 % порівняно з контролем. Для підвищення продуктивності, 

зменшення витрат кормів на одиницю приросту курчат-бройлерів та покращення розщеплення 

целюлози, яка є антипоживним фактором, необхідно до однієї тонни комбікорму додавати 

68,0 г целюлази, отриманої із штаму Aspergillus terreus, який культивували на поживному 

середовищі з умістом 0,5 мг/л органічного комплексу Купруму. 
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использованием трепела месторождения «Стальное» Могилевской области как наполнителя в коли-
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комплекса на протяжении гарантируемого срока хранения при соблюдении условий хранения и исполь-

зовании защищенных форм витаминов. Сохранность селена в премиксах после пятимесячного периода 
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Введение. Основной функцией наполнителя является обеспечение оптимального объе-

ма предварительной смеси, ее технологичность при изготовлении комбикорма и равномерная 

распределяемость в нем всех биологически активных компонентов премикса. Чаще всего 

наполнителем для премиксов служат продукты, обладающие каким-то кормовым достоин-

ством. За последнее время наряду с наполнителем производители премиксов используют и 

разбавитель. Гомогенность и «смешиваемость» премикса с комбикормом, кроме физических 

характеристик витаминов и солей, главным образом, зависят от характеристик носителя и раз-

бавителя. Кроме того, такое разбавление способствует уменьшению степени контактов в пре-

миксе между разнородными группами биологически активных компонентов и возможных не-

благоприятных взаимодействий [1]. 

Известно, что рН среды оказывает большое влияние на стабильность витаминов в со-

ставе премикса и тем не менее невозможно составить кормовой премикс с оптимальным зна-

чением рН для каждого витамина. В связи с этим, по мнению многих исследователей, напол-

нитель для премиксов должен отвечать следующим требованиям: рН, близкий к нейтральному 

(оптимально 5,5–7,5); влажность не выше 10–12 %; объемный вес, сходный с этим показате-

лем у используемых препаратов биологически активных веществ; хорошая емкость (способ-

ность «нести» компоненты) и совместимость с ними; отсутствие повышенной склонности к 

пылеобразованию и накоплению статического электричества. Для обеспечения целостности 

премикса используют жидкое связующее. На практике использование только одного носителя 

не всегда позволяет удовлетворить требования, предъявляемые к носителю премикса. Поэтому 
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лучше использовать смеси сырьевых материалов, таких как растительный носитель с неорга-

ническим носителем или разбавителем [2]. 

Природные цеолиты являются новым, перспективным видом полезных ископаемых, 

масштабы применения которых во всем мире ежегодно растут. Особенно перспективно ис-

пользование цеолитов в сельском хозяйстве, в том числе в животноводстве. В США, Японии, 

Германии, Китае и др. были реализованы масштабные программы исследований свойств цео-

литов в приложении к их практическому многоотраслевому использованию и, особенно, в жи-

вотноводстве. В настоящее время в Беларуси организовано производство местного минераль-

ного адсорбента – трепела, который также может служить в качестве наполнителя и разбави-

теля премиксов для сельскохозяйственных животных [3, 4]. 

Цель исследований. При изучении нового состава премиксов с включением трепела 

месторождения «Стальное» Хотимского района Могилевской области для молодняка круп-

ного рогатого скота одной из задач наших исследований явилось определение витаминной ак-

тивности премикса при хранении. 

Материал и методика исследований. Для молодняка от 10 до 75 дневного возраста 

были разработаны рецепты премиксов: ПКР-1-50 и ПКР-1-100, в котором 50 и 100 % ржаных 

отрубей, стандартного премикса было заменено цеолитсодержащим трепелом. Для молодняка 

крупного рогатого скота в возрасте 75-240 дней разработаны премиксы ПКР-2-30 и ПКР-2-50, 

в котором в отличие от контрольного премикса ПКР-2 на ржаных отрубях 30 % и 50 % напол-

нителя заменяли трепелом.  

Опытные партии премиксов, задействованных в испытаниях были выработаны в фили-

але «Негорельский КХП» ОАО «Агрокомбинат Дзержинский». 

Премиксы для изучения сохранности витаминов были дозированы в мешки по 25 кг и 

закладывались на хранение при температуре 30 
0
С и влажности 45 %.  

Исследования по содержанию витаминов в премиксах ПКР-1-50 и ПКР-1-100 проводи-

лись в течение 3 месяцев хранения, в премиксах ПКР-2-30 и ПКР-2-50 на протяжении 5 меся-

цев и пробы отбирались 1 раз в месяц. Определение витаминов в премиксе определяли в ГУ 

«ЦНИЛхлебопродукт» по общепринятым методикам.  

Результаты и обоснование исследований. Изучение сохранности витаминов А, В1, В2, 
В5, Д3 и Е проводили в лабораторных условиях в начале производства премиксов и в процессе 

хранения (табл. 1). 
 

1. Сохранность витаминов в премиксах через 3 месяца хранения, (%) 

Показатели 

Стандартный премикс (по 

данным Hoffman-La Rohe) - 

стандарт хранения  

в течение 3 месяцев 

Премикс ПКР-1-50 Премикс ПКР-1-100 

Витамин А 70-90 91 88 

Витамин В1 70-80 80 77 

Витамин В2 90-100 98 99 

Витамин В5 80-100 91 95 

Витамин D3 80-100 90 89 

Витамин Е 90-100 92 95 
 

Изменения содержания витаминов в опытных премиксах сравнивали с данными по со-

хранности витаминов в витаминно-минеральных премиксах с холин хлоридом (источник ви-

тамина В4). Из данных таблицы 1 видно, что за истекший период хорошую стабильность в 

опытных премиксах имели витамины В2, В5 и Е. Сохранность витамина В1 была наименьшей. 

Так за период хранения его разрушилось более 20 %. 

По истечении пяти месяцев хранения премиксов определяли содержание витаминов и 

селена в контрольном образце (ПКР-2) и опытных (табл. 2). 
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2. Содержание витаминов и селена в премиксах после  

пятимесячного срока хранения 
 

Показатели 
ПКР-2 

ПКР- 

2-30 

ПКР- 

2-50 
Декларированные 

показатели 
после 5-ти месяцев хранения 

М.д. влаги, % 11,9 8,0 6,9  

Витамин А, млн. МЕ./т 1676,4±234,7 1609,6±225,3 1729,0±242,1 1500 

Витамин Д3, млн. МЕ./т 386,4±61,8 431,8±69,1 436,1±69,8 380 

Витамин Е, г/т 1118,7±190,2 1148,7±195,3 1134,4±192,8 1000 

Селен, г/т 7,8±2,2 9,4±2,6 14,0±3,9 17 
 

Установлено, что сохранность витаминов А, Д3 и Е во всех трех рецептах премиксов 

после пятимесячного хранения не изменялась и соответствовала декларированным показате-

лям. Данные витамины в условиях хранения в течение пяти месяцев не распадались. Основ-

ными критериями, обеспечившими стабильность витаминов, мы считаем защищенную форму, 

в которой они находились, а также влажностные и температурные параметры, которые соот-

ветствовали регламентируемым. 

Сохранность селена в контрольном премиксе составила  46 %,  в  премиксе  с  вводом 

30 % нового наполнителя – 55 %, с вводом 50 % нового наполнителя – 82 %. 

На основании исследований по сохранности биологически активных веществ в премик-

сах с различным соотношением наполнителей (органический : минеральный) можно сделать 

следующие выводы. Снижение содержания органического наполнителя (отрубей) в премиксе 

со 100 % до 70 и 50 % не влияет на сохранность витаминов А, Д3 и Е. При повышении ввода в 

премикс минерального наполнителя (трепел) повышается сохранность микроэлемента селена 

за пятимесячный период хранения с 46 % до 55–82 %. 

Заключение. Включение в состав наполнителя премиксов для молодняка крупного ро-

гатого скота трепела месторождения «Стальное» Хотимского района Могилевской области в 

количестве 30 %, 50 % и 100 % не оказывает отрицательного влияния на сохранность вита-

минного комплекса на протяжении гарантируемого срока хранения при соблюдении условий 

хранения и использовании защищенных форм витаминов. Сохранность селена в премиксах 

после пятимесячного периода хранения составила 46 % в рецепте ПКР-1 и 55 % в рецепте 

ПКР-2. 
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Актуальність проблеми. Відомо, що на ефективність використання кормів, ріст живої 

маси та продуктивність тварин поряд з селекцією також впливають тип раціону та рівень годі-

влі [1–4]. При цьому доведено, що концентрація всіх поживних речовин в сухій речовині раці-

ону визначається рівнем її споживання тваринами.  

 Вирощування ремонтних телиць є однією з ключових в інтенсифікації галузі молочного 

скотарства. Незадовільні умови утримання, низький рівень годівлі та неякісні корми не мо-

жуть забезпечити інтенсивність росту ремонтного молодняку на рівні затвердженого стандар-

ту для конкретної породи тварин. 

 Нові вітчизняні норми годівлі ремонтного молодняку [4] суттєво відрізняються від дію-

чих до нині в Україні норм [3]. Поряд з концепцією помірного вирощування, новими нор-

мами рекомендується більш прогресивний спосіб, який передбачає кардинально нові підходи 

щодо тривалості випоювання телят молоком, початку згодовування їм комбікорму, сіна і си-

лосу та  подальше інтенсивне вирощування телиць, що гарантує досягнення живої маси у віці 

15 місяців на рівні 400 кг. Але, у зв’язку з тим, що різні регіони відрізняються за кліма-

тичними умовами, складом раціонів, якістю кормів, ступенем їх підготовки та частотою зго-

довування, споживання сухої речовини худобою буде різним і потребує уточнення.  

 Методи досліджень. Дослідження проводили в СПП «Чумаки», Дніпропетровського ра-

йону на телицях української червоної молочної породи при вирощуванні з 7-го по 15-й місяць 

включно. В умовах науково-виробничого досліду були відібрані контрольна та дослідна групи 

тварин, по 20 голів в кожній. Нормування кількості сухої речовини (СР), доступної для обмін-

ну енергії (ДОЕ), сирого протеїну (СП) і його розщеплюваної і нерозщеплюваної фракцій, 

нейтрально-детергентну клітковину (НДК), кислотно-детергентну клітковину (КДК), кальцію, 

фосфору в раціонах дослідної групи проводили за новими вітчизняними нормами [4] – інтен-

сивний метод вирощування, в контрольної групі – за нормами Ноздріна [3] – помірний метод 

вирощування. 

Весь період досліду в годівлі тварин використовувався однотипний загально змішаний 

раціон, що складався із кукурудзяно-соргового силосу, сіна люцернового, злакових концент-

ратів, макухи соняшникової, солі кухонної та преміксу. 

Щомісячно проводили індивідуальне зважування тварин і визначали зміни живої маси. 

На підставі фактичного споживання поживних речовин і змін живої маси порівнювали інтен-

сивність росту телиць контрольної і дослідної груп. 

Результати досліджень. Результати досліджень свідчать, що споживання поживних ре-

човин раціону теличками дослідної групи, порівняно з контрольною, у всі періоди було в се-

редньому більшим (Р<0,01): сухої речовини на 20,6 %, енергії – на 20,8 %, сирого протеїну – 

на 19,5 %, розщеплюваного протеїну – на 19,2 %, нерозщеплюваного протеїну – на      27,9 %, 

сирої клітковини – на 14,4 %, нейтрально-детергентної клітковини – на 17,4 %, кислотно-

детергентної клітковини – на 17,8 %. 

Забезпеченість телиць сирим протеїном у 7–9, 10–12, 13–15 місячні періоди становила: у 

контрольній групі – 95,8; 102,2 та 90,7 %; в дослідній – відповідно 103,8; 96,7 та 100,7 %. Кі-

лькість розщеплюваного протеїну в добових раціонах телиць контрольної групи, порівняно з 
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нормою, складала 80,5; 104,6 та 94,3 %, дослідної групи – 104,8; 98,2 та 103%, відповідно для 

періодів 7–9; 10–12 та 13–15 місяців, а нерозщеплюваного протеїну – 66,4; 84,1; 76,7 % – в ра-

ціоні контрольної групи та 84,9; 80,6; 84,0 % – в раціоні телиць дослідної групи. Кількість 

НДК (у % до СР) в раціонах телиць контрольної групи становила 47,8–52,0 %, в дослідній 

групі – 47,1–48,7 %, при нормі 30 %. Рівень КДК в раціонах контрольної групи становив 30–

33,8 %, в дослідної – 29,6–31,9 %, при нормі 20 %. В цілому, можна констатувати, що в прове-

деному дослідженні було забезпечено в раціоні телиць як контрольної, так і дослідної груп на-

дходження основних поживних речовин на рівні 90–112 %, по відношенню до норм, за винят-

ком фракцій розщеплюваного та нерозщеплюваного протеїну та структурних вуглеводів. 

Слід відмітити, що в діючих до нині нормах годівлі наводяться досить високі показники 

споживання сухої речовини телицями у віці 7–13 місяців при низькій концентрації доступної 

обмінної енергії (2,59–2,88 кг/100 кг живої маси при концентрації ДОЕ 7,0–7,37 МДж/кг СР). 

В наших дослідженнях споживання сухої речовини телицями на 100 кг живої маси знахо-

дилось на рівні 2,1–2,3 кг і закономірно знижувалось при зниженні концентрації енергії в су-

хій речовині раціону. 

 Аналіз динаміки середньодобових приростів і живої маси тварин показує, що впродовж 

досліду ріст та розвиток телиць практично відповідала рівню затвердженого стандарту для 

української червоної молочної породи і досягнення у віці 15 місяців живої маси 339,3±4,97 кг 

при помірному та 403,8±5,45 кг при інтенсивному вирощуванні. 

 Витрати енергії на одиницю приросту телиць дослідної групи, у порівнянні з контролем, 

були у середньому на 15,3 % менше (Р<0,05). Так, телиці контрольної та дослідної груп на 1 кг 

приросту витрачали відповідно 82,6 та 76,5 МДж на початковому періоді та 115,9 і 95,7 на кі-

нцевому періоді досліду. 

 З віком також зростали і витрати протеїну на одиницю приросту. При цьому в контроль-

ній групі витрати протеїну на 1 кг приросту за період досліду вирослі на 62,4 %, а в дослідній 

– на 28,1 %. В середньому за весь період досліджень телиці дослідної групи витрачали протеї-

ну на одиницю приросту на 23,5 % менше у порівнянні з контролем. 

 Вміст жиру в 1 кг приросту телиць дослідної групи в усі періоди вирощування був вищим 

(Р<0,001), порівняно з контрольною групою, а вміст білку, навпаки, був більшим (Р<0,001) у 

телиць контрольної групи. Енергії більше містилось у прирості телиць дослідної групи. 

 Незважаючи на більшу кількість жиру в 1 кг приросту конверсія енергії раціону в енергію 

приросту у телиць дослідної групи в цілому, порівняно з контрольною, була меншою. 

 Конверсія енергії раціону в енергію приросту зростала у телиць обох груп з підвищенням 

віку тварин, а конверсія сирого протеїну в білок приросту, навпаки, зі зростанням  віку – зни-

жувалась. За весь період досліду конверсія протеїну в контрольній та дослідній групах в сере-

дньому складало 0,17 та 0,137 відповідно. В заключному періоді коефіцієнт конверсії протеїну 

знизився в контрольній групі на 16,1 %, в дослідній – на 27,2 %. Це пов’язано з тим, що ефек-

тивність використання енергії на синтез жиру, за даними багатьох авторів, набагато вища ніж 

на синтез білка. 

  Висновки. Інтенсивний метод годівлі ремонтних телиць за новими вітчизняними норма-

ми [4] в господарствах Придніпровського регіону, у цілому забезпечує ефективне вирощу-

вання ремонтних телиць червоної молочної породи. Однак, на нашу думку, потребують коре-

гування у бік зменшення показників можливого споживання сухих речовин у віці 7–13 місяців 

до 2–2,3 кг на 100 кг живої маси та підвищення при цьому концентрації енергії в сухий речо-

вині раціону до 10–10,2 МДж/кг. 
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Проведені дослідження продемонстрували, що згодовування сім'ям в період нарощування  

бджіл на зиму  цукрового сиропу з додаванням препарату «апистим» поліпшує хід зимівлі. 
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Постановка проблеми. В Україні історично склались сприятливі умови для розвитку 

пасічницької галузі. Різноманітна і багата медоносна база, кліматичні особливості дозволяють 

отримувати високі медозбори [5]. 

Нині, як за чисельністю бджолиних сімей, так і обсягами виробництва продукції, Укра-

їна займає лідируючі позиції в Європі та входить в першу п’ятірку країн світу. Програмою ро-

звитку бджільництва передбачено  подальше збільшення чисельності бджолиних сімей і обся-

гів виробництва продукції [8]. 

Але в світі спостерігається  явище масового вимирання бджіл і джмелів,  яке набуло 

глобального характеру. З проблемою колапсу бджолиних сімей (ColonyCollapseDisorder), коли 

бджоли сім'ями залишають вулики і відлітають у невідомому напрямку, і різкого зниження 

чисельності медоносних бджіл зіткнулися багато країн світу. За оцінками фахівців, в Америці 

за 2012 рік популяція бджіл скоротилася на 50%. Аналогічна ситуація спостерігається в Німе-

ччині, Північній Ірландії, Італії, Франції і Швейцарії. Випадки масової загибелі та ослаблення 

бджолиних сімей зустрічаються і в Україні [4, 6]. 

Вчені вважають, що основними причинами цього явища є: екзотичні паразити; генети-

чно модифіковані зернові культури; зміна клімату; вирубування лісів; електромагнітне випро-

мінювання. Всесвітній фонд захисту бджіл в якості головної причини загибелі медоносних 

бджіл вважає інтенсивне застосування в боротьбі з шкідниками отрутохімікатів і пестицидів 

при вирощуванні сільськогосподарських культур, які наносять смертельну шкоду популяції 

бджіл по всьому світу. Отрута, що розпорошується на полях  не просто знижує продуктивність 

пасік, але і пошкоджує нервову систему бджоли [6]. 

Кожен бджоляр бажає бачити своїх бджіл сильними і здоровими. Сьогодні існує цілий 

ряд кормових добавок різних за  природою і механізмом впливу,  застосування яких стиму-

люють ріст і продуктивність тварин, птиці, звірів і бджіл. Сучасний ринок перенасичений ци-

ми препаратами, що створює проблему визначення їх ефективності в умовах дрібних  госпо-

дарств. Один з таких препаратів – «апистим» (розробка фірми «Аписфера-2000».) 

Мета дослідження. Метою дослідження було оцінити ефективність використання пре-

парату «апистим» в умовах приватної пасіки. 

Матеріали та методи дослідження. Дослідження проводили в умовах  пасіки медово-

запилювального напрямку, що знаходиться в селі Ромашкове Середино-Будського району 

Сумської області. Предметом дослідження були фактори впливу на фізіологічний стан і про-

дуктивність бджіл. Поставленні завдання вирішувались з використанням зоотехнічних, вете-

ринарно-санітарних,  біометричних  методів. 
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Результати досліджень. Критичним періодом в житті бджолиної сім’ї є зимівля і під-

готовка до неї починається з весни. Перш за все сім’я турбується про достатні запаси кормів, а 

пасічник, крім іншого, повинен потурбуватися про їх якість. 

Про важливість мінеральних речовин в живленні бджіл відомо давно. Мінеральні речо-

вини входять в склад структур клітин живого організму і беруть участь у процесах обміну ре-

човин. Недостатнє їх надходження призводить до порушення фізіологічних процесів і навіть 

до загибелі комах. Підгодовуючи сім'ї бджіл тільки цукром, бджолярі позбавляють їх мінера-

льних речовин, тому що очищений цукор їх не містить. Додавання у сироп найбільш важливих 

мінеральних солей стимулює розвиток сімей бджіл навесні і покращує зимівлю. Це підтвер-

джують   дослідження багатьох  авторів [3, 7, 9].   

Апистим – збалансований комплекс мікроелементів, необхідних бджолам. Він цінний 

тим, що до його складу входить кобальт, стимулююча дію якого на розвиток сімей відома да-

вно. Однак більшість бджолярів перестали застосовувати кобальт на своїх пасіках через труд-

нощі його придбання. Навесні бджолам особливо необхідні мікроелементи, в пошуках яких 

вони можуть відвідувати різні нечистоти, що призводить до забруднення товарної продукції 

бджільництва і зараження бджіл сальмонельозом та амебіазом. Щоб цього уникнути, необхід-

но давати бджолам мікроелементи з цукровим сиропом і водою. 

Практикою та науковими дослідженнями доведено, що за ідентичних умов сильні сім'ї 

порівняно зі слабкими зимують краще. Це пояснюється перш за все тим, що сильні бджолині 

сім'ї легше підтримують температурний режим і відносну вологість повітря. При цьому витра-

ти корму на одиницю маси бджіл мінімальні. Слабкі бджолосім'ї  упродовж зими споживають 

на одиницю маси на 30–60 % корму більше, витрати енергії на підтримування оптимальної 

температури і вологості зростають, бджоли швидше зношуються, у них переповнюється задня 

кишка, часто виникає пронос, що може призвести до їх загибелі. Отже, в зиму бджолині сім'ї 

повинні йти сильними [1]. 

Ми порівняли фізіологічний стан бджіл, що отримували «апистим» в дозі 10 г на 5 л 

цукрового сиропу (дослідна група) із тими, яким згодовували цукровий сироп (контрольна 

група). Про вплив препарату на якість зимівлі бджіл  можна судити по матеріалам представле-

них в таблиці.  

Препарат був застосований в період підготовки до зими, коли виконували часткову за-

міну меду на цукровий сироп. В результаті зимівлі не втратили жодної сім’ї , а 68 % сімей 

зберегли свою силу. Лише дві сім’ї визнані слабкими в наслідок втрати маток. Для порівняння 

- за попередній сезон загинуло 20 % сімей і лише 28 % можна було віднести до сильних сімей. 
 

1. Оцінка сили бджолиних сімей після  зимівлі 

 

Кількість бджолосімей після 

зимівлі 

Осіння підгодівля  цукровим 

сиропом 

Осіння підгодівля  цукровим 

сиропом  із апистином 

шт. % шт. % 

Сильні 13 28,9 38 67,8 

Середні 10 22,2 17 30,4 

Слабкі 6 13,3 2 3,6 

Загинули 9 20,0 - - 

Разом 45 100,0 56 100,0 
 

Аналізуючи результати зимівлі ми бачимо, що вдалося виправити ситуацію із значним 

послабленням та загибеллю бджіл.Згодовування сім'ям в період нарощування молодих бджіл 

на зиму (серпень — вересень) цукрового сиропу з додаванням препарату «апистим» сприяло 

збільшенню числа молодих особин, що йдуть у зиму, порівняно з контролем; поліпшуються 

хід зимівлі і фізіологічний стан комах після зимівлі. 
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Висновки. Таким чином препарат «апистим» проявив себе як стимулятор загального 

розвитку сімей, підвищення репродуктивної активності маток і поліпшення зимівлі бджо-

линих сімей. 
 

Бібліографічний список 
 

1. Аветисян Г. А. Разведение й содержаниепчел / Г. А. Аветисян  -2-е изд., перераб. й доп. -М.:  Колос, 1983. 

– 271 с. 

2. Гурков В. С.  От колоды к рамочному улью / В. С. Гурков, С. Ф. Терёхин  // Пчеловодство, 1995. – № 4. – 

С. 58. – 60. 

3. Иойриш Н. П. Пчёлы - крылатые фармацевты / Н. П. Иойриш . – М.: Наука, 1964.- 158с. 

4. Збережемо бджолу – збережемо планету! /  Редкол. журналу Доктор Бджілка. – 2014. – №4. – С. 3. 

5. Коваль Я. Екологічно чистий мед / Я.Коваль // Український пасічник, 1995. – № 2. – С. 32–33. 

6. Колесник Г. Що станеться, якщо вимруть бджоли? / Г. Колесник Джерело: 

https://shkolazhizni.ru/world/articles/74065/© Shkolazhizni.ru 

7. Корнет А. К. Минеральньіе вещества мёда и падевьій токсикоз в условиях Латвийской ССР: Автореф. 

дис. канд. вет. наук: 16.00.06 / А. К. Корнет // Ленинград.вет. ин - т. – Л.,1967.– 15с. 

8.  Підготовкакадрів з бджільництва у   вищих   навчальних   закладах   /   О. М. Лосєв,    В. Д. Броварський, 

В. П. Поліщук та ін. // Доктор Бджілка. – 2014. – № 4. 

9. Назаров С. С.   Попадание пестицидов   в   гніздо медоносной пчел? и  загрязнение продуктов  пчеловодс-

тва / С. С. Назаров // Мат. докл. ХХІІІ Междунар. конгр. по пчеловодству. – М.: Изд-во Апимондии. – Бу-

харест: – 1971. – С. 518–520. 

 

 
УДК 636.4.087 
 

ФЕРМЕНТИ - ГАРАНТІЯ  ВИСОКОЇ  ЕФЕКТИВНОСТІ  СВИНАРСТВА 
 

С. И. Кононенко, доктор сільськогосподарських наук, професор 

Північно-Кавказький науково-дослідний інститут тваринництва 
 

Введення до складу комбікорму для молодняку свиней ферментного препарату МЕК СХ-3 спри-

яє збільшенню живої маси на 6,0% і середньодобових приростів на 7,8%. 
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Сучасне свинарство найбільш специфічна галузь тваринництва і займає лідируюче по-

ложення в м'ясному балансі світового виробництва. Свинарство має справу з найскладнішими 

живими біологічними об'єктами, що стоять за багатьма фізіологічними показниками близько 

до самої людини. Це означає, що біологія розвитку, годiвля, утримання та догляд за такими 

тваринами вимагають високих матеріальних витрат, а їх економія цілком залежить від суворо-

го дотримання науково - обґрунтованих норм [1]. 

Однак, багато  компонентів комбікормів характеризуються більш широким спектром по-

казників, в тому числі володіють антипоживим ефектом, який зазвичай не враховується при 

розрахунках, але має суттєвий вплив на якість корму, його перетравність і доступність пожив-

них речовин і, як наслідок, - на продуктивність зростаючих і відгодовуваних свиней [2]. Для 

рослинних кормів це, перш за все, некрохмалисті полісахариди, що істотно збільшують в'яз-

кість корму і перешкоджають його розщепленню. Але в даний час розроблено велику кіль-

кість ферментних препаратів, якi сприяють нормальному засвоєнню поживних речовин [3]. 

Ферменти вводяться в раціон поросят з метою включити в процес травлення ті поживні 

речовини раціону, на перетравлення яких у молодняка свиней виробляється ферментів мало і з 

малою активністю, або не виробляється взагалі [4]. 

Застосування ферментних препаратів в умовах фермерских  та особистих підсобних гос-

подарств збільшує середньодобовий приріст молодняку свиней в періоди дорощування і від-

годівлі на 20–30 %, а витрати кормів знижує на 18–23 % [5, 6]. 

Підвищення коефіцієнтів перетравності поживних речовин і більш раціональне викорис-

тання протеїну кормів в організмі поросят залишається до теперішнього часу однією з актуа-
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льних і перспективних завдань. В їх вирішенні важливе місце займає питання вивчення ефек-

тивності використання ферментних препаратів. Залежно від властивостей ферментних препа-

ратів, технології їх застосування, складу раціону і вікової групи свиней - отримано далеко не 

однаковi результати. Препарат МЕК СХ-3 містить пектинліазу, ксиланазу, ендо- та екзо- β-

глюканазу,  целлюлазу,  амілазу,  протеазу,  пентозаназу і целлобіазу. МЕК СХ-3 стандартизу-

ється по пектинліазнiй активності – 1500 од / г, ксиланазнiй активності -1750 од / г, екзо- β-

глюканазнiй активності – 200 од / г. 

Методика досліджень. Науково-господарський дослід проводився на свинотоварній фе-

рмі, на молодняку свиней по 25 голів в групі. Тварини підбиралися за принципом пар-аналогів 

з урахуванням породності, статі, віку і живої маси. 

Дослід проводився за nfrj. схемою: 1 група – контрольні тварини отримували збалансо-

ваний комбікорм, наступного складу, %: ячмінь – 50,0; кукурудза – 16,8; горох – 12; макуха 

соняшникова - 10; шрот соєвий - 4; трикальцiйфосфат – 0,2; крейда – 0,7; сіль кухонна – 0,3; 

премікс П51-1. У дослідній групі використовувався аналогічний комбікорм, тільки до складу 

дослідного преміксу був введений МЕК СХ-3 з розрахунку 1 кг / т комбікорму. 

Годівля тварин була групова, двічі на добу. Для контролю фізіологічного стану піддослі-

дних свиней за загальноприйнятими методиками визначали біохімічні показники крові на по-

чатку та наприкінці досліду у трьох тварин з групи. 

Результати досліджень та їх обговорення. Використаний в наших дослідженнях фер-

ментний препарат МЕК _ід-3 в комбікормах для відлучених поросят від 60 до 120 денного ві-

ку дозволив отримати показники, характеристика яких наводиться в таблиці 1. 
 

1. Результати досліду 

Показники 
Г  р  у  п    а 

1 2 

Жива маса при постановці на дослід, кг 18,8 ± 0,26 18,9±0,29 

Жива маса в 90 днів, кг 32,5 ± 0,46 34,1±0,48 

Жива маса в 120 днів, кг 46,6 ± 0,55 49,4±0,53 

Валовий приріст за період 60-120 днів, кг 27,8 30,5 

Середньодобові прирости у віці 60-120 днів, г 464±6,0 508±5,5 
 

Найбільша жива маса в 90-денному віці 34,1 кг була отримана в дослідній групі і переве-

ршила контрольну групу на 5,1 % (Р <0,01). Така ж тенденція збереглася і до закінчення дос-

лідного 120 денного періоду. Показники живої маси в дослідній групі перевершили відповід-

ний показник контрольної групи вже на 6,0 %. 
 

2. Біохімічні показники крові у піддослідних тварин 

Показники 
Група 

1 2 

Еритроцити, 10 12 / л 5,84 5,97 

Лейкоцити, '10 9 / л 16,38 16,42 

Гемоглобін, г / л 107,2 108,1 

Резервна лужність, од. 478,00 480,00 

Кальцій ммоль / л 2,62 2,63 

Фосфор ммоль / л 1,83 1,83 

Вітамін А мкг% 23,3 26,4 

Вітамін Е мг% 0,3 0,3 

Магній моль / л 1,2 1,2 

Мідь мкг% 190,7 192,0 

Цинк мкг% 119,4 121,2 
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Найбільш високі середньодобові прирости були у поросят дослідної групи, які отри-

мували в складі комбікорму ферментний препарат МЕК СХ-3. У порівнянні з контрольною 

групою, тваринам якої згодовували комбікорм без ферментної добавки, середньодобовий при-

ріст у поросят дослідної групи збільшився в 90-денному віці на 11,4%. 

Дані гематологічних досліджень не дали істотних відхилень від фізіологічної норми 

(табл. 2). 

Істотноϊ рiзницi в складі крові між тваринами контрольної і дослідної груп не знайдено, 

за винятком лише деяких показників. 

Показники по кальцію, фосфору, магнію, міді і цинку в крові отримані практично одна-

кові, що вказує на нормальну функціональну діяльність всіх органів і систем і відсутність по-

рушень мінерального обміну. Відзначено в дослідній групі більш високий вміст вітаміну А на 

3,1% в порівнянні з контролем, а ось вітамін Е знаходиться в обох групах на однаковому рівні. 

Висновки і пропозиції. Використання в комбікормах для молодняку свиней фермент-

ного препарату МЕК СХ-3 не зробило негативного впливу на обмін речовин в організмі і стан 

гематологічних показників крові. Рекомендується в раціонах з високим вмістом зерна ячменю 

використовувати ферментний препарат МЕК СХ-3. 
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Эффективность производства мяса бройлеров в условиях интенсивного ведения отрас-

ли зависит от обеспечения ее сырьевыми ресурсами, и, в первую очередь, сбалансированными 

комбикормами, основу которых составляют зерновые и белковые корма растительного и жи-

вотного происхождения [1]. 

Сорго возделывается на всех континентах мира для кормовых целей, а в засушливых 

районах часть его зерна используется в питании человека. Целесообразность возделывания 

сорго обуславливается его высокой продуктивностью и универсальностью использования. По 

питательным свойствам зерно и зеленая масса сорго почти не уступают кукурузе[2].  

http://elibrary.ru/item.asp?id=17714667
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1015407
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1015407
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1015407&selid=17714667
http://ej.kubagro.ru/2012/04/pdf/07.pdf
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=54325
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Целью исследований являлось изучение влияния замены зерна кукурузы на зерно экс-

трудированного сорго на мясную продуктивность и развитие внутренних органов цыплят-

бройлеров. 

Исследования проведены на птицефабрике ООО «Капитал-М» Республики Адыгея, со-

гласно «Методике проведения научных и производственных исследований по кормлению 

сельскохозяйственной птицы» ВНИИТИП (г. Сергиев Посад, 2005) на цыплятах-бройлерах 

кросса «КОББ-500». В ходе двух экспериментов формировались по 3 группы численностью по 

100 голов птицы методом групп-аналогов. 
 

1. 1. Схемы научно-хозяйственных опытов, n = 100 

Группа Особенности кормления 

1-контрольная 
Полнорационный комбикорм (ПК) с 

содержанием зерна кукурузы 40,0 % по массе 

2-опытная 
ПК с полной заменой зерна кукурузы зерном сорго в количестве 40,0 % по мас-

се 

3-опытная  
ПК с полной заменой зерна кукурузы экструдированным зерном сорго в коли-

честве 40,0 % по массе 

 

Условия содержания цыплят-бройлеров сравниваемых групп, выращиваемых в течение 

42 дней в клеточных батареях марки КБУ-3, были одинаковыми и соответствовали существу-

ющим рекомендациям по откорму птицы кросса «КОББ-500». 

Схема опыта представлена в таблице 1. 

При достижении цыплятами-бройлерами возраста 42 дней был проведен контрольный 

убой в соответствии с ГОСТом Р 52837-2007 «Птица сельскохозяйственная для убоя», для че-

го из каждой группы были отбирались по 5 типичных голов (с учетом живой массы и упитан-

ности в данной группе). Согласно требованиям ГОСТа Р 52702-2006 «Мясо кур (тушки кур, 

цыплят, цыплят-бройлеров)» была проведена анатомическая разделка полученных тушек пти-

цы.  

Результаты исследований и их обсуждение. Установлено, что в регионе с высоким 

риском засухи замена в рецептуре комбикормов кукурузы в количестве 40,0 % по массе 

необработанным зерном сорго обеспечили практически одинаковый продуктивный эффект, 

так как между птицей контрольной и опытных групп по показателям сохранности (94,0 % 

против 93,1 -94,5 %), валового (2192,0 г против 2184,2-2204,2 г) и среднесуточного прироста 

(52,2 г против 52,0-52,55 г) живой массы достоверных (Р≥0,05) различий ни в одном случае 

установлено не было. 

При скармливании зерна сорго взамен кукурузы, цыплята-бройлеры   потребляли  на 

1,0 % меньше комбикорма, при снижении затрат корма на 1,0-2,0 %, по сравнению с конт-

ролем, а при скармливании экструдированного сорго – на 1,5-2,0 %, при снижении затрат кор-

мов на 1,0–5,0 %. Сохранность цыплят, при скармливании экструдированного сорго, повз-

силась на 1,6 %.  
2. Показатели контрольного убоя цыплят-бройлеров, n=6 

Показатель 
Группа 

1 2 3 

Живая масса перед убоем, г 2270,7±21,1 2275,0±23,5 2364,0±22,1* 

Масса непотрошеной тушки, г 1999,0±23,4 2006,0±21,0 2078,3±21,3* 

Масса потрошеной тушки, г 1642,0±21,2 1652,0±25,8 1757,7±20,3* 

Убойный выход, % 72,30 73,30 74,40 

- Р<0,05 

 

При полной замене зерна кукурузы экструдированным зерном сорго в рационах у цып-

лят-бройлеров относительно контроля произошло достоверное (Р≤0,05) повышение коэффи-
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циентов переваримости на 2,4–6,4 % (Р≤0,05). Результаты контрольного убоя пред-ставлены в 

таблице 2. 

При проведении контрольного убоя выявлено, что ввод сорго в рационы птицы не ока-

зал отрицательного влияния на выход полупотрошенной и потрошенной тушек. При этом при 

скармливании экструдированного сорго взамен кукурузы у птицы третьей группы отмечалось 

достоверное (Р≤0,05) увеличение массы полупотрошенной тушки на 3,99 %, потрошенной – на 

7,04 %, убойного выхода – на 2,10 %, что говорит о положительном влиянии эктрудированно-

го зерна сорго в рецептуре комбикормов цыплят-бройлеров на процессы синтеза белка в мы-

шечной ткани.  

По результатам контрольного убоя определили показатели массы мышц и внутреннего 

жира цыплят-бройлеров (табл. 3). 

Установлено, что за счет скармливания экструдированного сорго взамен кукурузы у 

птицы третьей группы отмечалось достоверное (Р≤0,05) увеличение массы грудных мышц – 

на 2,50 %, и голени – на 20,30 %, чем в контрольной группе. 
 

3. Показатели массы мышц и внутреннего жира цыплят-бройлеров, n=6 

Показатель 
Группа 

1 2 3 

Масса мышц, г: грудные 364,70±10,90 394,70±3,20 410,30±8,00* 

в % к массе потрошеной тушки 22,20 23,90 23,30 

бедренные 190,30±2,00 213,30±6,30 196,70±4,10 

в % к массе потрошеной тушки 11,60 12,90 11,20 

голени 162,70±4,80 167,00±12,05 195,70±7,09*** 

в % к массе потрошеной тушки 9,90 10,10 11,10 

Масса внутреннего жира, г 45,00±6,80 48,00±7,20 46,00±4,00 

в % к массе потрошеной тушки 2,70 2,90 2,60 

Примечание: *- Р≤0,05; ***- Р≤0,001 
 

Масса грудных мышц возросла во второй группе на 1,70 %, а в третьей, где скармлива-

ли сорго экструдированное – на 1,10 % (Р≤0,05). Масса мышц голени повысилась по сравне-

нию с показателем контрольной группы во второй группе на 0,20 %, а в третьей – на 1,10 % 

(Р≤0,001). По массе внутреннего жира особых различий между сравниваемыми группами 

бройлеров не было обнаружено. 

Достоверных различий по развитию внутренних органов по группам не было установ-

лено. В основном, масса и длина внутренних органов бройлеров находились в пределах фи-

зиологических норм и соответствовали возрастному периоду выращивания, и они не носили 

признаков патологических изменений. Использование в кормлении цыплят-бройлеров зерна 

экструдированного сорго относительно контроля увеличило содержание протеина в сухом 

веществе мышечной ткани птицы 3-й группы на 1,1% при снижении массовой доли сырого 

жира – на 1,4% соответственно. По содержанию золы, в том числе кальция и фосфора, особых 

различий между группами не было установлено.  

Выводы. Таким образом, скармливание зерна сорго вместо кукурузы, как в цельном, 

так и в экструдированном виде, оказало положительное влияние на химический состав мы-

шечной ткани цыплят. Последнее также может быть сопряжено с лучшей переваримостью пи-

тательных веществ у птицы опытных групп. 
 

Бібліографічний список 
 

1. Юрин Д. А., Овсепьян В. А., Кононенко С. И. Повышение эффективности расчета рационов // Труды Ку-

банского ГАУ. – 2015. – Вып. 56. – С. 201–205. 
2. Кононенко С., Юрина Н., Тлецерук И. Сорго в кормлении цыплят-бройлеров // Комбикорма. – 2016. – № 

9. – С. 69–71. 



Проблеми та шляхи інтенсифікації виробництва продукції тваринництва    2017 

 

32 
 

УДК 636.4.085 
 

ОСОБЕННОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ГОЛ ОЗЕРНОГО  ЯЧМЕНЯ  В  КОРМЛЕНИИ 

МОЛОДНЯКА  СВИНЕЙ 
 

С. И. Кононенко, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства 
 

Изучен химический и аминокислотный состав голозерного ячменя. Использование голозерного 

ячменя в составе комбикормов для молодняка свиней способствует повышению живой массы, сни-

жению затрат кормов на производство единицы продукции и увеличению экономической эффектив-

ности. 
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Постановка проблемы. В сложившихся экономических условиях для обеспечения 

рентабельного производства свинины одним из определяющих звеньев в технологии, также 

является повышение эффективности использования кормов, которые составляют в структуре 

себестоимости продукции до 60–65 %. В текущий момент ведется поиск новых источников 

кормов [4]. Эта проблема сегодня является достаточно актуальной, так как в рационах монога-

стричных продолжается увеличение доли зерновых,  обладающих кроме своих неплохих пита-

тельных качеств также и антипитательными факторами.  

Реальное положение кормовой базы южной части России выдвигает на ведущее место в 

структуре кормления свиней из зерновых злаков – ячмень. Ячмень – традиционный основной 

корм при выращивании свиней, а на откорме может быть единственным зерновым 

компонентом. В нем находится большое количество некрахмальных труднопереваримых 

полисахаридов и антипитательных веществ [1]. 

Для того чтобы снизить отрицательное действие компонентов зерна ячменя на прак-

тике используют обработку зерна озоном и добавляют ферментные препараты. Обогащение 

кормовых рационов ферментными препаратами снижает отход молодняка, значительно 

повышает усвоение кормов и снижает их затраты на единицу продукции [3]. 

В настоящее время получены оригинальные сорта зерновых кормовых культур, отли-

чающихся повышенной энергетической и протеиновой питательностью. Среди них особое ме-

сто занимают голозерные формы ячменя и овса, характеризующиеся низким содержанием 

клетчатки и, в силу этого, обладающие более высокими качественными показателями. Осо-

бенностью этих форм является отсутствие пленок у зерна.  

В зерне голозерного овса преобладают свободные липиды (масла), содержание которых 

варьирует от 3,5 до 6,2 %. Представлены они, в основном, ненасыщенными жирными кисло-

тами: на долю олеиновой кислоты приходится 38,8–45,8 %, линолевой – 32,2–42,3 %, линоле-

новой – 1,5–2,48 %, что также свидетельствует о высоких кормових достоинствах. 

В последнее время в селекционной практике большое значение имеют голозерные 

формы ячменя, особенность которых – высокое содержание табл. – на 1,5 – 3 % выше плен-

чатых генотипов. Кроме того, зерновка голозерных сортов свободна от цветочных пленок, что 

сокращает затраты труда и средств и характеризуется низким содержанием клетчатки. 

Колос голозерного ячменя двурядный, остистый, желтого цвета. Зерно этого ячменя 

характеризуется отсутствием цветочных пленок и, в табл. с этим, значительно табл._ содержа-

нием клетчатки, что имеет немаловажное значение в организации кормления свиней ранних 

возрастов [2]. 

Методы проведения эксперимента. Целью настоящего исследования являлось 

изучение влияния в составе комбикормов голозерного ячменя и его влияние на рост, развитие 

и здоровье поросят до двухмесячного возраста.  

Для проведения научно-хозяйственного опыта было сформировано 2 группы. Условия 

кормления подопытного поголовья были одинаковыми, разница между подопытными 
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животными состояла в том что, поросятам контрольной группы скармливался типовой 

комбикорм с зерном ячменя без пленки – 40 %, а в опытной группе комбикорм, содержащий 

голозерный ячмень – 40 %. Учитывая более высокое содержание протеина и аминокислот в 

голозерном ячмене, в составе комбикорма второй опытной группы была уменьшена доля 

кормовых дрожжей на 2 % и рыбной муки на 1,4 %, за счет кукурузы. 

Результаты опыта и их обсуждение. Пленчатый и голозерный ячмень были исследо-

ваны в биохимической лаборатории. Содержание сырого протеина в голозерном ячмене было 

установлено на уровне 162 г, что значительно выше, чем у пленчатого ячменя. Соответствен-

но, содержание заменимых и незаменимых амінокислот в голозерном ячмене так же превыша-

ло показатели, полученные при лабораторном исследовании пленчатого ячменя, после шелу-

шения (табл. 1). 
 

1. Содержание аминокислот в зерне пленчатого и голозерного ячменя, % 

Показатели Пленчатый Голозерный 
Лизин 0,44 0,65 

Метионин 0,18 0,25 

Аргинин 0,80 1,03 

Валин 0,41 0,63 

Гистидин 0,32 0,41 

Изолейцин 0,35 0,50 

Лейцин 0,77 1,10 

Треонин 0,33 0,54 

Фенилаланин 0,60 0,94 

Сумма аминокислот 4,20 6,05 
 

Содержание лизина в зерне голозерного ячменя составило 0,65 % или на 47,7 % 

больше, чем в зерне пленчатого ячменя. По количеству метионина голозерный ячмень 

превосходил пленчатый на 38,9 %. Такая же тенденция наблюдается и по другим 

аминокислотам, более высокие показатели получены в зерне голозерного ячменя.  

Живая масса на период окончания опытного периода в опытной группе была 21,5 кг, 

что 6,4 % больше, чем в контроле. Среднесуточные приросты живой массы за период в опит-

ной группе были получены на уровне  354 г, что выше,   чем  контрольных поросят  на  7,9 %. 

Объяснить значительную разницу в приростах живой массы за опытный период только 

различным содержанием клетчатки в рационе было бы, на наш взгляд, не совсем верно. Нема-

ловажным является большее содержание протеина, лизина и других аминокислот, которых в 

опытном рационе содержалось больше в 1 кг сухого вещества комбикорма, за счет более бога-

того аминокислотного состава голозерного ячменя.  

В опытной группе расход кормов на 1 кг прироста был ниже на 3,2 %, чем в контроль-

ной группе. За счет получения более высокого валового прироста, затраты протеина на 1 кг 

прироста живой массы были ниже в опытной группе на 11%, чем в контрольной.  

Себестоимость 1 ц прироста в опытной группе за период опыта была ниже на 4,2 %, 

чем в контрольной группе. Все это было связано с тем, что за счет более высокой протеиновой 

питательности голозерного ячменя, в опытной группе был более низкий ввод дорогостоящих 

рыбной муки и кормовых дрожжей.  

Выводы и предложения.  

Голозерный ячмень имеет более высокое содержание протеина и аминокислот. Исполь-

зование голозерного ячменя в комбикормах поросят до двух месячного возраста способствует 

увеличению интенсивности прироста живой массы, снижению затрат протеина на 1 кг приро-

ста живой массы и снижению стоимости комбикорма. Рекомендуется использовать голозер-

ный ячмень в составе комбикормов для поросят до двухмесячного возраста до 40 % по массе. 
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Кормовые добавки на основе растительного сырья обладают являются природными 

иммуно-модуляторами, стимулируют потребление корма, улучшают пищеварение, усвоение 

питательных веществ, повышают продуктивность животных. 
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ство, повышение продуктивности животных 
 

Создание технологии производства таких продуктов – фитобиотиков– длявключения в 

состав кормовых рационов с целью повышения продуктивности животных посредством 

улучшения свойств кормов и стимуляции роста, является перспективным направлением заме-

ны антибиотиков и повышения экологической ценности животноводческой продукции. В 

настоящее время такие продукты как фитобиотики, органические кислоты, пробиотики, пре-

биотики показали свою эффективность в обеспечении безопасности кормов, поддержании 

стабильно оптимального состояния желудочно-кишечного тракта и улучшения показателей 

роста у различных видов животных. 

Выпускаемая хвойная энергетическая добавка (ХЭД) – фитонцидный поливитаминный 

препарат, содержащий хлорофилл, каротиноиды, витамин Е, стерины и другие вещества, сти-

мулирующие биологические процессы. Основа добавки – активный ингредиент из экстрак-

тивных веществ древесной зелени, проявляющий высокий синергетический эффект метабо-

лизма через взаимосвязь компонентов на биохимическом уровне. Производство основано на 

извлечении биологически активных веществ древесной зелени помощью селективного экстра-

гента, представляющего композицию многоатомных спиртов. 

Хвойная энергетическая добавка представляет собой альтернативу кормовым антиби- 

отикам, является натуральным стимулятором роста за счет эфирных масел хвои и селективно-

го экстрагента, который играет роль наполнителя и консерванта позволяет извлекать из дре-

http://ej.kubagro.ru/2012/05/pdf/06.pdf


Проблеми та шляхи інтенсифікації виробництва продукції тваринництва    2017 

 

35 
 

весной зелени как водорастворимые, так и липидорастворимые вещества, что существенно 

влияет на ценность продукта. 

В состав добавки входят естественные антиоксиданты – флавоноиды, которые ингиби-

руют пероксидацию липидов в мембранах живых клеток. Каротиноиды в составе добавки эф-

фективно уничтожают свободные радикалы в животном организме. 

Исследование свойств хвойной энергетической добавки проводили в условиях ветери-

нарной клиники и опытных хозяйствах ПФО. 

Оценка эффективности хвойной энергетической кормовой добавки на нетелях прово-

дилась в условиях ОАО «Птицефабрика» «Атемарская» Лямбирского района Респуб-лики 

Мордовия был проведен научный эксперимент на нетелях с трехмесячной стельности и коро-

вах-первотелках черно-пестрой породы в течение первого месяца лактации с включением в 

рационы разных доз ХЭД. Для проведения эксперимента по принципу пар-аналогов, с учетом 

породы, возраста, живой массы и срока стельности были отобраны и сформированы 4 опыт-

ные группы нетелей по 10 голов в каждой. Все животные были клинически здоровы и содер-

жались в одинаковых условиях. Животные контрольной группы не получали ХЭД, а аналогам 

1-й, 2-й, 3-й опытной групп помимо основного рациона включали препарат из расчета 100, 150 

и 200 г на голову в сутки соответственно. 

Оценку первотелок по молочной продуктивности проводили по удою, содержанию жи-

ра (%), белка (%) и количеству молочного жира и белка (кг) за 30 суток лактации. С целью 

изучения качественных показателей молока применяли общепринятые методики согласно 

ГОСТ Р 52054 – 2003. 

В результате проведенных исследований установлено, что включение в состав рацио-

нов нетелей ХЭД согласно схеме научно-хозяйственного опыта, способствует повышению у 

них переваримости всех питательных веществ. 

Так, у нетелей 3-й опытной группы переваримость сухого вещества – на 3,53 %; орга-

нического вещества соответственно на 3,61 % (Р<0,05); сырого протеина – на 4,07 % (Р<0,05), 

сырой клетчатки – на 2,37 %; безазотистых экстрактивных веществ – на 4,29 % (Р<0,05) выше, 

чем в контрольной группе. 

Выявлено, что максимальные показатели по переваримости и отложению в теле азота 

выявлено у опытных животных 3-й опытной группы, получавшие с рационом 200 г на голову 

в сутки препарата – 152,84 и 39,87 г, что выше показателей контрольной группы на 9,83 и   

8,77 г. 

Установлено высокое удержание кальция в теле животных 3-й опытной группы по 

сравнению с аналогами контрольной группы на 3,34 г и на 1,53; 2,58 г со сверстницами   1-й и 

2-й опытной групп, что согласуется и по показателям усвоения азота. Наибольшая экскреция 

кальция через пищеварительный тракт выявлена у животных контрольной группы – 68,60 г 

(P<0,001). 

Утилизация кальция из организма через почки составила у подопытных нетелей 1-й 

опытной группы – 1,71 г. Степень использования фосфора у животных 3-й опытной группы 

была выше, чем у нетелей из контрольной группы на 4,68 %. 

В результате эксперимента установлено, что включение в рационы нетелей ХЭД спо-

собствовало повышению их энергии роста. Так, у нетелей 3-й опытной группы абсолютный 

привес составил 122,5 кг, что на 11,46; 10,96; 4,79 % больше, чем у их сверстниц соответ-

ственно из контрольной, 1-й и 2-й опытной групп. 

При анализе динамики среднесуточных приростов нетелей видно, что энергия роста 

животных в среднем за весь период была выше  у  нетелей 3-й  опытной группы. Она   соста-

вила 680,50 г, что выше на 11,46 и 4,79 %,  чем  у  нетелей  контрольной  и  2-й опытной 

групп. 

Установлено благотворное влияние на рост плода скармливания разных доз хвойной 

энергетической добавки в период беременности. Телята, полученные от коров-первотелок, ра-
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ционы которых содержали изучаемую добавку, имели живую массу при рождении, на 0,1; 2,1; 

2,7 кг превышающую массу телят из контрольной группы. 

По результатам исследований установлено, что разные дозировки хвойной энергетиче-

ской кормовой добавки оказали положительное влияние на количественные и качественные 

показатели молока. За 1 месяц лактации от коров-первотелок 3-й опытной группы получено 

491 кг молока, что на 8,4 (P<0,01), 7,2 и 1,2 % больше, чем от коров соответственно контроль-

ной, 1-й и 2-й опытной групп. В целом за лактацию от коров-первотелок 3-й опытной группы 

было получено 17,82 кг молочного жира, что на 10,82 % (P<0,05) больше, чем от животных 

контрольной, и на 8,06% – 1-й опытной группы. 

Аналогичная тенденция выявлена и по количеству молочного белка: от коров-

первотелок 3-й опытной группы за лактацию получено – 16,0 кг, от животных контрольной 

группы на 8,7% (P<0,05), а от коров 1-й опытной группы на 7,09 % меньше. Существенные 

различия по качественному составу молока наблюдались уже после первых дней скармлива-

ния подкормок животным 3-й опытной группы. Так, количество сухого вещества было боль-

ше, чем в контрольной группе, на 0,42 %, СОМО (сухого обезжиренного молочного остатка) – 

на 0,34, золы – на 0,04 %, молочного сахара – на 0,27 %, калорийность была выше на 8,36 Дж 

(P<0,001). Зафиксировано незначительное изменение содержания в молоке кальция, фосфора в 

зависимости от дозировки данного препарата. В молоке коров 3-й опытной группы содержа-

лось в молозивный период кальция на 1,5 ммоль/л, фосфора на 2,65 ммоль/л (P<0,05) больше, 

чем в молоке аналогов контрольной группы. 

На плотность и кислотность молока введение в рацион хвойной энергетической кормо-

вой добавки не оказало заметного влияния – у всех подопытных животных эти показатели бы-

ли в пределах технологических норм.Однако оно благотворно повлияло на содержание жира и 

белка в молоке.  Эти  показатели у коров 3-й опытной  группы   соста-вили 3,63  и  3,26 %,  что  

на  0,08 и  0,01 %  (P<0,01)   больше,   чем  в    контрольной  группе. 

Выводы. Таким образом, скармливание коровам-первотелкам ХЭД в дозе 200 г в сутки 

на животное в течение первого месяца лактации способствует повышению биологической 

ценности молока и увеличению молочной продуктивности. 
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Настоящая работа посвящена получению активной угольной кормовой добавки на основе дре-
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Активная угольная кормовая добавка представляет собой пористый материал, состоя-

щий из углерода, представляющий собой зерна черного цвета без механических примесей.В 

настоящее время ООО НТЦ «Химинвест» осуществляет выпуск активной угольной кормовой 

добавки (АУКД). На продукцию разработана необходимаянормативная документация (техни-
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ческие условия, регламент производства, инструкции по применению), получен сертификат 

соответствия, по результатам выполнения НИОКР получены патенты РФ. 

АУКД – высокодисперсный пористый материал с уникальной способностью сорби-

ровать значительные количества веществ, введенная в организм животногоэнергично погло-

щает газы, образующиеся в пищеварительном тракте, уничтожает нежелательные процессы 

брожения, содействует правильному пищеварению и создает благоприятные условия для по-

вышения массы животных. Помимо этого, она обладает свойством адсорбировать бактерии и 

тем самым препятствует размножению их в организме. Интенсивно поглощает токсины и дру-

гие ядовитые вещества, попадающие в кишечник или образующиеся в нем. 

Вышеперечисленные свойства уже успешно применяются в медицине и ветеринарии, 

однако предлагаемая активная угольная кормовая добавка, как показали исследования, позво-

ляет повысить важнейшие показатели животноводства[10, 11]. 

Применение АУКД в разведении кур-несушек. Целью исследований на данном этапе 

являлась оценка терапевтической эффективности применения активированной угольной кор-

мовой добавки (АУКД) прихронических микотоксикозах сочетанного типа у кур-несушек, а 

также разработка рекомендаций по ее использованию в яичном птицеводстве. 

Экспериментальные исследования проводились в 2011-2015 гг. на курах несушках с 

выраженными признаками микотоксикозного отравления на птицефабрике ООО «Авангард» 

Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. Вопыте использовано 24 птицы в 

возрасте 16 месяцев. До начала эксперимента был выполнен комплекс исследований поголо-

вья кур-несушек в условиях хозяйства и проведены исследования проб кормов на наличие ми-

котоксинов. Для выполнения экспериментов по принципу аналогов было сформировано 

4подопытных группы по 6 кур-несушек в каждой. АУКД вносили в ежедневный рацион птиц 

в дозах: 1-я опытная группа – 200 г на тонну комбикорма, 2-я опытная – 400 г на тонну комби-

корма, 3-я опытная – 800 г на тонну комбикорма, птицы 4-й группы угольную добавку не по-

лучали и служили в качестве контроля. 

Куры-несушки всех групп содержались в аналогичных условиях и получаликорм для 

птицы соответствующего возраста и яйценоскости. 

Оценку влияния АУКД проводили по изменению общего состояния птиц, координации 

движения, состоянию оперения, кожи и видимых слизистых оболочек, яйценоскости и каче-

ству яиц, гематологическим и биохимическим показателям, морфологической картины пав-

ших (в условиях хозяйства) и убитых (после окончания опыта)кур-несушек. 

Клиническое состояние животных определяли по общепринятым в ветеринари методи-

кам: в цельной крови определяли содержание гемоглобина, концентрацию эритроцитов и лей-

коцитов, а также была выведена гематограмма. Биохимические исследования сыворотки крови 

проводили в Испытательной лаборатории Аграрного института МГУ им. Н.П. Огарева с по-

мощью полуавтоматического биохимического анализатора Humalyzer 2000, используя фир-

менные методики Human, определяли следующие показатели: АЛТ, АСТ, альбумин, глюкоза, 

общийбелок, калий, магний, кальций, фосфор. 

Установлено, что в комбикормах и его ингредиентах присутствовали микотоксины: 

афлатоксин В1 и зеараленон Ф2. Наибольшей токсичностью обладал образец жмыха.  

Исследования клинического статуса кур-несушек и оценка яиц, полученныхот них, 

проведенные лабораторные анализы кормов, результаты вскрытия павшейптицы убедительно 

свидетельствуют о наличии микотоксикозных отравлений кур-несушек. 

Выявлена высокая протекторная и терапевтическая эффективность АУКД при хрони-

ческих микотоксикозах сочетанного типа у кур-несушек. Применение препаратаприводило к 

уменьшению клинических признаков микотоксикоза, повышению яйценоскости птиц, норма-

лизации минерального обмена, а также изменениям картиныкрови, свидетельствующим о 

стимулирующих процессах для профилактики патологии печени, характерных для токси-

козных поражений. 
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В целом результаты исследования позволили сделать выводы, что АУКД положительно 

влияет на общий клинический статус кур-несушек: у птиц улучшается поедаемость корма, ин-

тенсивность оперения, повышается яйценоскость и качествояиц. Установлена наиболее эф-

фективная доза добавки (400 г/т корма), которая способствовала достоверному повышению 

яичной продуктивности и увеличению средней массы яйца. 

Применение АУКД для бройлеров. Целью настоящего этапа научных исследований 

являлась разработка способов повышения продуктивности цыплят бройлеров кросса Cobb-500 

с помощью применения активной кормовой угольной добавки (АУКД) и разработка рекомен-

даций по ее использованию в бройлерном птицеводстве для профилактики микотоксикозов. 

Исследования проведены в условиях Ветеринарной клиники ФГБОУ ВПО «Мор-

довский государственный университет им. Н.П. Огарева» в 2012 г. Для опытов использованы 

цыплята, принадлежащие ОАО Птицефабрика «Чамзинская»Республики Мордовия. 

Цыплят-бройлеров (общее количество поголовья – 75 птиц) по принципу аналогов раз-

делили на 5 групп по 15 голов в каждой. Цыплятам четырех опытных групп врацион добавля-

ли АУКД в дозах 200, 400, 600 и 800 г на тонну корма. Цыплята пятой группы служили кон-

тролем.  

Оценку влияния АУКД проводили по изменению общего клинического состоянияптиц, 

координации движения, состоянию оперения, кожи и видимых слизистых оболочек, гематоло-

гическим и биохимическим показателям, морфологической картины павших (в усло-виях хо-

зяйства) и убитых (после окончания опыта) цыплят-бройлеров. Микотоксиколо-гический ана-

лиз кормов проведен в Федеральном центре токсикологической, радиационной и биологиче-

ской безопасности (г. Казань). Микотоксикологическими исследованиями установ-лено, что 

преимущество в контаминации готовых кормов принадлежит видам микроско-пических гри-

бов трех родов: Aspergillus,Penicillium, Mucor. Готовые кормосмеси Чамзинского района A. 

fumigatus – 20 %, A.niger – 20 %, A. Ochraceus (5 %), A. candidus(7 %), на долю представителей 

родаPenicilliumsp., Alternariasp. приходится менее 10 %. В образце готовой кормосмеси №313 

из птицефабрики Чамзинского района ОАО «Чамзинское» также был обнаружен афлатоксин 

В1 в концентрации 0,005 мг/кг. 

Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы: 

- применение АУКД цыплятам-бройлерам кросса Cobb-500 способствует повышению 

росто-весовых показателей. Наибольший прирост выявлен при использовании добавки в дозе 

800 г на тонну корма. Продуктивные качества у цыплят превышают стандартные данные, ха-

рактерные для данного кросса; 

- введение в рацион цыплят-бройлеров препарата безопасно и не приводит к выражен-

ным изменениям гематологических показателей. Отмечено также, что применение АУКД спо-

собствует нормализации среднего содержания гемоглобина вэритроците и цветового показа-

теля; 

- биохимические исследования свидетельствуют о тенденции к нормализации показа-

телей функционального состояния печени цыплят-бройлеров, а также о благоприятном воз-

действии активной угольной кормовой добавки на показатели минерального обмена, что веро-

ятнее всего связано с зольным остатком добавки; 

- применение АУКД в дозе 600 и 800 г на тонну корма способствовало нормализации 

белково-углеводного обмена у опытных цыплят. 
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У статі наведено теоретичні та експериментальні дані щодо енергетичного живлення корів 
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Постановка проблеми. Повноцінна годівля корів базується на науково обґрунтованих 

нормах і є запорукою максимальної реалізації їх генетичного потенціалу високої продук-

тивності, здоров'я і збереження поголів’я, нормалізації їх відтворної здатності, а також раціо-

нального використання кормових ресурсів і належної оплати корму високоякісною продук-

цією. Цей постулат є актуальним не тільки для країн з високо розвинутим скотарством, але й для 

держав, в яких відбувається відновлення цієї галузі, особливо за нових умов господарювання [1].  

Досягнення максимального генетичного потенціалу продуктивності потреби корів до 

умов годівлі, якості кормів та технології утримання значно зростають. Зараз біологічний по-

тенціал корів використовується у середньому на 35–40 %. Тому, слід враховувати, що рен-

табельне виробництво продукції можливе лише у здоровому стаді, для якого створені від-

повідні умови використання тварин, а годівля повинна задовольняти біологічні потреби тварин, 

адекватні рівню продуктивності та вгодованості, масі тіла, фізіологічному стану та ін. [2, 3]. 

Значущість цих проблем найбільш переконливо можна продемонструвати на дійних 

коровах. Сучасне світове молочне скотарство створюється із залученням американських і ка-

надських голштино-фризів, які не мають конкурентів за показниками молочної продуктив-

ності, для поліпшення місцевих порід.  

Метою досліджень було зробити моніторинг новітніх систем нормування енергетич-

ного живлення корів у різні періоди виробничого циклу.  
 

Обґрунтування отриманих результатів. Порівняльний аналіз результатів досліджень, 

проведений на молочних коровах різного рівня продуктивності, свідчить про те, що тварини з 

низькою і середньою продуктивністю довгий час можуть витримувати відхилення від норм у 

поживних і біологічно активних речовинах, проте починають втрачати продуктивність. Висо-

копродуктивні корови – навпаки дуже швидко навіть за незначних порушень умов годівлі та 

утримання втрачають продуктивність і схильні порушення обміну речовин, захворювання ра-

тиць, маститів, кетозу, ацидозу, післяпологового парезу та ін.  

Таких проблем досить багато у годівлі молочних корів, тому що ми користуємося за-

старілими нормами годівлі, які враховують не всі показники живлення, а лише основні 7, а у 

кращому випадку 15. А чи можемо ми передбачити, який показник є основним, а який друго-

рядним для організму кожної корови?! Виявляється у деякій мірі можемо, враховуючи живу 

масу, фізіологічний стан, продуктивність корови та її індивідуальні особливості. 

За результатами досліджень встановлено, що забезпечення енергією є носієм загально-

го стану організму корови, а нестача або надлишок енергії призводить до низької запліднюва-

ності, ранньої ембріональна смертності, збільшення післяродових захворювань (важкі отелен-

ня, післяпологовий парез, кетоз, затримка плаценти та інволюції матки), абортів, низької живої 

маси новонароджених телят, нестійкий та сповільнений їх ріст і ін.  
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Наприклад: щоб забезпечити потребу корови кількістю енергії 10 МДж можна згодува-

ти або 5 кг силосу кукурудзяного, або 1 кг дерті ячмінної. Цікаво, який вибір зробити?! Адже 

коровам потрібні і об’ємисті і концентровані корми. Проте, за рахунок енергії об’ємистих ко-

рмів корови можуть «жити» і давати продуктивність, а лише за рахунок концентратів – ні! Це 

пов’язано з біологією травлення худоби. Ось чому енергія такий важливий показник! 

Хочеться привести приклад передових країн світу, зокрема Англії. Англійська система 

нормування раціонів корів за обмінною енергією FiM –Feed into Milk – корми в молоко. За ці-

єю системою описують потребу в обмінній енергії стосовно рівнів продуктивності і годівлі 

молочних корів. Система FiM створена на основі об’єднання, уточнення та використання еле-

ментів систем АRC (1980, 1984), INRA (1988), AFRC (1990, 1993), NRС (2001) та наукових до-

сліджень окремих провідних вчених з питань живлення молочної худоби. Вона опублікована в 

2004 році за редакцією С. Томас (Великобританія).  

Ця система нормування складається із ряду блоків, одним з яких є прогнозування спо-

живання сухої речовини кормів та потреба в енергії і її забезпечення. Відомо, що носієм енер-

гії до організму тварин є корм, а енергія акумулюється у сухій його речовині. Тому, спожи-

вання сухої речовини кормів молочними коровами залежить від споживання сухої речовини 

кормами, а також живої маси, вгодованості корови, виділення енергії з молоком, тижня лакта-

ції, концентрації крохмалю, сирого протеїну в концентратах та ін. 

Загальна потреба в обмінній енергії за системою FiM визначається як сума потреб в 

обмінній енергії на: приріст або втрати маси тіла, вагітність після 250 днів, підтримання жит-

тя, молочну продукцію, фізичну активність.  

Споживання обмінної енергії (МДж/добу) розраховувалось як: 
 

ОЕ = ВЕ – Ек – Ес – Ем, 
де ВЕ – валова енергія (теплота згорання) спожитого корму, 

Ек – енергія виділеного калу, МДж,  

Ес – енергія виділеної сечі, МДж,  

Ем  – енергія виділеного метану, МДж.  
 

Чиста енергія (ЧЕ) є частиною спожитої обмінної енергії, використаної на підтримання 

життя і продукцію: 

ЧЕ = ОЕ Ч k,  
 

де ОЕ = обмінна енергія,  K – ефективність використання обмінної енергії на підтримання жит-

тя і продукцію в обмінних і синтетичних процесах.  

Потреба в ОЕ на підтримання життєдіяльності вираховується за формулою: 
 

ОЕ під. = 0,647 МДж/кг М0,75, 
де ОЕ під – потреба в обмінній енергії на підтримання життєдіяльності; 

М0,75 – жива маса в ступені 0,75 (обмінна маса). 

 

Потреба на приріст маси тіла в системі FiM вираховується за формулою: 

ОЕпр. = 19,3 × Пр./0,65 

де Пр. – добовий приріст живої маси, кг 

Втрата живої маси ЧЕЛВЖМ  = 19,3 × ВЖМ × 0,78, 

де ЧЕ ЛВЖМ – чиста енергія, використана на продукцію молока з втрат живої маси;  

ВЖМ – втрата живої маси, кг. 

Енергетична цінність молока визначається у МДж/кг за формулою: 

ЕЦМ = У × (1,509 + 0,0406 × [ЖИР]), 
де У – добовий удій молока, кг 

ЖИР – кількість жиру в 1 кг молока, г 

Урахування активності корови: Еaкт. =(0,0013 × М)/K,  

де Еaкт – потреба в енергії на рух тварини, 
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М – жива маса тварини, 

К – коефіцієнт. 

Ефективність використання обмінної енергії (ОЕ) на активність прийнято, як і на підт-

римання життя (K), і це вимагає розраховувати як відношення спожитої обмінної енергії до 

спожитої сухої речовини як концентрація обмінної енергії в 1 кг сухої речовини. 

Отже, для корів з високою продуктивністю необхідно враховувати рівень годівлі і за-

безпечення енергією на всіх етапах розвитку та фізіологічного стану організму з урахуванням 

фізіологічних періодів і фаз лактації. 

Висновок. Енергетична система Feed into Milk забезпечує більш точні розрахунки у за-

безпеченні корів енергією. На жаль, у нашій країні не враховуються всі затрати енергії на ви-

робництво продукції, життєві функції корів та ін. А отже і залишається недосяжним генетич-

ний потенціал продуктивності корів до тих пір, поки ми не розпочнемо змінювати свої стерео-

типи. 
 

Бібліографічний список 
 

1. Новітні норми, раціони і технології повноцінної годівлі високопродуктивної великої рогатої худоби: [ке-

рівництво-посібник]; за ред. Г. О. Богданова , В. М. Кандиби. – Х., 2009. – 1067 с. 

2. Ensminger М. Е. Feed and nutrition / М. Е. Ensminger, I. E. Oldfield, W. W. Heinemann // Glovisc: The 

Ensminger Publishion Company, 1990. – 1544 p. 

3. Weiss W. P. Estimating the available Energy of feed for Dairy cattle // J. Dairy Sci. –1998. – Vol. 81. – P. 830–839. 

 

 
УДК 619:661.183.2:636.92 
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В статье рассматривается эффективность скармливания кремнийсодержащего сор-

бента «Ковелос-Сорб» в составе комбикормов для молодняка кроликов. 

Ключевые слова: сорбент, комбикорм, кролики, живая масса, затраты кормов. 
 

Для проведения исследования были отобраны две группы кроликов (опытная и 

контрольная) по 15 кроликов в каждой породы белый великан в условиях ИП «Максим» 

Ейского района Краснодарского края в 40-дневном возрасте. В течение 20 дней был проведен 

уравнительный период. Опыт продолжался с 60- до 120-дневного возраста молодняка. 

В корм опытной группы добавлялся сорбент «Ковелос-Сорб» из расчета 1 грамм на ки-

лограмм корма (0,1 % по массе корма). В возрасте 120 суток проводили убой животных, по 6 

голов из каждой группы, в соответствии с требованиями ГОСТ 7686-88. Убой в этом возрасте 

наиболее выгодный с экономической точки зрения, так как в последующем снижается суточ-

ный прирост кролика. 

Основной рацион: гранулированный комбикорм для кроликов — 80 %, сено луговое — 

20 %. Кормление осуществилось вволю. 

В период проведения опыта учитывали затраты кормов, динамику среднесуточных 

приростов. Наблюдали за физиологическим состоянием кроликов. 

Полученный в результате исследований цифровой материал биометрически обработан 

по стандартным программам вариационной статистики с определением критерия достоверно-

сти Стьюдента на персональном компьютере.  

Сорбент «Ковелос-Сорб» на 99,0 % состоит из нанодисперсионного кремния. Удельная 

поверхность сорбента – 380,0±40,0 м
2
/г, плотность – 40-60 г/л, рН – 3,5-4,5. 



Проблеми та шляхи інтенсифікації виробництва продукції тваринництва    2017 

 

42 
 

Изменение массы у подопытных животных представлено в таблице 1. Кролики опыт-

ной группы имели лучшее физиологическое состояние, активно двигались и в более короткий 

срок поедали корма. 

В результате исследований установлено, что живая масса кроликов при постановке на 

опыт и по окончанию уравнительного периода не отличалась между группами. В 90-дневном 

возрасте отличия по живой массе между контрольной и опытной группой составили 3,1 % в 

пользу опытной, а в 120-дневном возрасте, по окончанию опыта, – 10,2  %. 

Среднесуточный прирост живой массы кроликов был больше в опытной группе в пери-

од 61-90 дней на 13,4 %, 91-120 дней – на 18,8 %, за весь период выращивания – на 16,3 %. 
 

1. Живая масса молодняка кроликов в опыте, г 

Возраст, дней 
Группа 

1 2 

40 955±15 953±21 

60 1402±36 1398±44 

90 1874±52 1932±64 

120 2580±77 2842±82** 
Примечание: ** - Р<0,01 
 

Сохранность поголовья кроликов составила в опытной группе 93,3 % (наблюдался па-

деж 1 головы по причине энтерита), в опытной группе падежа не наблюдалось, и сохранность 

составила 100 %. 

Включение сорбента «Ковелос-Сорб» в гранулированный комбикорм кроликов позво-

лило повысить его потребление на 5,0 %, а затраты корма на 1 кг прироста живой массы – на 

9,6 %. 

Скармливание кормовой добавки «Ковелос-Сорб» способствовало увеличению убой-

ной массы животных на 14,6 %. В тушках животных опытной группы увеличилась и масса 

съедобных внутренних частей на 9,5% (Р< 0,05), содержание мышечной ткани – на 19,6 %; 

костей – на  6,1 %, однако, произошло некоторое снижение содержания жира в тушках 

опытных кроликов – на 16,5 %, что характеризует мясо, как более диетическое.  

Относительно убойной массы, эти показатели были лучше в опытной группе: выход 

мяса повысился на 3,1 %, выход костей снизился на 1,7 % и выход жира в тушке уменьшился 

на 1,4 %. 
2 . Масса внутренних органов молодняка кроликов, n=6 

Показатель 
Группа 

1 2 

Сердце, г 7,7±0,6 8,5±0,5 

В % к предубойной массе 0,3 0,3 

Печень, г 104,5±7,1 108,0±8,3 

В % к предубойной массе 4,0 3,8 

Почка, г 7,6±0,4 8,5±0,6 

В % к предубойной массе 0,3 0,3 

Надпочечник, г 0,2±0,02 0,2±0,01 

В % к предубойной массе 0,008 0,007 

Селезенка, г 1,9±0,3 2,3±0,2 

В % к предубойной массе 0,07 0,08 

Кишечник, г 232,0±12,3 264,3±13,5 

В % к предубойной массе 9,0 9,3 

Желудок, г 230,4±11,7 258,6±10,9 

В % к предубойной массе 8,9 9,1 
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Развитие внутренних органов молодняка кроликов в опыте представлено в таблице 2. 

Мясные и убойные качества кроликов тесно связаны с развитием внутренних органов. 

Установлено, что масса внутренних органов максимально увеличивается до 2-4-месячного 

возраста и достигает 18–19 %. Затем их относительная масса заметно уменьшается. На 

съедобные органы (сердце, лёгкие, печень, почки), которые при разделке кролика вынимают 

из тушки, приходится 5–9 % от живой массы кролика. 

В опыте анализ развития внутренних органов проводили расчетным методом в 

отношении к предубойной массе, так как этот показатель имел различия между группами в 

пользу опытной. 

По результатам исследований развития внутренних органов кроликов не было установ-

лено значительной разницы по их массе. Несколько снизилась масса печени (относительно 

предубойной массы) животных в опытной группе – на 0,2 % и повысилась масса желудка – на 

0,2 % и кишечника – на 0,3 %. 

Результаты органолептической оценки мяса животных часто являются окончательными 

и решающими при исследовании скармливания новых кормов или кормовых добавок. Основ-

ное преимущество такой оценки – возможность относительно быстрого и одновременного вы-

явления комплекса органолептических показателей продукта: цвета, вкуса, аромата, конси-

стенции, сочности и др. Мясо дегустируют после тепловой обработки (варки, жарения, запе-

кания). Образцы мяса берут от разных туш, но обязательно с одного и того же участка.  

Дегустация мяса кроликов показала, что скармливание сорбента «Ковелос» не оказало 

отрицательного влияния на качество продукции. Мясо кроликов, откормленных на комбикор-

мах с добавлением 0,1 % сорбента, оценено высшими баллами по следующим показателям: 

цвет на разрезе – 4,8; внешний вид – 5,0; вкус – 4,9, аромат и консистенция – 4,5. Мясо кроли-

ков имело оценки: 4,4; 4,8; 4,3; и 4,4, соответственно. 

Выводы. В ходе исследований установлено, что живая масса кроликов при скарм-

ливании сорбента «Ковелос-Сорб» увеличилась на 10,2 %. Среднесуточный прирост живой 

массы кроликов был больше в опытной группе за весь период выращивания – на 16,3 %, со-

хранность поголовья была выше на 6,7 %.Включение сорбента «Ковелос-Сорб» в гранули-

рованный комбикорм кроликов позволило повысить его потребление на 5,0 %, а затраты кор-

ма на 1 кг прироста живой массы – на 9,6 %.Скармливание кормовой добавки «Ковелос-Сорб» 

способствовало улучшению мясной продуктивности животных. 
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В настоящее время, когда интенсивно развивается наука об использовании прогрессив-

ных физических методов в различных отраслях народного хозяйства определенный интерес 

вызывает изучение совместного применения биологических и физических средств как в жи-

вотноводстве, так и в птицеводстве. 
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На современном этапе конкурентоспособное развитие отрасли птицеводства возможно 

только благодаря успешному сочетанию и применению физических и биологических законо-

мерностей формирования высокой продуктивности птицы.  

С давнейших времен и до наших дней в медицине используются для лечения различ-

ных заболеваний все доступные источники энергии, начиная от солнечного света и тепла ко-

стра и заканчивая рентгеновским и лазерным излучениям. Активное развитие и внедрение в 

широкую медицинскую практику методов и технических средств лазерной терапии внутрен-

них органов и их систем приобретают в последние годы все большее значение и в животно-

водстве. Воздействие лазерного излучения опосредствуется организмом через центральную 

нервную систему и тканевые  структуры, что предполагает широкое использование лазерного 

излучения низкой интенсивности для стимуляции жизнеспособности и продуктивности птицы 

[1]. 

Учитывая значительный интерес использования лазеров в разных областях и отсут-

ствие данных по применению лазерного излучения в птицеводстве, мы провели серию иссле-

дований по изучению действия лазерного излучения на вывод и выводимость цыплят-

бройлеров. 

Таким образом, в результате проведения исследований установлено, что оптимальной 

дозой применения низкоэнергетического лазерного облучения инкубационных яиц является 

экспозиция продолжительностью 4 мин. 

Использование низкоэнергетического лазерного излучения в птицеводстве наиболее це-

лесообразно на фоне интенсивных технологий, одним из основных элементов которых явля-

ется кормление птицы кормами, сбалансированными по всем элементам питания, включая ви-

тамины. Витамины составляют незначительную часть рациона птицы, тем не менее они игра-

ют важную роль в жизнедеятельности организма и являются необходимым элементом их пи-

тания. 

Отечественной и зарубежной наукой и практикой убедительно доказано, что реализа-

ция физиологических возможностей организма может быть достигнута различными методами, 

одним из которых является направленное влияние на процессы метаболизма путем приме-

нения в кормлении птицы биологически активных веществ, позволяющих активизировать пи-

щеварение, усилить функциональную способность всего организма и снизить затраты корма 

на единицу продукции. 

Таким образом, все биологические реакции, весь процесс обмена веществ могут проис-

ходить в организме только при непосредственном участии витаминов. Витамины стиму-

лируют обмен веществ, повышают продуктивность и воспроизводительную способность сель-

скохозяйственных животных, устойчивость их к различным инфекционным и инвазионным 

заболеваниям [2]. 

В технологии кормления большое внимание уделяется использованию биологически 

активных веществ (БАВ) для стимуляции метаболизма, от уровня и интенсивности которого 

зависят рост и развитие молодняка. Одним из эффективных БАВ ― витамин Вт (карнитин-

хлорид) – естественный метаболит, которому принадлежит особая роль в получении энергии 

из жирных кислот. Он участвует в процессах ацетилирования при окислении жирных кислот 

совместно с ацетилоэнзимом  А и другими ферментами. Установлена его роль в переносе «ак-

тивного ацетата» через митохондриальный барьер. Он оказывает также положительное дей-

ствие на белковый обмен. 

Карнитин участвует в транспортировке жирных кислот при их сжигании, то есть в 

энергетическом окислении внутри клетки. В клинике используется для стимуляции работы 

поджелудочной железы, ускорения заживления ран и повышения функциональной активности 

половых клеток. При карнитиновой недостаточности наблюдаются мышечная слабость и 

уменьшение массы мышечной ткани. Следует учесть, что при хронических заболеваниях пе-

чени  его синтез резко сокращается.  
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Из фармакологических особенностей карнитина заслуживает внимание его способность 

стимулировать желудочно-кишечную секрецию, а также принимать участие в нормализации 

повышенного основного обмена и выравнивании отрицательного белкового баланса при ги-

пертиреозах и тиреотоксикозах. 

Особенно важным свойством карнитина, во многом определяющим его роль в организ-

ме, является влияние на метаболизм жирных кислот. Полученные данные свидетельствуют о 

нормализирующем влиянии карнитина на жировой обмен. Заметный эффект препарат оказал и 

на уменьшение содержания общих липидов. При исследовании токсичности карнитина уста-

новлено, что препарат малотоксичен. Препарат, введенный в состав рационов, способствует 

нормализации белкового и жирового обменов, стимулирует рост и развитие цыплят-

бройлеров.  

В ходе наших исследований по изучению эффективности обогащения комбикормов для 

цыплят-бройлеров витамином Вт установлено положительное влияние  витамина на продук-

тивность и обмен веществ у растущего молодняка птицы в дозе 40 г/т комбикорма. Безуслов-

но, большой научный интерес представляет изучение влияния этих факторов при совместном 

их использовании при выращивании цыплят-бройлеров, что и явилось основанием для наших 

исследований. 

Учитывая результаты предыдущих исследований, был проведен научно-хозяйственный 

опыт по изучению влияния совместного использования низкоэнергетического лазерного излу-

чения и витамина Вт при выращивании цыплят-бройлеров. 

 С целью изучения влияния витамина Вт при выращивании цыплят-бройлеров на фоне 

низкоэнергетического лазерного облучения инкубационных яиц нами был проведен научно-

хозяйственный опыт. Предварительно до начала опыта была проведена инкубация яиц с ис-

пользованием низкоэнергетического лазерного облучения. Перед закладкой в инкубатор яйца 

подвергались облучению продолжительностью 4 минуты.  

Применение низкоэнергетического лазерного облучения инкубационных яиц позволяет 

улучшить процессы эмбриогенеза и увеличить вывод и выводимость молодняка птицы. В ре-

зультате проведения исследований установлено, что наиболее эффективным оказалось ком-

плексное применение  низкоэнергетического лазерного облучения инкубационных яиц с экс-

позицией 4 мин. и витамина Вт в дозе 40 г/т комбикорма. 

Комплексное использование низкоэнергетического лазерного облучения инкубацион-

ных яиц с витамином Вт способствует повышению живой массы на 9,4 % по сравнению с кон-

трольной группой. Затраты кормов на единицу продукции в результате применения низко-

энер-гетического лазерного облучения инкубационных яиц с витамином Вт снижаются на 4,6 

%.          

Результаты опытов по изучению переваримости питательных веществ и балансу азота 

показывают, что обогащение комбикорма витамином Вт на фоне лазерного облучения инкуба-

ционных яиц обеспечивает повышение переваримости питательных веществ рациона и спо-

собствует лучшему использованию азота корма на 17 % [3]. 

Введение витамина Вт в комбикорма для цыплят-бройлеров на фоне лазерного облуче-

ния  способствует увеличению убойного выхода. Выявлено улучшение мясных качеств. Пи-

щевая ценность мяса, химический и анатомический состав мяса, показали преимущества пти-

цы опытной группы, улучшилась биологическая ценность мяса птицы. 
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супероксиддисмутаза, молодняк, українська м’ясна порода. 
 

Вільнорадикальне окиснення – це процес перенесення кисню на субстрат, з утворенням 

токсичних продуктів (альдегідів, кетонів). Вільнорадикальне окиснення ліпідів суттєво 

впливає на роботу серцево-судинної системи, дихання, функцію шлунку, капілярів, експресію 

генів, відповідальних за синтез білків. Його порушення може призвести до розвитку 

патологічних змін у структурах тканин та органів. 

Вільні радикали можуть взаємодіяти як безпосередньо з азотовими основами ДНК, 

утворюючи їх модифіковані похідні, зокрема, 8-азагуанін, так і опосередковано, через вторин-

ні та кінцеві продукти ПОЛ (малоновий діальдегід та його похідні), які можуть зв’язуватися з 

ДНК та білками ядерного хроматину, порушуючи процеси зчитування генетичної інформації, 

що призводить до виникнення генетичної мутації [1]. 

В нормально функціонуючих клітинах вміст продуктів пероксидації ліпідів знаходить-

ся на досить постійному рівні, який забезпечується захисною антиоксидантною системою. Ан-

тиоксидантна система організму спрямована на попередження утворення вільнорадикальних 

сполук та гальмування їх руйнівної дії. Ензимна складова антиоксидантної системи представ-

лена супероксиддисмутазою, пероксидазою, каталазою, цитохромоксидазою, деякими мідь- 

вмісними оксидазами та системою глутатіонових ензимів [1-3]. 

 Дослідження були спрямовані на вивчення сумісної дії солей Купруму, Кобальту та 

Мангану на активність антиоксидантних ензимів крові молодняку української м’ясної породи. 

Встановлено, що з віком тварин відбулося суттєве зменшення активності каталази, 

супероксиддисмутази і пероксидази, що вочевидь, пов’язано з істотними перебудовами в 

антиоксидантній системі організму по мірі росту і розвитку молодняку. Водночас, додавання 

до раціону комплексу мікроелементів супроводжувалося підвищенням каталазної активності в 

піддослідних тварин упродовж постнатального онтогенезу. 

Зокрема, у телят 1,5-місячного віку цей показник був вищим за контроль на 13,3 % (р < 

0,05). Активність супероксиддисмутази та пероксидази в крові телят дослідної групи 

перевищували контрольні значення відповідно на 22,8 та 11,4 % (р < 0,05). 

В 12-місячному віці за комплексної дії неорганічних солей Cu, Co та Mn активність 

каталази вірогідно зростала 11,9 % (р < 0,05), а пероксидази збільшувалась відносно контролю 

на 11,0 % (р < 0,05); рівень супероксиддисмутази в крові дослідного молодняку цього віку 

перевищував контрольне значення на 13,5 % (р < 0,05). 

Таким чином, на підставі проведених досліджень було встановлено, що за комплексної 

дії солей Купруму, Кобальту та Мангану, які задавали у вигляді кормової добавки, 

відбувається зростання активності ключових ензимів антиоксидантної системи (каталази, 

пероксидази та супероксиддисмутази) в крові молодняку великої рогатої худоби, а отже й 

загальний стан системи антиоксидантного захисту його організму. 
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На основе результатов проведенного научно-хозяйственного опыта рассматривается эффек-

тивность замены в рационах бычков на откорме комбикорма-концентрата из высушенного зерна 

кормом из сырого зерна, приготовленным путем плющения и последующего силосования. 

Ключевые слова: плющение, силосование, фуражное зерно, молодняк крупного рогатого скота, 

откорм, прирост живой массы, экономическая эффективность. 

В Республике Беларусь ежегодно собирают около 4 млн. т зерна на фуражные цели и 

более половины – влажным, что определяет огромный объем работ по приведению его в стой-

кое для хранения состояние. Сушка зерна – процесс, требующий весомых энерго- и трудоза-

трат, закономерно обуславливающий необходимость поиска более простых и дешевых при-

емов сохранения урожая, особенно кормового зерна, которое можно скармливать животным  

влажным. 

Прогрессивным и рациональным способом подготовки фуражного зерна к скармлива-

нию является плющение зерна и его консервирование. Установлено, что влажное консервиро-

ванное зерно хорошо поедается животными и лучше усваивается после его поглощения. 

Плющение зерна позволяет улучшить его вкусовые качества, повысить питательную ценность 

углеводного и протеинового комплексов. 

К преимуществам технологии консервирования плющенного зерна можно отнести так-

же то, что уборка зерна начинается в стадии его восковой спелости при влажности до 40%, ко-

гда питательная ценность зерновых наивысшая, поэтому с 1 га площади заготавливают боль-

ше кормов и урожай убирается на 2–3 недели раньше обычных сроков, что важно для регио-

нов с неустойчивым климатом. Данная технология универсальна, так как подходит для всех 

видов зерновых, кукурузы и бобовых (фасоль, горох) и неравномерное созревание зерна не 

затрудняет его обработку, используются и зеленые, и мелкие, и разрушенные зерна. Свежеоб-

молоченное плющеное зерно не превращается в пыль, попадающую в дыхательные пути, по-

этому ни у людей, ни у животных не возникает связанных с этим проблем. 

Целью наших исследований являлось изучение эффективностииспользования плюще-

ного силосованного зерна в рационах молодняка крупного рогатого скота на откорме в ОАО 

«Октябрь-Берёзки» Хотимского района.  

Для достижения намеченной цели, были поставлены следующие задачи: 

 изучить интенсивность роста и развития молодняка крупного рогатого скота при его 

откорме с использованием рационов с включением зерновой дерти и плющеного консервиро-

ванного зерна; 

 провести экономический анализ полученных результатов.  

Для изучения эффективности скармливания молодняку крупного рогатого скота плю-

щеного силосованного зерна, на комплексе по выращиванию и откорму молодняка крупного 
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рогатого скота д. Берёзки проведен научно-хозяйственный опыт. После проведения зоотехни-

ческого анализа кормов и установления питательности поставили научно-хозяйственный опыт 

на бычках заключительного периода откорма методом сбалансированных групп. Для этого 

были отобраны две группы бычков черно-пестрой породы живой массой от 315 до 329 кг в 

возрасте 15 месяцев, клинически здоровые. Расхождение по живой массе у животных внутри 

групп не превышало 5 % (3,4–5 %), между группами – 0,04 %. 

Животные контрольной и опытной групп находились в одинаковых условиях содер-

жания, которые соответствовали существующим зоогигиеническим требованиям, по 14 голов 

в станке. Различия в кормлении состояли в том, что бычки опытной группы вместо дерти из 

зерносмесив учётный период опыта получали консервированное плющеное зерно.   

Для закладки и хранения плющеного консервированного зерна оборудовали крытое 

хранилище. Состав заложенного зерна был следующим: ячмень – 434 т, тритикале – 251 т, 

овес  61 т, пшеница – 5 т. Влажность при закладке составляла 20–25 %. 

Чтобы оценить качество полученного корма через результаты кормления животных 

был проведен эксперимент. Испытания показали, что бычки опытной группы охотно поедали 

плющеное зерно. Случаев отказа от корма, отравлений, падежа во время опыта не было.  

Животные как контрольной, так и опытной группы в начале учетного периода имели не 

большие различия по живой массе. Этот показатель находился в пределах от 315 до 332 кг. 

Средняя живая масса по контрольной группе составила 328,9 кг, а в опытной группе 329,0 кг. 

В состав рационоввходили такие корма как сенаж, зерносмесь (ячмень + пшеница + 

овес + тритикале) и консервированноеплющеное зерно. На долю сенажа приходилось 63 % в 

структуре рациона, концентраты занимали 37 %. Бычки опытной и контрольной группы полу-

чали одинаковое количество сенажа (по 13,5 кг на 1 гол./сут.). По питательности и сбаланси-

рованности рационы были идентичными, но из-за разницы содержания обменной энергии в 

зерносмеси и консервированномплющеном зерне (соответственно 11,38 и 10,4) дача плюще-

ного зерна в опытной группе была выше на 0,3 кг (2,8 кг). Нужно отметить, что рационы в 

обеих группах были сбалансированы по основным питательным веществам. 

Важными показателями при изучении эффективности скармливания сельскохозяйст-

венным животным определенных кормов и добавок является влияние их на прирост живой 

массы и затраты кормов на продукцию. Результаты статистической обработки показывают, 

что замена зерновой дерти силосованным плющеным зерном в рационе бычковне только не 

оказало отрицательного влияния на показатели прироста животных, но и по показателям при-

ростовнаблюдалась тенденция к более высоким абсолютным и среднесуточным приростам у 

бычков опытной группы. Так, абсолютные приросты составили в контроле 23,29 кг/гол., в 

опытной группе – 24,71 кг/гол. (больше на 6,1 %, P(T≤t)=0,94). 

Представленные данные свидетельствуют о том, что бычки опытной группы увеличили 

среднесуточный прирост на 6,1%, по сравнению с контрольной группой.  

При увеличении среднесуточных приростов сокращается период откорма так как мо-

лодняк крупного рогатого скота быстрее набирает необходимую живую массу, а значит 

уменьшаются затраты на его содержание и кормление. Сокращается продолжительность про-

изводственного цикла. 

Затраты энергии на 1 кг прироста бычков при использовании плющеного консервиро-

ванного зерна в опытной группе составили 11,4 ЭКЕкрс (-5,3 % к контролю), а сырого протеина 

–1,36 кг (-4,9 % к контролю). Предположительно, тенденция к снижению затрат кормов на 

единицу прироста связана с лучшей переваримостью и усвояемостью питательных веществ 

силосованного плющеного зерна по сравнению с зерновой дертью. 

Расчеты показывают, что только за учетный период опыта (35 сут.) себестоимость 1 кг 

прироста живой массы в опытной группеснизилась 1197 руб. по сравнению с контролем, а 

экономия средств на кормлении 14 голов опытной группы составила 414 тыс. руб. 
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Несомненно, использование плющеного силосованного зерна вместо зерновой дерти в 

рационах бычков в периоды доращивания и откорма, которыев совокупности в условиях 

предприятия составляют не менее 14 месяцев и среднегодовом поголовье комплекса более 6 

тыс. голов, может дать значительный экономический эффект. 

Наши наблюдения и результаты опыта подтвердили высокую экономическую эффек-

тивность приготовления корма из сырого зерна путем плющения и консервирования, облич-

ную поедаемость корма при использования его в рационах молодняка крупного рогатого скота 

на откорме. Рекомендуем использовать в кормлении молодняка крупного рогатого скота на 

откорме плющеное силосованное зерно повышенной влажности как реальную альтернативу 

комбикор-мам-концентратам из высушенного зернового сырья. 
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Викладено результати досліджень з використання кормової добавки в комбікормах на ріст 

каченят-бройлерів та встановлено, що при додаванні  Екосорб-с в кількості 1,5 г/кг комбікорму в усі 

вікові періоди вирощування каченятам-бройлерам кросу черрі-веллі сприяє збільшенню їх живої маси, 

середньодобових приростів та зниженню витрат корму на 1кг приросту. 

Ключові слова: каченята-бройлери, комбікорм, сорбент, Екосорб-с, жива маса, середньодобовий 

приріст. 
 

Птахівництво – динамічна галузь, що використовує інтенсивні методи виробництва, висо-

кий рівень механізації та найбільший потенціал щодо швидкого насичення ринку України ви-

сокоякісною продукцією[2]. 

У пошуку засобів для одержання додаткового прибутку, зниження собівартості проду-

кції тваринництвата для досягнення високого ступеня засвоювання кормових компонентів в 

організмі птиці використовують кормові добавки комплексної сорбуючої дії[1]. 
Однією із таких кормових добавок є кормова добавка Екосорб-с розроблений співробі-

тниками Білоцерківського НАУ.  

Екосорб-с – сорбент полівалентної дії, який містить у своєму складі β-глюкани, цеолі-

товмісний базальтовий туф, сапоніт та гідролізні дріжджі. 

Метою наших досліджень було вивчення впливу різної кількості кормової добавки 

Екосорб-с у складі комбікорму на ріст та розвиток каченят, що вирощуються на м'ясо.  

Матеріал і методика досліджень. Дослідження проводили в умовах експерименталь-

ної бази кафедри технології кормів, кормових добавок і годівлі тварин Білоцерківського наці-

онального аграрного університету на каченятах-бройлерах.  

Для досліду було відібрано 400 голів добових каченят-бройлерів кросу черрі- веллі, 

яких розділили за принципом аналогів на 4 групи: 1 група – контрольна і 3 – дослідні, по 100 

голів (50 самців і 50 самок) у кожній. 

Для каченят-бройлерів 1-ї контрольної групи згодовували повнораціонний комбікорм 

без додавання сорбентів, до повнораціонного комбікорму каченят-бройлерів 2, 3 і 4-ї 

дослідних груп додавали Екосорб-с у дозах, відповідно, 1,0 г/кг, 1,5 г/кг та 2,0 г/кг 

комбікорму. Основний період досліду тривав 42 доби. 
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Результати досліджень. У результаті проведених досліджень було встановлено, що 

використання у годівлі каченят-бройлерів  кормової добавки Екосорб-с позитивно впливало на 

їх ріст та розвиток. 

У другому науково-господарському досліді упродовж періоду вирощування з 7 по 42 

добу каченята 2-ї групи за дози сорбенту в комбікормі 1,0 г/кг (рекомендована доза в першому 

науково-господарському досліді) збільшували живу масу на 2,6 % (р≤0,05) порівняно з конт-

рольною птицею (табл. 1).  
 

1. Жива маса каченят-бройлерів, г, М±m, n=100 

Вік каченят, діб 
Група 

1-а 2-а 3-я 4-а 

1 54,8±0,15 54,8±0,16 54,8±0,15 54,8±0,16 

7 176,5±1,26 180,8±1,36 182,1±1,21
**

 177,9±1,32 

14 563,7±3,86 582,9±4,02 592,3±4,27 565,8±4,13 

21 1106,0±5,39 1134,6±5,36** 1154,2±6,02
**

 1113,1±3,45 

28 1689,1±5,72 1729,8±6,82 1741,9±7,12 1692,3±9,61 

35 2339,9±12,38 2387,5±12,57 2412,3±12,48 2347,6±13,26 

42 3004,7±14,35 3084,3±12,79
*
 3109,1±9,57

***
 3014,4±12,27 

 

Найвищу інтенсивність росту виявлено у каченят-бройлерів 3-ї групи, до складу 

комбікорму якої додавали сорбент у кількості 1,5 г/кг, їхня маса тіла на 3,5 % ( р ≤ 0,001) була 

більшою ніж у контрольного молодняку. 

Подібна закономірність спостерігалась у каченят-бройлерів і щодо середньодобових 

приростів маси тіла. 

У середньому за весь період досліду птиця 2-ї та 4-ї груп за середньодобовими 

приростами маси тіла переважала, відповідно, на 2,8 та 0,5 % птицю контрольної групи, а у 

птиці 3-ї групи цей показник був найвищим – він на 3,7 % перевищував контроль. 

Розрахунки показали, що згодовування каченятам-бройлерам комбікормів з додаванням 

поліфункціонального сорбенту Екосорб-с у період вирощування з 1 до 42-ї доби сприяє 

підвищенню їхньої продуктивності та зниженню витрат корму на 1 кг приросту маси тіла. 

Найнижчі витрати корму на одиницю продукції спостерігали у каченят 3-ї групи, яким до 

складу комбікорму додавали Екосорб-с у кількості 1,5 г/кг корму, що було на 4,0 % менше 

порівняно з молодняком контрольної групи. 

Таким чином, застосування кормової добавки Екосорб-с у годівлі каченят-бройлерів 

має позитивний вплив на продуктивність птиці та дає ефективніше використовувати корми. 
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В статье приводится описание результатов исследований по изучению влияния различных дози-

ровок сорбента «Ковелос-Сорб» в рационах цыплят-бройлеров на коэффициенты переваримости пи-

тательных веществ корма 
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В последнее время в животноводстве широко применяются вещества, обладающие сорб-

ционными свойствами, которые способны выводить из организма вредные токсины, тяжелые 

металлы, микотоксины и др. [1, 2].  

Важное значение в кормлении сельскохозяйственной птицы имеют сорбенты из кремне-

зема: они положительно влияют на ее продуктивные показатели, вследствие чего можно до-

биться получения экологически чистой высокобелковой продукции[3]. 

Целью исследований являлось изучение влияния различных дозировок кремнийсодер-

жащего сорбента «Ковелос-Сорб» в рационах цыплят-бройлеров для повышения переваримо-

сти питательных веществ корма. 

Исследования проведены в ООО «Ленинградская птицефабрика» Ленинградского района 

Краснодарского края, согласно методике проведения научных и производственных исследо-

ваний по кормлению сельскохозяйственной птицы (Сергиев Посад, 2005). Схема опытов пред-

ставлена в таблице 1. 
 

1. Схема исследований, n=100 

Группа Характеристика кормления 

1 - контрольная Основной рацион (ОР) 

2 - опытная ОР + 0,05 % по массе корма «Ковелос-Сорб» 

3 - опытная ОР + 0,1 % «Ковелос-Сорб» 

4 - опытная ОР + 0,15 % «Ковелос-Сорб» 
 

 

Цыплят содержали в клеточных батареях КБУ-3 со свободным доступом к воде и кор-

мосмеси. Для опыта использовали гибридную птицу мясного кросса «Кобб-500». 

Птица первой – контрольной группы получала полнорационный комбикорм. Со второй 

по четвертую группы цыплятам в составе рациона скармливали сорбент «Ковелос-Сорб» фир-

мы ООО «Экокремний», г. Москва с целью уточнения оптимальной дозировки использо-вания 

кормовой добавки в рационах цыплят-бройлеров. 

Сорбент «Ковелос-Сорб»(ООО «Экокремний», г. Москва)представляет собой белый 

гидрофильный рассыпчатый порошок без специфического запаха. Массовая доля кремния со-

ставляет не менее 99,0 % по массе, железа – не более 0,1 %, влаги – 1–2 %. Удельная поверх-

ность – 380±40 м
2
/г, плотность – 40-60 г/л, рН – 3,5-4,5. 

Основу комбикорма для цыплят во все периоды во втором опыте выращивания состав-

ляла кукуруза от 33,35 до 37,00 %; шрот соевый от 19,8 до 24,00 %; пшеница от 22,52 до 25,00 

%. Со второго периода выращивания в состав комбикорма было включено масло подсолнеч-

ное. Комбикорм для цыплят-бройлеров во втором опыте был сбалансирован по всем пита-

тельным веществам. 

С целью изучения переваримости основных питательных и усвояемости минеральных 
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веществ и азота комбикормов в конце откорма цыплят-бройлеров были проведены два физио-

логических обменных опыта.  

Анализ кормов и выделенного помета выполняли по общепринятым методикам зоотех-

нического анализа (К.Я. Мотовилов и др., 2004). В образцах определяли: первоначальную и 

гигроскопическую влагу путем высушивания образцов в термостате согласно ГОСТу 13979.1-

93; сырой жир – согласно ГОСТу 13496.15-97 по Рушковскому; сырую клетчатку – по Генне-

бергу-Штоману, согласно ГОСТу 13496.2-91; сырой протеин – методом Кьельдаля, согласно 

ГОСТу 13496.4-93; сырую золу – методом сухого озоления, путем сжигания навески в му-

фельной печи при температуре от 200 до 550°С, согласно ГОСТу 13979.6-93; кальций и фос-

фор – согласно ГОСТу Р 50852-96. При анализе переваримости сырого протеина кормовых 

смесей помет был освобожден от мочевой кислоты и ее солей по методу М. И. Дьякова. 

В результате проведения опыта было установлено, что скармливание в составе полнора-

ционного комбикорма сорбента «Ковелос-Сорб» цыплятам-бройлерам способствует повыше-

нию их живой массы на 3,4–8,8 % (Р<0,001), среднесуточного прироста живой массы – на 3,5–

8,9 %, сохранности поголовья – на 2,0–5,9 %, снижению затрат кормов на 1 кг прироста живой 

массы – на 3,2-8,0 %.  

Коэффициенты переваримости питательных веществ птицей в первом опыте представ-

лены в таблице 2. Переваримость питательных веществ кормов при проведении опытов по 

кормлению сельскохозяйственной птицы определяют главным образом для того, чтобы уста-

новить влияние скармливания изучаемой кормовой добавки на использование химического 

состава корма организмом животного. 

Обогащение ПК сорбентом в дозировке 0,05 % по массе корма во второй группе про-

явило тенденцию к повышению переваримости сухого вещества на 1,0 абс.%, органи-ческого 

вещества на 1,2 абс.%, сырого жира – на 1,1 абс.%, сырой клетчатки – на 0,8 абс.%, БЭВ – на 

0,9 абс.%.  

В третьей группе, где скармливали 0,1 % сорбента, повысились коэффициенты перева-

римости сухого и органического вещества на 1,8 абс.%, сырого протеина на 1,8 абс.% 

(Р<0,01), сырого жира – на 2,9 абс.%, сырой клетчатки – на 1,5 абс.%, БЭВ – на 2,8 абс.%. В 

четвертой группе, при вводе 0,15 % изучаемой кормовой добавки, зафиксировано увеличение 

коэффициентов переваримости сухого вещества на 1,6 абс.%, органического вещества – на 1,9 

абс.%, сырого протеина на 1,6 абс.% (Р<0,05), сырого жира – на 3,1 абс.%, сырой клетчатки – 

на 1,4 абс.% (Р<0,001), БЭВ – на 2,5 абс.%. 

В период проведения балансового опыта цыплята всех групп азот потребили практиче-

ски одинаково. 
 

2. Коэффициенты переваримости питательных веществ корма цыплятами-бройлерами, %, n=6 

Показатели 
Группа 

1 2 3 4 

Сухое вещество 77,5±0,4 78,5±0,6 79,3±0,4* 79,1±0,7 

Органическое вещество 77,7±0,5 78,9±0,4 79,5±0,5 79,6±0,8 

Сырой протеин 81,4±0,5 81,4±0,4 83,2±0,6* 83,0±0,5* 

Сырой жир 80,0±0,3 81,1±1,1 82,9±0,7* 83,1±0,5** 

Сырая клетчатка 11,1±0,3 11,9±0,2 12,6±0,2** 12,5±0,4* 

БЭВ 80,0±0,4 80,9±0,6 82,8±0,6** 82,5±0,7* 

Примечание: *- Р<0,05; **- Р<0,01 
 

Однако, выделено с пометом было меньше азота цыплятами опытных групп, следо-

вательно, больше азота пошло на отложение в теле. Использовано азота от принятого было 

больше во второй группе на 2,1 абс.%, в третьей – на 4,6 абс.%, в четвертой – на 4,3 абс.%. 
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Использовано азота от переваренного было выше в группе, где скармливали «Ковелос-

Сорб» в дозировке 0,05 % на 2,5 %, 0,1 и 0,15 % – на 4,0 %. 

Усвоено кальция организмом птицы было несколько выше в опытных группах, но без 

достоверной разницы, на основании чего можно заявить, что применение сорбента «Ковелос-

Сорб» не способствует выведению макроэлементов из организма птицы и нарушению мине-

рального обмена. 

Отложено фосфора в организме цыплят-бройлеров было выше в опытных группах. Ис-

пользование фосфора было выше на 0,7, 1,0 и 1,0 %, соответственно по группам. 
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Одним из основных принципом снижения себестоимости производства продуктов пти-

цеводства по-прежнему является эффективное использование корма и соответствие его требо-

ваниям санитарии и гигиены, а также соблюдение гигиенических условий содержания птицы.  

В связи с этим важным направлением исследований в области кормления и гигиены 

птицы является поиск более дешевых и доступных с санитарно-гигиенической точки зрения 

кормовых средств, которые близки по своей биологической ценности к традиционным и поз-

воляют уменьшить стоимость рационов. В настоящее время в птицеводстве широко применя-

ются вещества, обладающие сорбционными свойствами, которые способны выводить из орга-

низма вредные токсины, тяжелые металлы, микотоксины и др.  Одним из таких веществ мо-

жет служить кремний [1]. 

Комплексное воздействие пробиотиков с сорбентом так же благоприятно отражаются 

на организме молодняка животных, что позволяет свести к минимуму отрицательные послід-

ствия микотоксикозов, повышая при этом интенсивность роста молодняка на 5,5–15,2 %, при 

снижении затрат кормов на единицу продукции на 4,7–10,5 % [3]. 

Целью исследований являлось – провести производственную проверку исследований 

по изучению влияния совместного скармливания сорбента «Ковелос-Сорб» и пробиотика 

«Споротермин» в комбикормах для цыплят-бройлеров. Производственную проверку прово-

дили на птицефабрике ООО «Капитал-М» (г. Майкоп, республики Адыгея). Схема опытов 

представлена в таблице 1. 
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1. Схема опыта, n=200 

Группа Характеристика кормления 

1 - контрольная Основной рацион (ОР) 

2 - опытная ОР + 0,1 % «Ковелос-Сорб» 

3 - опытная ОР + 0,1 % «Ковелос-Сорб» + 0,1 % «Пролам» 
 

Цыплят содержали в клеточных батареях КБУ-3 со свободным доступом к воде и кор-

мосмеси. Для опыта использовали гибридную птицу мясного кросса «Кобб-500».Группы были 

сформированы по принципу аналогов.  

При проведении опытов учитывалась сохранность поголовья путем ежедневного ее 

осмотра, с выяснением причины падежа за весь период опыта. Живую массу цыплят опреде-

ляли путем индивидуального взвешивания в суточном возрасте, а затем каждую неделю до 

конца опыта. Затраты корма рассчитывали на основании учета количества потребленных ком-

бикормов и полученного прироста живой массы молодняка птицы за учетный период.  

Сорбент «Ковелос-Сорб»(ООО «Экокремний», г. Москва) представляет собой нанодис-

персный кремний (99,0 %) – белый гидрофильный рассыпчатый порошок без специфического 

запаха с удельной поверхностью 380,0±40,0 м
2
/г, плотностью – 55 г/л, рН – 4,0. 

Пробиотик «Пролам» (ООО «Биотехагро», г. Тимашевск Краснодарского края) содер-

жит 5 штаммов микроорганизмов (2 штамма Lactobacillus, 2 штамма Lactococcus и 1 штамм 

Bifidobacterium). В 1 см
3
 препарата содержится не менее 1*10

8
 КОЕ микроорганизмов.  

В ранее проведенных исследованиях (2011–2015 гг.) было установлено, что совместное 

использование в рационах цыплят-бройлеров сорбента «Ковелос-Сорб» и пробиотика «Про-

лам» способствует повышению живой массы птицы на 8,1 % (Р<0,001), сохранности – на 3,9 

%, снижению затрат кормов на 10,2 %, улучшает переваримость питательных веществ на 0,5–

1,8 %, мясная продуктивность, физиолого-биохимический статус, обмен веществ и состояние 

кишечной микрофлоры бройлеров[2]. 

При проведении производственной проверки полученных результатов наблюдалось по-

вышение зоотехнической и экономической эффективности в опытных группах (табл. 2). 
 

2. Основные зоотехнические и экономические результаты  

выращивания цыплят-бройлеров при проведении производственной проверки, n=200  

Показатели 
Группа 

1 2 3 

Живая масса в суточном возрасте 40,1±0,2 39,9±0,2 40,0±0,3 

Живая масса в 42-дневном возрасте 
2293, 

5±12,9 

2444,3 

±12,7*** 

2493,2 

±14,5*** 

Потреблено корма на 1 голову, кг 4,06 4,21 4,15 

Среднесуточный приростживой массы, г 53,7 57,2 58,4 

Валовой прирост живой массы, кг 2253,4 2404,4 2453,2 

Затраты кормов на 1 кг прироста живой массы, кг 1,80 1,75 1,69 

Стоимость валовой продукции, руб. 180,27 192,35 196,26 

Производственные затраты на 1 голову за период выра-

щивания, руб. 
131,12 132,47 133,38 

Чистый доход на 1 голову за период выращивания, руб. 49,15 59,88 62,88 

Получено дополнительной прибыли на 1 голову, руб. - 10,73 13,73 

Уровень рентабельности, %. 37,5 45,2 47,1 

Примечание: ***- Р<0,001 
 

Живая масса цыплят-бройлеров, при проведении производственной проверки, досто-

верно повысилась во второй группе на 6,6 % (Р<0,001), в третьей – на 8,7 % (Р<0,001). Сред-

несуточный прирост молодняка птицы за весь период откорма повысился во второй группе на 
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6,5 %, в третьей – на 8,8 %, при этом включение в состав ПК кормовых добавок повысило по-

требление кормов во второй группе птицы – на 3,7 %, в третьей – на 2,2 %, а затраты кормов 

на 1 кг прироста живой массы снизились во второй группе - на 1,1 %, а в третьей – на 6,1 %. 

За счет повышения продуктивности, даже с небольшим увеличением производс-

твенных затрат на выращивание птицы за счет приобретения изучаемых кормовых добавок, 

чистый доход при выращивании мясной птицы повысился во второй группе на 21,8 %, в тре-

тьей – на 23,9 %, а уровень рентабельности повысился в группе, где скармливали сорбент 

«Ковелос-Сорб» – на 7,7 %, при совместном скармливании сорбента и пробиотика «Пролам» - 

на 9,6 %. При этом было получено во второй группе 10,73 рублей дополнительной прибыли на 

1 голову, а в третьей – 13,73 рублей. 

Выводы. Таким образом, преимущественной схемой кормления цыплят-бройлеров, 

следует считать совместное скармливание сорбента «Ковелос-Сорб» и пробиотика «Пролам». 
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На протяжении многих лет исследованиями установлено, что пробиотики и сорбенты 

обеспечивают полноценную физиологическую функциональность многих систем организма 

[1]. 

Очень важным является не только устранение токсичных веществ из организма, но и па-

тогенных и многих условно-патогенных микроорганизмов. Применение пробиотиков положи-

тельно сказывается на физиологическом состоянии молодняка, повышается интенсивность их 

роста и сохранность, снижаются затраты кормов на единицу продукции [3]. 

Комплексное же действие пробиотика с сорбентом наиболее благоприятно отражается на 

организме молодняка животных, что позволяет резко снизить микробную обсемененность и 

токсичность кормов, увеличить доступность их питательных веществ и наиболее полно реали-
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зовать биологические ресурсы животного, повысить естественную резистентность, количест-

венные и качественные показатели мясной продуктивности с одновременным снижением се-

бестоимости и затрат кормов и повышением рентабельности производства свинины [2]. 

Целью работы являлось изучение эффективности использования пробиотической кормо-

вой добавки «Споротермин» и сорбента «Ковелос» в рационах поросят-отъемышей. 

Для исследования эффективности использования пробиотика «Споротермин» ООО 

«Ветсельхоз» г. Серпухов, Московской области с сорбентом «Ковелос-Сорб» фирмы ООО 

«Экокремний», г. Москва был проведен научно-хозяйственный опыт в условиях 

ОАО свинокомплекса «Кировский» Кировского района РСО-Алания на поросятах-отъемышах 

крупной белой породы. Отъем поросят производили в возрасте двух месяцев. Группы были 

сформированы по принципу пар-аналогов по 15 голов в каждой. Поросята контрольной груп-

пы получали полнорационный комбикорм. Поросята первой группы подкармливалась в соста-

ве комбикорма пробиотиком «Споротермин» в количестве 0,1% массы корма, поросята 2 

группы получали совместно «Споротермин» 0,1% от массы корма и «Ковелос-Сорб» 0,1% от 

массы корма (табл. 1). 
 

Схема научно-хозяйственного опыта, n=15 
1.  

Группа Характеристика кормления 

контрольная Основной рацион (ОР) 

1 опытная «Споротермин» 0,1% от массы корма 

2 опытная «Споротермин» 0,1% от массы корма + «Ковелос-Сорб» 0,1% от массы корма 
 

Все поросята-отъемыши находились в идентичных условиях содержания и кормления, 

параметры микроклимата соответствовали зоогигиеническим нормам. Рационы поросят-

отъемышей в ходе научно-хозяйственного опыта были сбалансированы в соответствии с дета-

лизированными нормами кормления РАСХН (2003). 

Живую массу определяли путем ежемесячного индивидуального взвешивания. На осно-

вании показателей живой массы рассчитывали абсолютный и среднесуточный приросты. 

Затраты кормов определяли путем взвешивания их остатков по периодам выращивания, 

а оплата корма рассчитана на основании учета количества съеденных кормов и полученного 

прироста живой массы поросят-отъемышей за определенный период роста. 

Рацион и его питательность полностью удовлетворяли организм растущих животных во 

всех питательных веществах. 

Динамика изменения живой массы и среднесуточные приросты поросят-отъемышей 

представлены в таблице 2. 
 

2. Динамика  живой массы, г, n=15 
 

Возраст, дней 
Группы 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

60 18,69±0,07 18,65±0,06 18,69±0,05 

90 28,98±0,7 30,02±0,8 30,60±0,8 

120 38,75±1,1 41,12±0,9 41,95±1,0* 
Примечание: *- Р≤0,05 
 

В день отъема все поросята имели одинаковую массу тела, но, начиная с начиная с 3 ме-

сяца разница между контрольной группой и 1 опытной группы составила 3,6 %, а по сравне-

нию со 2 опытной группой – 5,6 %. В возрасте 4 месяцев поросята-отъемыши контрольной 

группы по массе тела на 6,1 % по сравнению с поросятами-отъемышами 1 опытной группой, а 

по сравнению с поросятами 2 опытной группы – на 8,3 %. 

Среднесуточный прирост живой массы у поросят 1 опытной группы был выше, по срав-

нению с контролем на 12,0 %, а совместное скармливание пробиотика и сорбента улучшило 
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этот показатель на 15,9 %. На протяжении всего опыта общее состояние поросят в контроль-

ной и опытных группах не отличалось. Сохранность поголовья во всех группах была на 

уровне 100 %. Затраты кормов на 1 кг прироста живой массы поросят-отъемышей опытных 

групп были ниже на 7,0 и 8,0 % соответственно, чем в контрольной группе. В конце опыта 

(120 дней) был произведен анализ крови. Результаты морфологического и биохимического 

анализа крови представлены в таблице 3. 
 

3. Морфологический и биохимический состав сыворотки крови поросят-отъемышей, n=5 

Показатель 
Группы 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Эритроциты, млн. мкл. 6,20±0,7 6,60±0,8 6,70±0,8 

Лейкоциты, тыс. мкл. 11,02±0,36 11,02±0,25 11,10±0,29 

Гемоглобин, г/л 114,60±1,80 116,60±1,80*** 116,90±2,90*** 

Общий белок, г%  74,0±0,70 76,0±0,71* 77,00±0,18*** 

Кальций, ммоль/л 2,70±0,07 2,90±0,07* 2,94±0,08* 

Фосфор, ммоль/л 1,42±0,02 1,50±0,04 1,56±0,08 
Примечание: *- Р<0,05; ***- Р<0,001 
 

По результатам, полученным в ходе анализа, можно сделать вывод, что состав крови во 

всех группах оставался в пределах физиологических норм. Установлено достоверное повз-

шение содержания гемоглобина в крови поросят во второй группе на 17,5 и 20,0 % (Р<0,001), 

общего белка в сыворотке крови на на 2,7 и 4,1 % (Р<0,05) и кальция – на 7,4 и 8,9 (Р<0,05). 

Выводы. Наиболее эффективной схемой является совместное скармливание пробиотика 

«Споротермин» и сорбента «Ковелос-Сорб» в рационах поросят-отъемышей. При этом уста-

новлено повышение интенсивности роста животных и снижение затрат кормов на единицу 

продукции. 
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Скармливание бычкам органического микроэлементного комплекса в составе комбикормов в 

количестве 10 % от существующих норм активизирует обменные процессы в организме, повышает 

среднесуточный прирост на 9,5 % снижает себестоимость прироста – на 7,0 %. 
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Введение. Обеспеченность сельскохозяйственных животных микроэлементами играет 

важную роль в повышении их продуктивности[1-2]. 

Многочисленные исследования, проведенные в нашей стране и за рубежом, подтвер-

ждают более эффективное положительное влияние на продуктивность животных микроэле-

ментов в органической форме по сравнению с неорганической [3-4]. 

Целью работы – изучить эффективность использования органического микроэлемент-

ного комплекса в составе комбикормов для молодняка крупного рогатого скота при выращи-

вании на мясо. Для осуществления поставленной цели в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Мин-

ской области было отобрано 2 группы молодняка крупного рогатого скота с учетом живой 

массы, возраста, упитанности.  

Различия в кормлении животных состояли в том, что молодняку II опытной группы 

вводили органический микроэлементный комплекс в состав комбикорма. Продолжительность 

научно-хозяйственного опыта составила 94 дня, начиная с 5-месячного возраста начальной 

живой массой 175,0–176,0 кг. 

В течение исследований проводился анализ рационов по следующим показателям: со-

держание кормовых единиц, обменной энергии, сухого вещества, сырого, переваримого про-

теина, сырой клетчатки, сахара, жира, кальция, фосфора, магния, серы, натрия, меди, цинка, 

кобальта, марганца, йода, каротина и витаминов. 

Цифровой материал проведенных исследований обработан методом вариационной ста-

тистики на персональном компьютере с использованием пакета анализа табличного процессо- 

ра Microsoft Office Excel 2007. Оценивали значение критерия достоверности в зависимости от 

объема анализируемого материала. Вероятность различий считалась достоверной при уровне 

значимости Р<0,05. 

Изучение поедаемости кормов показало, что включение в состав комбикорма КР-3 ор-

ганического микроэлементного комплекса оказало положительное влияние на потребление 

кормов. Так, комбикорма в структуре рационов занимали 47-49%, трава из злаково-бобовой 

смеси – 20–23 %, сенаж разнотравный – 30–31 % по питательности. Содержание обменной 

энергии в расчете на 1 кг сухого вещества рациона составило в контрольной группе 8,0 МДж, 

а в опытной – 8,4 МДж. 
 

1. Минеральный состав крови 

Показатель 
Группа 

I II 

Кальций, ммоль/л 2,9±0,4 3,2±0,1 

Фосфор, ммоль/л 1,4±0,2 1,6±0,2 

Магний, ммоль/л 1,1±0,1 1,2±0,15 

Калий, ммоль/л 5,6±0,5 5,7±0,6 

Натрий, ммоль/л 104,5±2,4 106,6±2,7 

Железо, мкмоль/л 17,4±0,4 19,2±0,6 

Цинк, мкмоль/л 29,4±0,8 31,2±0,9 

Марганец, мкмоль/л 2,0±0,3 2,2±0,6 

Медь, мкмоль/л 11,9±1,2 12,8±1,4 
 

На 1 кормовую единицу в контрольной группе приходилось 110 г переваримого проте-

ина, а в опытной – 111 г.  

Установлены достоверное повышение количества общего белка в крови бычков опыт-

ной группы на 7,8 %, глюкозы – на 4,7 %, снижение мочевины – на 14,3 % по сравнению с 

контрольной. Скармливание комбикорма КР-3 с органическим микроэлементным комп-

лексом (группа II) оказало положительное влияние на минеральный состав крови (табл. 1). 
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Установлена тенденция в повышении количества кальция на 10,3%, фосфора – на 14 %, 

магния – на 9 %, калия – на 2 %, натрия – на 2 %, железа – на 10,3 %, цинка – на 6,1 %, мар-

ганца – на 10 %, меди – на 7,6 %. 

Включение в рацион бычков органического микроэлементного комплекса оказало по-

ложительное влияние на живую массу и среднесуточные приросты (табл.. 2). 
 

2.  Живая масса и среднесуточные приросты подопытных бычков 

Показатель Группа 

I  II  

Живая масса в начале опыта, кг 175,0±6,5 176,0±5,5 

Живая масса в конце опыта, кг 252,8±5,9 261,3±7,1 

Прирост живой массы:   

      валовой, кг 77,8±6,1 85,3±4,8 

      среднесуточный прирост, г 828±5,0 907±6,1* 

% к  контролю 100,0 109,5 
 * - Р<0,05 
 

В результате исследований установлено, что среднесуточные приросты бычков II опыт-

ной группы повышались на 9,5 %. 

Использование в кормлении бычков микроэлементов в органической форме способ-

ствует снижению себестоимость прирота живой массы на 7,0 %, что обеспечивает увеличение 

прибыли на 9,6 %. 

Заключение. Скармливание бычкам органического микроэлементного комплекса в со-

ставе комбикормов КР-3 в количестве 10% от существующих норм оказывает положительное 

влияние на поедаемость кормов, морфо-биохимический состав крови, активизирует обменные 

процессы в организме животных, о чем свидетельствует увеличение концентрация общего 

белка в крови на 7,8 %, глюкозы – на 4,7% и снижение уровня мочевины на 13,0–14,3 %,. Что 

обеспечило повышение среднесуточных приростов животных на 9,5 % (Р<0,05), снижаение 

себестоимости прироста на 7,0 % и увеличение прибыли на 9,6 %, или 19,1 у.е. на голову за 

период опыта. 
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Введение. Использование продуктов переработки рапса высокоглюкозинолатных сор-

тов ранее было ограничено, повышение скармливания таких кормов очень негативно сказыва-

лось на продуктивности поголовья. Использование «00» сортов рапса белорусской селекции 

позволило расширить границы нормы ввода. Однако нельзя забывать об гойтрогенном дей-

ствии рапса и рапсовых кормов на организм животных [3, 4, 5, 6]. 

Цель работы – установить норму ввода рапсового жмыха и шрота, полученных при 

переработке семян рапса с пониженным содержанием антипитательных веществ, в состав 

комбикорма КР-3 и изучить эффективность его скармливания бычкам на откорме. 

Материал и методика исследований. Исследования проведены на 5 группах бычков 

живой массой 353–364 кг в возрасте 16 месяцев, по 10 голов в каждой группе. Продолжитель-

ность исследований составила 61 день.  

В состав комбикормов бычков контрольной группы включали подсолнечный шрот в 

количестве 15 % по массе, II опытной – 15 % рапсового жмыха, III – 20 % рапсового жмыха, 

IV – 15 % рапсового шрота, V– 20 % рапсового шрота.  

Результаты исследований и их обсуждение. Исследованиями установлено, что поеда-

емость кормов бычками в опыте была следующей: сенаж разнотравный 4,5–7 кг, отава тимо-

феевки – 8-11, комбикорм – 3, патока кормовая – 0,3, кормовой жир – 0,1 кг. 

Рационы животных опытных групп содержалось практически одинаковое количество 

протеина, где в расчете на 1 корм. ед. его приходилось 96,5-98,3 граммов. 

Сахаро-протеиновое отношение в рационах II – V опытных групп составило 0,83-9:1. 

Содержание сахара в сухом веществе рациона I контрольной группы составило 7,12 %, в то 

время как во II и III опытных группах – 6,75 и 6,63%, в IV и V опытных группах – 7,15 и 6,65 

%, соответственно. 
 

 Живая масса и среднесуточные приросты животных 

Показатель 
Группа 

I II III IV V 

Живая масса, кг: в начале опыта 353±1,98 360,8±3,34 363,1±3,05* 359,7±1,76 364±1,7 

в конце опыта 404±2,15 412±3,89 415±3,17* 411±1,77 416,1±1,2 

Валовой прирост, кг 51,0±2,40 51,2±6,29 51,9±3,78 51,3±2,30 52,1±2,38 

Среднесуточный прирост, г 836±39,41 840±62,35 851±61,99 841±37,64 854±39,04 

% к контролю 100,0 100,5 101,8 100,6 102,2 

Затраты кормов на 1 кг прироста:  

корм. ед. 8,85 8,83 8,74 8,8 8,72 

переваримого протеина, г 870 853 843 850 857 
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На 1 кг сухого вещества в II и III опытных группах при вводе в комбикорм 15 и 20 % 

рапсового жмыха, приходилось 3,59 и 3,72 г сырого жира, что связано с большим его содер-

жанием, чем в подсолнечном шроте, в 4,3 раза. 

По динамике живой массы и среднесуточным приростам можно судить о продуктивном 

действии испытуемых кормов. Полученные данные свидетельствуют о том (таблица), что за-

мена подсолнечного шрота продуктами переработки рапса (жмыхом и шротом) в повышенном 

количестве от массы комбикорма не оказало отрицательного влияния на энергию роста мо-

лодняка третьего периода выращивания. 

Включение в состав комбикорма 15 % рапсового жмыха вместо подсолнечного шрота 

обеспечило среднесуточный прирост живой массы бычков аналогичный контролю. Доведение 

уровня жмыха до 20 % способствовало увеличению прироста на 1,8 %, при снижении затрат 

кормов на получение продукции (незначительно). 

Включение в состав комбикорма молодняка, выращиваемого на мясо, рапсового шрота 

вместо подсолнечного, в количестве 15 % по массе, способствовало получению прироста ана-

логичного контрольным животным. Отмечено, что при доведении уровня ввода рапсового 

шрота до 20% наблюдалось повышение энергии роста на 2,2 % в сравнении с контрольными 

аналогами, при снижении затрат кормов на единицу продукции на 1,5 процента. 

Полная замена подсолнечного шрота, как дорогостоящего белкового сырья в составе 

комбикормов на менее дорогостоящие белково-энергетические корма местного производства - 

рапсовые жмых и шрот (таблица 3.36), в количестве 15-20 %, способствует снижению стоимо-

сти не только комбикорма, рациона, но и себестоимости прироста, а также получению допол-

нительной прибыли от увеличения прироста. 

Замена подсолнечного шрота рапсовым жмыхом в составе комбикорма в количестве 

15–20 % позволила снизить себестоимость 1 кг прироста на 13,8 и 17,5 %. 

Включение рапсового шрота в комбикорма в количестве 15-20 % взамен подсолнечного 

позволило снизить себестоимость 1 кг прироста на 9,9 и 12,3 %.     

Использование в кормлении бычков комбикорма содержащего 20 % рапсового жмыха 

или шрота взамен подсолнечного шрота показало наилучший результат как по получению 

среднесуточного прироста, так и по снижению себестоимости прироста, увеличению прибыли 

по отношению к контролю, так и к опытным группам с вводом данных кормов до 15 %. 

Заключение. Использование в кормлении бычков комбикормов с 15–20 % рапсового 

жмыха взамен подсолнечного шрота увеличило среднесуточный прирост на 0,5–1,8 % при 

снижении себестоимости прироста на 13,8-17,5. Замена подсолнечного шрота рапсовым в ко-

личестве 15–20 %, дала возможность увеличить среднесуточный прирост на 0,6–2,2 % при 

снижении себестоимости прироста на 9,9–12,3 %, что позволило получить больше прибыли на 

1 голову за опыт на 35,9–46,7 %. 
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Постановка проблеми. Пріоритетним напрямком розвитку галузі сучасного свинарст-

ва є можливо максимальне зниження собівартості виробництва свинини. Вирішення цього пи-

тання залежить від впровадження інтенсивних технологій вирощування, розведення високо-

продуктивних порід, використання дешевих комбікормів з місцевої сировини, збагачення їх 

біологічно активними речовинами та багатьох інших факторів. Це дає змогу за рахунок інтен-

сифікації обміну речовин підвищити продуктивність тварин без погіршення якості продукції. 

Кормова база та структура комбікормів для свиней залежить від природно-кліматичної 

зони і визначається, перш за все, структурою посівних площ, врожайністю вирощуваних куль-

тур. Найбільш поширеним для свиней є концентратний (зерновий) тип годівлі з використан-

ням повнораціонних комбікормів.  

Для інтенсифікації обмінних процесів в організмі свиней до складу кормобікормів 

включають пробіотичні препарати, що містять різні штами мікроорганізмів, які володіють ан-

тагоністичними властивостями до шкідливої мікрофлори, що сприяє розвитку корисної мік-

рофлори у кишківнику. Численними дослідженнями встановлено, що використання у раціонах 

різних за складом пробіотичних добавок дає змогу підвищити перетравність поживних речо-

вин раціонів та збільшити прирости живої маси молодняку свиней на 20–40%. 

Вивчення впливу згодовування пробіотичних добавок за використання різних за скла-

дом комбікормів на продуктивність і обмін речовин молодняку свиней залишається актуаль-

ним, так як залежить від багатьох факторів, зокрема, фізіологічного стану тварин, умов їх 

утримання та годівлі, складу комбікорму та якості його компонентів. 

Метою досліджень було вивчити вплив згодовування пробіотику СБА, що містить су-

міш Lactobacillus acidofilus, Bifidobacterium bifidum і Streptrcoccus faccium за використання по-

внораціонних комбікормів, на продуктивність, обмін речовин і енергії у молодняку свиней у 

СТОВ «Рось» с. Дибинці Богуславського району Київської області. 

Обгрунтування отриманих результатів. Згодовування молодняку свиней пробіотич-

ної добавки СБА, що містить суміш Lactobacillus acidofilus, Bifidobacterium bifidum і 

Streptrcoccus faccium в кількості 0,5 г на 1 кг сухої речовини зумовило статистично достовірне 

(р<0,05) підвищення продуктивності в усі періоди досліджень: 

– у період дорощування середньодобовий приріст живої маси тварин дослідної групи у 

порівнянні з контролем був вищим на 18,2 %. Затрати кормів на 1 кг приросту живої маси бу-

ли нижчими за обмінною енергією на 15,67 %, а  за перетравним протеїном – на 6,3 %; 

– у період відгодівлі середньодобовий приріст живої маси молодняку свиней, які отри-

мували комбікорм із включенням СБА, був вищим, ніж у  контролі на 13,8 % за зниження за-

трат кормів на 1 кг приросту в порівнянні з контролем відповідно на 13,6 % і 4,1%. 

Результатами контрольного забою встановлено позитивний вплив згодовування мо-

лодняку свиней в період дорощування і відгодівлі добавки пробіотику СБА в кількості 0,5 г/кг 

сухої речовини кокомбікорму. Так у тварин дослідної групи порівняно з аналогічними показ-

никами у контрольній групі на 3,6 % збільшився вихід м'яса, сала – на 5,4 %, а товщина шпику 

– на 3,2 %. 

Висновок. Використання пробіотичної добавки, що містить суміш лактобактерій, біфі-

добактерій і фекального стрептокока в кількості 0,5 г/кг сухої речовини комбікорму молод-

някусвиней в період дорощування і відгодівлі є економічно доцільним і обгрунтованим. Оку-

пність додаткових витрат становить у період відгодівлі 121,4 грн., а у період дорощування – 

42,6 грн. 
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Постановка проблеми. Сучасна система нормування годівлі дає можливість забезпе-

чити потребу птиці в основних поживних речовинах та одержати високу продуктивність при 

мінімальних витратах корму. Зростання генетичного потенціалу сучасних кросів супровод-

жується постійними вимогами до підвищення енергетичної поживної цінності комбікорму. 

Основними джерелами енергії для птиці є зернові корми, які не завжди задовольняють 

потребу високопродуктивної птиці у достатній кількості обмінної енергії і жирних кислотах. 

Тому новим напрямком у годівлі птиці стало використання сухих рослинних жирів, на-

приклад пальмових, але вони внаслідок нетрадиційних джерел надходження поки, що не 

отримали широкого використання. 

Матеріал та методи дослідження.   Метою досліджень було вивчення ефективності ви-

користання білково-жирового концентрату (БЖК) на основі  пальмового жиру та встановлення 

оптимальних доз введення його у комбікорми птиці. 

Для досягнення поставленої мети було проведено науково-господарський експеримент із 

вивчення ефективності використання білково-жирового концентрату в умовах приватної ви-

робничої фірми “Агроцентр” Дніпропетровської області. 

Для експерименту відібрали чотири групи  курей-несучок, кросу “Шейвер-579” по 50 го-

лів у кожній. Перша група була контрольною, яка отримувала основну кормосуміш збалан-

совану за основними поживними речовинами,  II, III  та IV дослідні, які отримували – 2 %, 3 

%, 4 % білково-жирового концентрату. 

Результати досліджень. Кормосуміш контрольної та дослідних груп були збалансовані 

за основними поживними речовинами згідно з рекомендаціями для відповідного кросу та нор-

мами годівлі ВНДТІП. Вся піддослідна птиця отримувала повнораціонний, збалансований 

комбікорм за енергією, більшістю поживних речовин та амінокислотним складом. 

Валовий збір яєць курей-несучок піддослідних груп за період експерименту по від-

ношенню до контрольної групи збільшилась: у II групі – на 2,1 %; у III – на 5,1 %, у IV – на 

10,1 %. 

Відомо, що від маси яєць залежить вихід яєчної продуктивності. Їх маса є одним із осно-

вних зоотехнічних показників, у великих яйцях міститься більше поживних речовин, їм влас-

тиві кращі фізико-хімічні властивості. Так, у II групі маса жовтка була більшою на 5,6 %, у III 

на 6,0 %, у IV – на 4,1 % порівняно з контрольною групою. У той же час, маса білка найбільш 

суттєво збільшилася у птиці IV групи, яка споживала у складі комбікорму 4 % білково-

жирового концентрату замість соєвої макухи та соєвої олії. Їх перевага над контрольною гру-

пою складала  13,0 %. За індексом білка та жовтка різниця між групами була незначною. 

Таким чином, використання білково-жирового концентрату в кормосумішах птиці пози-

тивно вплинуло на морфологічні показники яєць курей-несучок. 
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Таким чином, включення БЖК у комбікорми слід розглядати як можливий і перспектив-

ний варіант поліпшення енергетичної і протеїнової поживності комбікормів. І, головне білко-

во-жировий концентрат усуває проблему техніки введення кормового жиру, наявну при засто-

суванні рідких рослинних олій. 

Висновки: Експериментальними дослідженнями встановлено, що продуктивність під-

дослідної птиці за період експерименту по відношенню до контрольної групи збільшилась: у II 

групі – на 2,1 %; у III – на 5,1 %, у IV – на 10,1 %.  

Згодовування курям-несучкам білково-жирового концентрату позитивно вплинуло і на 

морфологічні показники яєць.  
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Висвітлено вплив згодовування змішанолігандного комплексу на перетравність поживних речо-

вин та баланс Цинку  в організмі корів голштинської породи.  
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Постановка проблеми. В організмі тварин роль Цинку визначається тим, що він є необ-

хідним компонентом або активатором багатьох ферментів та гормонів,укріплює імунну сис-

тему організму [1]. Нестача Цинку в організмі знижує синтез білку, ферментів, гормонів і іму-

нну систему [2], що приводить до пригнічення росту, зниження плодючості тварин в плоть до 

безпліддя та зниження його рівня в плазмі крові, кістковій тканині, підшлунковій залозі, печі-

нці, нирках, при цьому знижується активність фосфатази в плазмі крові, кістках і дванадцяти-

палій кишці, карбоангідрази крові, карбоксипептидази А і В підшлункової залози, лактатдегі-

дрогенази серця, скелетних м’язів, нирок, алкогольдегідрогенази сім’яників [3]. 

Для поповнення раціонів тварин Цинком використовують Традиційними мінеральні 

солі у вигляді сульфатних і хлоридних сполук [4], який у шлунково-кишковому каналі легко 

трансформується у гідрооксисистеми з низькою біодоступністю. Тому достатня кількість не-

органічних солей мікроелементів в раціоні може привести до їх дефіциту та забруднення на-

вколишнього середовища важкими металами. При цьому кристалізована вода, яка міститься у 

молекулах сульфатів, може руйнувати самі сполуки мікроелементів та вітаміну преміксах [5]. 

В зв’язку з цим краще в кормових добавках використовувати метало хелатні комплекси [6].  

Метою наших досліджень було визначити ефективність використання змішаноліганд-

ного комплексу Цинку на фоні сірчанокислих солей Мангану, Купруму і Цинку, змішаноліга-

ндного комплексу Мангану, змішанолігандного комплексу Купруму змішанолігандних ком-

плексів Цинку, Купруму оптимальних доз змішанолігандного комплексу Цинку, в поєднанні з 

сульфатами Купруму, Кобальту та Селеніту натрію в годівлі високопродуктивних корів в пе-

рші100 діб лактації та встановити їх вплив на баланс Цинку.  

Баланс цинку. Цинк, як і інші мікроелементи, володіє деякою біологічною роллю в за-

гальному обміні організму тварин. Основне значення Цинку в організмі – участь в процесах 

дихання, також він підвищує активність статевих гормонів, стимулює процеси відтворення. В 
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наших дослідах вивчався баланс Цинку в організмі високопродуктивних корів, який приведе-

ний у таблиці 1. 

1. Середньодобовий баланс Цинку (M ± n; n = 3) 

Показник 

Група 

контрольна дослідна 

1-а 2-а 3-я 4-а 5-а 

Всьогоприйнято, мг 1520,5 1646,7 1739,6 1371,3 1453,7 

Виділено з калом, мг 1022,2 820,8 840,0 435,6 397,8 

Виділено з сечею, мг 48,8 49,5 58,8 34,5 35,7 

Виділено з молоком,  мг 140,4±3,09 153,9±11,83 169,3±4,32 177,1±7,64 187,2±7,34 

Виділеновсього, мг 1211,4 1024,2 1068,1 647,2 620,7 

Відкладено в тілі, мг 309,1±102,7 622,5±96,91 671,5±75,57 724,1±24,32 833,0±15,23 

Відкладено в % до прийнятого 20,3 37,8 38,6 52,8 57,3 

Примітка. * – Р≤0,05; ** – Р≤0,01; ***– Р≤0,001 порівняно з контрольною групою 
 

Представлені дані, табл. 1, наглядно відображають зміни руху Цинку в організмі дослі-

дних корів. Із заміною неорганічних форм Цинку на органічні, в раціонах корів 4-ї і 5-ї дослі-

дних груп, призвело до значного покращення засвоєння Цинку. В організмі корів цих груп ві-

дклалося відповідно на 415,0 і 523,9 мг порівняно з контролем і на 101,6 і 210,5 мг більше в 

порівняні з 2-ю дослідною групою та 52,6 і 161,5 – 3-ю дослідною групою. Відклалось також 

Цинку більше у дослідних корів 2-ї групи на 313,4мг і 3-ї – на 362,4 мг більше контролю, в ра-

ціони яким як і в контрольні групі вводили сірчанокислі солі Цинку, але в раціони корів 2-ї 

дослідної групи на відміну від контролю вводили змішанолігандний комплекс Мангану, а 3-ї 

дослідної групи – змішанолігандний комплекс Купруму. 

Висновок. Підвищення виділення Цинку з сечею у корів 2-ї і 3-ї дослідних груп свідчить 

про посилення мобілізації його на ті біохімічні процеси організмі, в яких він виконує незамін-

ну роль. В зв’язку з цим відкладення Цинку в організмі дослідних груп було вище порівняно з 

контролем. 

Таким чином, збільшення рівня Цинку, і особливо його заміна на органічний значно пі-

двищило його обмін, використання та відкладення. 
 

Бібліографічний список 

1. Скальный А.В. Биоэлементы в медицине / А.В. Скальный, И.А. Рудаков. – М. : Мир, 2004. – 272 

с. 

2. Seeling W. Die biologischeBedeutung des Links / W.Seeling // Anaestheesist. – 1975. – №24. – S. 

329-342 

3. Кузнецов С.Г. Минеральное питание и критерии обеспеченности животных минеральными ве-

ществами / С.Г. Кузнецов // Сельское хозяйство за рубежом. – 1976. – №6. – С. 33-38. 

4. Традиційні і нетрадиційні мінерали у тваринництві / [Кулик М.Ф., Засуха Т.В., І.М. Величко та 

ін.] за ред. М.Ф. Кулика – К.: Вид-во “Сільгоспосвіта”, 1995. – 248 с. 

5. Кузнецов С.Г. Биологическая доступность минеральных веществ для животных / С.Г. Кузнєцов. 

– М., 1992. – 52 с. 

6. Методи синтезу сполук цинку з амінокислотами / [М.О. Захаренко, Л.В. Шевченко, Л.П. Голов-

кова та ін.] // Ефективні корми та годівля, 2007. – № 3 (19). – С. 33–35.  



Проблеми та шляхи інтенсифікації виробництва продукції тваринництва    2017 

 

66 
 

УДК 636.4.087.8:612.015 
 

ПЕРЕТРАВНІСТЬ  КОРМУ  ТА  БАЛАНС  МІНЕРАЛЬНИХ  РЕЧОВИН 

  В  ОРГАНІЗМІ  СВИНЕЙ  ЗА  ЗГОДОВУВАННЯ   

КОРМОВИХ  ДОБАВОК 
 

О. О. Чернявський, С. В. Чернюк кандидати сільськогосподарських наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
Показано вплив згодовування пробіотику протекто-активу та ферментного препарату маце-

раза на перетравність поживних речовин та баланс кальцію та фосфору в організмі молодняку сви-

ней. Встановлено, що найкращі показники перетравності поживних речовин та балансу мінеральних 

речовин одержали в третій дослідній групі. 

Ключові слова: молодняк свиней, раціони, протекто-актив, мацераза, ферментний препарат, 
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Підвищити продуктивності свиней та покращити засвоюваність кормів власного виро-

бництва тваринами, можна завдяки застосуванню кормових добавок різної природи.  

Упродовж останніх років важливе місце у годівлі тварин посідає використання біопре-

паратів із живих мікробних культур, а саме пробіотиків. Пробіотики – це препарати, які міс-

тять штами мікроорганізмів-симбіотів, спеціально підібраних за специфічними бактері-

остатичними і ензиматичними властивостями.Однією кормових добавок мікробіологічного 

походження є пробіотик протекто-актив – препарат на основі живих молочнокислих бактерій 

Lactobacillus delbrueckii sp. bulgaricus  та біологічно активних речовин. Інша кормова добавка 

– ферментний препарат мацераза містить в своєму складі пектат-транс-еліміназу, β-глюканазу 

і ксиланазу.  

Метою наших досліджень було вивчити ефективність застосування протекто-активу в 

поєднанні з мацеразою на перетравність поживних речовин та обмін мінеральних речовин в 

організмі молодняку свиней.  

Дослідження проводилось на молодняку свиней великої білої породи. Для проведення 

досліду було сформовано за принципом аналогів п’ять груп свиней по 10 голів у кожній. По-

росята усіх груп отримували однакові раціони. Дослідним тваринам усіх груп у зрівняльний 

період згодовували однаковий раціон у вигляді сухої кормосуміші. В основний період порося-

там продовжували згодовувати кормосуміш (для контрольної групи – без пробіотику та маце-

рази, для дослідних – включали протекто-актив та мацеразу згідно схеми досліджень). Препа-

рати вводили в суміш концкормів шляхом багатоступінчатого змішування з компонентами ра-

ціону. Годівля, напування та умови утримання свиней були однакові. Зважування проводили 

індивідуально один раз на місяць. 

Було встановлено, що додавання до раціону протекто-активу в кількості 1,5 г на 10 кг 

живої маси (3 г на 1 кг кормосуміші) з першої доби досліду та мацерази з розрахунку 0,5 г на 1 

кг корму з 61-ї доби досліду зумовлює збільшення перетравності органічної речовини, сирого 

протеїну, сирої клітковини та БЕР у тварин 3-ї дослідної групи на 2,1 (Р 0,05), 3,3 (Р 0,05), 7,2 

(Р 0,05) та 1,4 %(Р 0,05) відповідно до показників контролю. 

Таким чином, результати проведених досліджень свідчать про доцільність використо-

вування в годівлі свиней протекто-активу в комплексі з мацеразою, що сприяє покращенню 

перетравності кормів власного виробництва. 

Мінеральні елементи мають велике значення для організму, вони беруть активну участь 

у процесах дихання, кровотворення, травлення, всмоктування, синтезу, розпаду  та  виве-

дення продуктів обміну. Мінеральні речовини створюють умови для повноцінного функціону-

вання ферментів, вітамінів, гормонів, підтримують кислотно-лужну рівновагу та осмотичний 

тиск. 



Проблеми та шляхи інтенсифікації виробництва продукції тваринництва    2017 

 

67 
 

Вміст кальцію в організмі дорослих тварин становить 1,2–1,5 % у розрахунку на сиру 

тканину. Слід зазначити, що баланс кальцію в організмі свиней усіх груп був позитивним. В 

організм тварин усіх піддослідних груп надходила однакова кількість кальцію, тоді як виді-

лення його з калом у свиней 2-ї дослідної групи було меншим від контролю на 0,4 %, 3-ї – на 

1,8, 4-ї – на 0,8 та 5-ї – на 1,3 % відповідно. 

Із сечею у свиней 2, 3, 4 та 5-ї дослідних груп у середньому кальцію було виділено 

0,60–0,63 г, що на 3,1–7,8 % менше від показників контрольної групи. За кількістю кальцію, 

що був відкладений в організмі, тварини 2, 3, 4 та 5-ї дослідних груп переважали контрольних 

аналогів, відповідно, на 0,5; 1,9; 0,8 та 1,3 %.  

Використання спожитого кальцію було найкращим у тварин 3 та 5-ї дослідних груп. 

Вони переважали показники контрольної групи, відповідно, на 1,0 та 0,7 %, а свині 2 та 4-ї до-

слідних груп засвоювали спожитий кальцій на рівні контрольної групи. 

Отже, найкраще засвоювали кальцій свині 3-ї дослідної групи, яким згодовували проте-

кто-актив з першої доби основного періоду досліду, а мацеразу додавали до комбікорму із 61-ї 

доби. 

Фосфор, як і кальцій, бере участь в усіх обмінних процесах. В організмі дорослих тва-

рин міститься 0,6–0,75 % фосфору у розрахунку на сиру тканину. Близько 83–85 % його зна-

ходиться в кістковій тканині. У м’яких тканинах фосфор міститься в основному в органічній і, 

частково, у мінеральній формах.  

У процесі дослідження середньодобового балансу фосфору встановлено, що, у разі на-

дходження його в організм піддослідних свиней в однаковій кількості, виділення фосфору із 

калом і сечею в середньому по групах було різним. Так, тваринами 3 та 4-ї дослідних груп бу-

ло виділено з калом фосфору, відповідно, на 0,17 г, або на 3,1 % менше порівняно з контроль-

ною групою, а в калі свиней 2 і 3-ї дослідних груп фосфору було менше від показників конт-

ролю, відповідно, на 2,5 г та 2,9 %. Із сечею найменше фосфору було виділено тваринами 3-ї 

дослідної групи (0,40 г), що на 9,1 % менше від середнього показника контрольної групи (0,44 

г). Свині 2, 4 та 5-ї дослідних груп із сечею виділили на 4,6 % менше неорганічного фосфору 

від контролю. У тілі тварин 3-ї дослідної групи було відкладено фосфору на 0,2 г, або на 4,4 % 

більше, ніж у контрольній групі. У свиней 2, 4 і 5-ї дослідних груп  цей показник перевищував 

контроль, відповідно, на 3,5; 4,1 та 3,9 %. 

Використання фосфору було вищим у тварин усіх дослідних груп: 2-ї групи на 1,3 %, 3-

ї – на 1,7, 4-ї – на 1,8 та 5-ї –  на 1,5 % порівняно з показником контрольної групи. Але слід ві-

дмітити, що різниця була статистично не вірогідна. Отже, краще фосфор засвоювали свині до-

слідних груп, ніж контрольної. 
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Постановка проблеми. Збільшення обсягів виробництва продукції тваринництва без-

посередньо пов'язане з розвитком кормової бази у сільськогосподарському виробництві нашої 

країни. Зміцнення кормової бази, в першу чергу, має здійснюватися за рахунок підвищення 

врожайності кормових культур, розробки оптимальних технологій їх заготівлі, зберігання та 

підвищення поживної цінності одержуваних кормів.  

Сінажування – найбільш надійний, технологічно досконалий спосіб консервування со-

ковитих кормів, що має ряд переваг порівняно з заготівлею сіна, силосу. Дотримання всіх ви-

мог технології сінажування дозволяє заготовляти високоякісний корму необхідній кількості. 

Здатність сінажу до довгострокового зберігання без зниження його якісних показників дає 

можливість створювати запас кормів на кілька років. За А. М. Міхіним (1937), підв'ялена маса 

в анаеробних умовах зберігається завдяки фізіологічній сухості рослин. Тому мікробіологічні 

процеси в сінажі проходять менш інтенсивно, ніж у силосі. Важливим фактором, який визна-

чає збереження і якість корму, є кисла реакція середовища, створена за дії органічних кислот, 

головним чином, молочної і оцтової. Тому під час заготівлі сінажу необхідно створити опти-

мальні умови для життєдіяльності молочнокислих бактерій [4]. 

Однією з умов отримання високоякісного сінажу є застосування консервантів під час 

закладання корму у сховище. Наразі питання використання консервантів під час заготівлі сі-

нажу вивчено недостатньо. Увага дослідників в основному зосереджена на силосі, де консер-

вування різними препаратами широко апробовано і впроваджено у виробництво. При цьому за 

час зберігання сінажу, заготовленого без застосування консервантів, біохімічні втрати пожив-

них речовин становлять 20–30 %, з консервантом 7–15 % [1,3]. Позитивний результат одер-

жують від застосування консервантів на основі органічних кислот, але через їх високу вартість 

(800–900 євро за 1 т), за норми внесення 4–5 кг на 1 т сінажної маси, собівартість виробленого 

корму зростає на 120–150 грн/т [5]. Тому, пошук більш дешевих і ефективних консервантів 

для підвищення збереження поживних речовин під час заготівлі сінажу є актуальним. 

Метою роботи було вивчення ефективності використання мікробних препаратів під час 

заготівлі сінажу з люцерни. 

Матеріал і методика досліджень. Науково-господарський дослід було проведено на 

молочно-товарній фермі ТОВ АФ «Колос» з розведення великої рогатої худоби української 

чорно-рябої молочної породи Сквирського району Київської області. 

Перед проведенням дослідів було заготовлено дві траншеї люцернового сінажу: один 

без використання консервантів (контроль), інший – з використанням сінажного консерванту 

компанії „Піонер” (інокулянт 11Н50). 

Зелену масу люцерни скошували на початку стадії бутонізації і підв’ялювали до воло-

гості 52 %. Сінажну масу в одній із траншей законсервували без використання консервантів, в 

іншій – шляхом внесення в рослинну масу мікробного препарату компанії „Піонер” (інокулянт 

11Н50). Препарат вносили за допомогою дозувального пристрою Appli-Pro, встановленого на 
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кормозбиральному комбайні у розрахунку 10 мл/т. Приготування сінажу, обробленого іноку-

лянтом, здійснювали відповідно до методики обробітку, за рекомендаціями фірми виробника.  

Після відкриття траншей проводили органолептичну оцінку якості сінажу. Середні 

проби сінажу відбирали з траншей на глибині 2 м через 60 діб після його закладання.  

Оцінку якості сінажу проводили у лабораторії якості кормів Білоцерківського НАУ. 

Результати досліджень та їх обговорення. Органолептична оцінка сінажу проведена 

через 60 діб після його закладання, показала, що сінаж заготовлений з використанням консер-

ванту і без нього (контрольний), мають виражений фруктово-кислий запах. У сінажі без кон-

серванту виявлено незначне ураження верхнього шару пліснявою. Сінаж з біологічним консе-

рвантом мав світло-зелений колір, а контрольний – темно-зелений. 

Вирішальною умовою, що визначає збереження і якість корму, є кисла реакція середо-

вища створена органічними кислотами. У дослідному варіанті сінажу активна кислотність 

знаходилась на рівні 4,6 проти 4,8 у контролі.  

Застосування технологічного прийому внесення в сінажну масу бактеріальних заквасок, 

своєчасне ущільнення та герметизація сприяли збільшенню інтенсивності бродильних проце-

сів у перші дні зберігання за скорочення терміну бродіння на 12–15 діб та зменшення втрат 

сухої речовини в сінажах. 

Аналізуючи хімічний склад готового сінажу, слід зазначити, що контрольний варіант 

(без консерванту) має нижчі показники за вмістом сухої речовини, в тому числі протеїну і без-

азотистих екстрактивних речовин. Так в 1 кг сінажу заготовленому без використання консер-

ванту містилось на 12,2 % менше сухої речовини, ніж в обробленому інокулянтом 11Н55. 

Водночас у сінажі обробленому консервантом відзначили більший на 6,3 % вміст протеїну і на 

21,0 % безазотистих екстрактивних речовин ніж у звичайному, що дає підстави стверджувати 

про ефективність застосування цього бактеріального препарату під час сінажування люцерни 

та рекомендувати його виробництву. 

У наших дослідах найбільш інтенсивно молочнокислі і оцтовокислі бактерії розвивали-

ся в сінажі з інокулянтом 11Н50 де молочна й оцтова кислоти становили 2,89 і 0,82 % у розра-

хунку на суху речовину, що на 0,83 і 0,3 % більше ніж у контролі. 

Бактеріальний препарат у виробничих умовах повністю запобігав утворенню масляної 

кислоти, в той час як у контрольному варіанті вміст її складав 0,3 %. 

Висновок. Застосування бактеріальних заквасок є беззаперечно позитивним прийомом 

в технології заготівлі сінажу, який приводить до зменшення втрат сухої речовини у 1,1 та про-

теїну у 1,06 рази.  
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Умеренно-интенсивный откорм двухпородного молодняка свиней (БКБ×Д) до 7-месячного воз-

раста позволяет получать мясное сырье с хорошими кулинарно-технологически свойствами (рН
24

 5,9-

6,1, ВУС – 56–67 %) и дегустационными характеристиками (бульон – 4,5, м'ясо – 4,9, паровые котле-

ты – 5 баллов).  

Ключевые слова: умерено-интенсивный, откорм, свинина, кулинарные качества. 
 

Международный опыт зоотехнии свидетельствует, что наиболее вкусные и ароматные 

продукты питания из свинины получают от животных, откормленных по менее интенсивным 

технологиям с включением в их рационы грубых и сочных кормов, снижающих приросты жи-

вой массы, но формирующих особую вкусовую палитру мясного изделия, его привлека-

тельность для потребителей. Так, широко известные мясные продукты из стран южной Евро-

пы (хамон, пармская ветчина, колбаса чоризо и др.) вырабатывают из мяса откормочного мо-

лодняка свиней, которому скармливают в дополнение к основному концентратному рациону 

яблоки, апельсины, а также желуди. Без сомнений, такая продукция недоступна широкому 

кругу потребителей, но отдельные приемы из технологии ее производства можно заимство-

вать при получении продуктов свиноводства для детского питания. 

Аналогичные тенденции в Западной Европе прослеживаются и в отношении другой от-

расли промышленного животноводства – мясного птицеводства. Если стандартный бройлер 

откармливается за производственный цикл 35–41 день, то курица класса «премиум», соответс-

твующая требованиям к сырью для детского питания, – минимум 81 день без применения 

стимуляторов роста и с использованием минимальной, тщательно подобранной, системой ве-

теринарной защиты (О. Шибаев, 2016). По сообщению академика РАН В. И. Фи-синина, пос-

кольку за короткий технологический цикл (35-40 дней) мясо цыплят не успевает «созреть», то 

ряд международных птицеводческих корпораций использует менее интенсивно растущие 

кроссы бройлеров и увеличивает сроки откорма до 58 дней. 

В связи с этим научном и практическом плане вызывает интерес выявления воздей-

ствия интенсивности роста откормочного молодняка свиней в условиях комплекса на кулина-

рно-технологически качества свинины. Мы изучали воздействие умеренно-интенсивного от-

корма двухпородного молодняка свиней (БКБ×Д) до 7-месячного возраста, поступивших из 

свиноводческих комплексов СП «Брусы» и «Белая Русь» на ОАО «Минский мясокомбинат» 

на технологические и кулинарные характеристики свинины. Среднесуточные приросты живой 

массы (600–610 г), системы содержания, параметры микроклимата производственных поме-

щений для молодняка свиней были идентичны. Основные отличиями между группами заклю-

чались в особенностях кормления. На комплексе СГЦ «Белая Русь» откормочный молодняк 

получал комбикорма, где зерновая часть была представлена, в основном, пшеницей, а протеи-

новая – соевым шротом, в комплексе СП «Брусы» – ячменем, тритикале, подсолнечным и рап-

совым шротом. Поскольку вкусовые характеристики мяса в значительной степени зависят от 

технологических качеств, то необходимо отметить, что активная кислотность (рН
24

) мяса как 

свинок, так и боровков из СП «Брусы» была выше 5,9 и 6,1, чем из СГЦ «Белая Русь» 5,6 и 5,7, 

соответственно. Также следует отметить, что мясо полученное от откормочного молодняка 

свиней СП «Брусы», характеризуется лучшей влагоудерживающей способностью – 56–57 % 

(свинок – на 1,6 %, кабанчиков – на 1,8 %), но более низкими показателями увариваемости – 

36,1–35,2 % (свинок – на 2 %, кабанчиков – на 1,7 %). В то время как в СГЦ «Белая Русь» эти 
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показатели составили – 54,4–55,2 % и 38,1 и 36,9 % соответственно. Кулинарно-

технологический показатель мясного сырья, полученного от поголовья СП «Брусы» был выше 

(1,55–1,62), чем от СГЦ «Белая Русь» (1,43–1,49). 

Согласно проведенной дегустации, снижение скорости роста животных в период отко-

рма привело к ощутимому положительному эффекту в отношении вкусовых характеритик по-

лученного от них мясного сырья. Особенно это проявилось в отношении мяса вареного и па-

ровых котлет. Средняя бальная оценка бульона, мяса вареного и котлет паровых, приготов-

ленных из свинины от животных из СГЦ «Белая Русь» составила 4,4; 4,7 и 4,8 баллов, соот-

ветственно. У продуктов из свинины от животных СП «Брусы» показатели были выше: 4,5; 4,9 

и 5 баллов. 

Таким образом, повысить вкусовую привлекательность мясных продуктов можно пу-

тем внесения определенных изменений в технологию откорма (снижение его антен-сивности, 

подбор определенных кормов). 
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В статье приводится краткое описание наиболее популярных отечественных и зарубежных 

программ для расчета рационов сельскохозяйственным животным, а также разработок малых кол-

лективов и энтузиастов.  
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Использование компьютерных программ для расчета рационов необходимо как круп-

ным животноводческим хозяйствам, так и малым фермам. Но, как показывает практика, для 

внедрения компьютерных технологий в аграрные компании существуют препятствия. Осо-

бенно низкий показатель применения передовых компьютерных технологий на фермах по раз-

ведению крупного рогатого скота. Основой причиной, ограничивающей использование ком-

пьютерных программ в животноводстве, является недостаток квалифицированных кадров. Для 

того чтобы пользоваться такой программой, нужен зоотехник, достаточно хорошо умею-щий 

работать на компьютере, а таких специалистов, особенно в глубинке, не хватает [1, 2]. 

Сейчас на российском рынке существует множество компьютерных программ для рас-

чета рационов как отечественных, так и зарубежных. Программы значительно отличаются по 

функциональности, сложности в использовании и стоимости. 

Hybrimin (Германия) является одной из наиболее популярных зарубежных программ, с 

ее помощью можно рассчитывать рационы для 23 видов животных. Среди основных досто-

инств программы: расчёт и оптимизация рационов любой сложности, обширный набор отчё-

тов и бланков для разных производственных процессов и, главное, интерфейс программы 

прост и интуитивен, а сам процесс расчёта состоит из пошаговых действий, так что специ-

алисты быстро ее осваивают и с удовольствием пользуются. На высоком уровне техническая 

поддержка. Препятствием для приобретения этой программы в небольших хозяйствах может 

стать достаточно высокая стоимость лицензии и ежегодного сервисного обслуживания.  

Bestmix (Голландия), разработана компанией Adifo. Особенно она удобна для птице-

водства, предприятий, специализирующихся на производстве кормов.  
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WinPas (Польша) давно известна и применяется в России, Белоруссии, на Украине. От-

личается простым интерфейсом, относительно невысокой стоимостью. Но в настоящее время 

программа устарела и во многом уступает зарубежным и российским конкурентам.  

Помимо перечисленных, есть другие качественные зарубежные программы для расчета 

рационов, например, AminoCow (США), ProFeed Version 4.5 (Германия), но они не адаптиро-

ваны для России и поэтому мало применяются. 

К основным преимуществам российских программ относятся их относительная деше-

визна и учет специфических местных особенностей содержания и кормления животных.  

Наиболее известные отечественные программы для оптимизации кормления животных 

«Коралл», «КормоРесурс» и «Плинор».  

«Коралл» - разработка московской Тимирязевской Сельскохозяйственной Академии. 

Содержит программы расчета рационов, комбикормов, премиксов, Планирование кормовой 

базы, Ферма КРС, Болезни животных. Эти модули в совокупности образуют единый комплекс 

логически взаимосвязанных программ; вместе с тем каждая из них может использоваться не-

зависимо. Довольно широко распространена в сегменте КРС. К достоинствам относится мо-

дульность, широкие возможности. Но сложность интерфейса требует времени на его освоение.  

«Корм Оптима Эксперт» воронежской компании «КормоРесурс» широко используется 

в отечественном птицеводстве и свиноводстве. Содержит не одну, а сразу несколько систем 

оценки питательной ценности кормовых компонентов. Это предоставляет возможность поль-

зователю сравнить различные системы между собой и выбрать наиболее адекватную из них 

для конкретных условий, в зависимости, например, от географического расположения или на-

бора сырья. Также предусмотрена возможность для высококвалифицированных пользовате-

лей, самостоятельно заносить в программу формулы и коэффициенты при расчете энергии ко-

рмов, поскольку в данном вопросе присутствует много субъективных факторов. Программа 

позволяет рассчитывать в одном рабочем окне совокупность рационов всех возрастных групп 

животных данного вида от рождения до забоя.  

«Кормовые рационы» фирмы «Плинор» (Санкт-Петербург) предназначена для расчета 

рационов крупному рогатому скоту. Имеет простой и наглядный интерфейс. Особенностью 

является то, что в этом программном продукте расчеты построены на жесткой привязке к рос-

сийским нормам. По заказу пользователей программ возможна разработка дополнительных 

модулей и доработка существующих. 

Кроме программ, разработанных большими организациями, таких, как перечисленные 

выше, существуют и совершенствуются разработки малых коллективов и энтузиастов. 

Racion - Программа расчета сбалансированного рациона питания для молочных коров. 

Использует современные достижения в технологии кормления животных, а также новый, раз-

работанный автором, оригинальный метод балансирования рациона по питательным ингреди-

ентам. Уступает по возможностям более сложным программам, но благодаря простоте и небо-

льшой стоимости может применяться на малых фермах. 

«Программа для расчета рационов сельскохозяйственным животным» - разработана в 

Северо-Кавказском НИИ животноводства, имеет интуитивно понятный, максимально простой 

и удобный интерфейс. В программе заложены универсальные решения, позволяющие повы-

шать эффективность работы как специалистам, непосредственно связанным с кормлением и 

содержанием сельскохозяйственных животных, так и преподавателям средних и высших уче-

бных заведений в качестве учебного пособия. 

Выводы. При выборе программы для расчета рационов и ее настройке нужно учиты-

вать специфику конкретного хозяйства: химический состав кормов, породный состав стада, 

климатические факторы, применяемое оборудование и другие особенности. Результаты расче-

та программы необходимо контролировать и анализировать.  
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В статье приводятся результаты исследований влияния скармливания кормовой энергетичес-

кой добавки на основе сухого пропиленгликоля в рационах новотельных коров.  
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Увеличение продуктивности сопровождается снижением воспроизводительных качеств 

коров, выхода телят на 100 коров. Чаще всего это связано с несбалансированным кормлением, 

особенно в критические периоды – предотельный и новотельный. 

Значительно снизить потерю живой массы коров на 6 % и повысить их молочную про-

дуктивность позволяет добавление в рацион «защищенных» жиров.Их вводят в корм за 2-3 

недели до отела. Необходимо внимательно относиться к рекомендуемым изготовителем дози-

ровкам, подбирая оптимальный вариант с экономической точки зрения. 

Серьезной проблемой в новотельный период является недостаток в рационах защи-

щенного белка. Под защищенным белком понимают белок, расщепление которого почти не 

происходит в рубце, онполностью расщепляется в кишечнике. Опытным путем установлено, 

что без его добавки практически невозможно сбалансировать рацион высокопродуктивных 

коров по белковому показателю. В Краснодарском крае налажено производство защищенного 

белка, благодаря чему приобретение его стало более доступнохозяйствам и отдельным ферме-

рам. Эффективностью его использования является увеличение и сохранение высокого биоло-

гического статуса коров, что продлевает их продуктивное долголетие. 

При проведении исследовательских работ было установлено, что скармливание даже в 

малых дозах сорбентов также положительно влияет на продуктивность коров. Особенно это 

относится к сорбентам нового поколения. 

При усиленном рационе у высокопродуктивных коров почти в 100 % случаев отмечает-

ся отклонение в количестве и соотношении отдельных представителей микрофлоры рубца. 

При проведении исследований получены достоверные данные, что введение пробиотических 

кормовых добавок нового поколения, разработанных и произведенных в Краснодарском крае, 

оказывает положительное влияние на формирование микробиального сообщества преджелуд-

ков и кишечника коров. Это оказывает положительное влияние на состояние организма живо-

тных и отражается на важных производственных показателях. 

Учеными институтасоставлена и разработана программа для расчета эффективных ра-

ционов, которая отличается от имеющихся ранее более низкой стоимостью, простотой в испо-

льзовании, интуитивным интерфейсом и может служить специалистам отличным помощни-

ком при расчете и подборе ингредиентов кормосмесей для крупного рогатого скота. 
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Поиск новых кормовых средств и добавок является перспективным направлением в 

зоотехнической науке [9, 10]. 

Методика. Целью исследований являлось изучение влияния скармливания кормовой 

энергетической добавки на основе сухого пропиленгликоля в рационах новотельных коров. 

Данные исследования по изучению эффективности скармливания сухого пропиленгли-

коля были проведены на молочно-товарной ферме ООО Агрохолдинг «Каневской» Красно-

дарского края. В хозяйстве используются корма собственного производства, высокого качес-

тва.  

В качестве подопытных животных использовали молочных коров. Для этого в хозяй-

стве были отобраны две группы животных, по 21 голове в каждой, методом пар-аналогов. Жи-

вотных обеих групп содержались в одинаковых условиях, их кормление проводилось по при-

нятой в хозяйстве схеме. Коровы опытной группы в течение 2-х недель до отела и 4-х   после 

него получали в рационе дополнительно по 325 г изучаемой кормовой добавки в сутки. 

Изучаемая кормовая добавка включает в себя диоксид кремния аморфный, сухой про-

пиленгликоль, пищевой глицерин, витамин E и натуральный ароматизатор для коровы пред-

ставляет собой порошок белого цвета, с хорошей сыпучестью и смешивающей способностью.  

В ходе опыта велось постоянное наблюдение за состоянием животных в период отела и 

после него, регистрировались легкость отела, сроки прихода животных в охоту и результаты 

осеменений. при этомобязательно учитывался среднесуточный удой каждой коровы при по-

мощи мерного ведра. 

Для лабораторных исследований отбор проб молока осуществляли на месте его прием-

ки по ГОСТ 13928-84 и ГОСТ 26809-86. В молоке нужно было определить массовую долю су-

хого вещества, жира, белка, плотность, содержание соматических клеток. 

Определение массовой доли жира в молоке проводили при помощи жиромера и цент-

рифуги (ГОСТ 5867-90). Определение массовой доли белка проводили по методу Кьельдаля. 

Содержание сухих веществ в молоке характеризует его качество и пищевую ценность. 

СОМО определяли высушиванием молока с последующим взвешиванием до наименьшей мас-

сы.  

Определение соматических клеток в молоке определяли согласно ГОСТ 23453-90. 

Продолжительность опыта составила 120 дней. Ему предшествовал месячный уравни-

тельный период. 

Результаты исследований и их обсуждение. Данные об изменении удоев коров за опыт-

ный период представлены в таблице 1. 

В результате исследований было установлено, что суточный удой молока коров, при 

скармливании сухого пропиленгликоля, был выше в опытной группе на 8,9 %, по сравнению с 

контролем. 
 

1. Суточный удой коров по группам, кг 

Группы Суточный удой, кг % к контролю 

Контрольная 22,81±0,99 100 

Опытная 24,83+0,51* 100,9 
Примечание: *- Р<0,05 
 

Отмечено, что плотность молока, содержание в нем сухих веществ и содержание сома-

тических клеток практически не изменились после проведения опыта, а содержание белка в 

молоке опытной группы (3,42 % против 3,40 % в контроле) и жира (3,59 % против 3,56 % в 

контроле) было несколько выше, по сравнению с первой группой животных. 

Потеря коровами живой массы по окончанию раздоя была ниже на 20,1 % во второй 

группе. В опытной группе коров средний сервис-период составил 72 дня, в контрольной – 78 

дней.  
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Вывод. Эффективность скармливания сухого пропиленгликоля в комплексе с сорбен-

том и глицерином высокопродуктивным коровам заключается в улучшении обмена веществ, 

выражающейся в увеличении молочной продуктивности и сокращении потерь живой массы 

коров в новотельный период. 
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В статье приводится описание устройства для выпаивания молодняка, которое обеспечивает 

высокую эффективность приучения молодняка к самостоятельному поению, а также простоту мы-

тья и дезинфекции соски с боковыми вертикальными прорезями. 
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Развитие рубца новорожденного теленка зависит от потребляемых кормов. Рубец засе-

ляется микрофлорой из окружающей среды. В течение первых недель жизни теленок зависит 

от жидких кормов – молока или заменителя цельного молока [1]. 

Важно предоставить необходимое количество питательных веществ для обеспечения 

роста и иммунной защиты телят на протяжении всего предотъемного периода. В течение пер-

вых месяцев жизни это означает большое количество потребляемых жидких кормов [2].  

Схемы кормления телят должны быть адаптированы к условиям конкретной фермы, 

например, с учетом доступности цельного молока или его заменителей. Чистота жидкого кор-

ма и оборудования для кормления имеет первостепенное значение.  

Кормление животных молоком требует значительно больше затрат времени и труда, 

чем кормление концентратами. Намного проще давать корм теленку из ведра, чем из бутылки. 

При этом нужно соблюдать правила зоогигиены.  

В СКНИИЖ было разработано устройство для выпаивания молодняка крупного рогато-

го скота. 

Целью изобретения является повышение эффективности приучения молодняка к самос-

тоятельному потреблению жидкого корма из открытой емкости и облегчение мытья и дезин-

фекции устройства для выпаивания молодняка.  

Устройство для выпаивания молодняка содержит емкость со свободно расположенным 

в ней поплавком, снабженным грузилом, и закрепленную на нем монолитную соску с бо-
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ковыми вертикальными прорезями на внешней поверхности, причем соска частично пог-

ружена в жидкость, что обеспечивается поплавком с грузилом необходимого для этого веса. 

Устройство для выпаивания молодняка используется следующим образом. Емкость за-

полняется жидким кормом, например, молоком. Животное, привлеченное видом соски, захва-

тывает ее пастью и сосет жидкий корм, причем сосание жидкости через прорези в соске воз-

можно лишь, когда пасть животного частично погружена в жидкость, а прорези не сообщают-

ся с атмосферой, образуя каналы для прохождения жидкости. Постепенно животное приучает-

ся пить непосредственно из емкости. 

Вывод. Достоинствами нового устройства для выпаивания являются высокая эффекти-

вность приучения молодняка к самостоятельному поению, а также простота мытья и дезинфе-

кции соски с боковыми вертикальными прорезями. 
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Основной целью научно-хозяйственного опыта являлось определение зоотехнической 

целесообразности и экономической эффективности использования пробиотических препара-

тов Пролам и Бацелл. Необходимо было получить научно-обоснованные данные по примене-

нию пробиотиков с первых часов жизни цыплят для рекомендаций к широкому использова-

нию этого метода в птицеводстве.  

Для этого были отобраны 6 групп суточных цыплят кросса Shaver по 100 голов в каждой 

на птицефабрике ООО «Алекса» Ейского района Краснодарского края. Условия содержания, 

кормления и поения для цыплят всех групп одинаковые, за исключением ввода пробиотичес-

ких препаратов. 

Первая, контрольная группа птицы, получала основной хозяйственный рацион (ОР). 

Вторая опытная группа получала ОР + Бацелл + Пролам 7 через 7 дней до 28-дневного возрас-

та (обработанные аэрозольно Проламом в инкубаторе и прокормленные пшеном, замоченным 

в Проламе до отправки на птицефабрику). Третья опытная группа получала ОР + Бацелл + 

Пролам 7 через 7 дней до 91-дневного возраста (обработанные Проламом в инкубаторе и про-

кормленные пшеном, замоченным в Проламе). Четвертая группа цыплят получала ОР + Ба-

целл + Пролам 7 через 7 дней до 28-дневного возраста. Пятая группа – по схеме четвертой до 

91-дневного возраста. Шестая группа - ОР + Бацелл. Пробиотик Бацелл скармливался ежедне-

вно в течение всего опыта в количестве 0,2 % по массе корма, Пролам – в дозировке 0,1 мл на 

голову. Затем в опытных группах птица получала пробиотик «Бацелл» 0,2 % по массе корма 

вплоть до выбраковки кур-несушек. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=16166025
http://elibrary.ru/item.asp?id=16166025
http://elibrary.ru/item.asp?id=25619084
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Пробиотик Пролам содержит 5 штаммов микроорганизмов (2 штамма Lactobacillus, 2 

штамма Lactococcus и 1 штамм Bifidobacterium). В 1 см
3
 препарат содержится не менее 1*10

8
 

КОЕ микроорганизмов.  

Пробиотическая добавка Бацелл состоит из микробной массы спорообразующих бакте-

рий Bacillus subtilis, ацидофильных бактерий Lactobacillus acidophilus: Ruminococcus albus. В 1 

г пробиотической добавки содержится не менее 1-10
8
 КОЕ бактерий каждого вида.  

 

1.  Анализ яичной продуктивности кур-несушек за период 22–53 недели 

Показатели 
Группа 

1 2 3 4 5 6 

Сохранность, % 96 98 98 97 97 97 

Интенсивность яйцекладки, % 87,9 91,9 92,7 89,9 89,5 88,5 

Снесено яиц на среднюю курицу-

несушку, шт. 
190,7 199,4 201,2 195,1 194,2 192,0 

Снесено яиц на начальную курицу-

несушку, шт. 
186,8 197,4 199,2 192,1 191,3 189,1 

Затраты кормов на 1 десяток яиц, кг 1,36 1,30 1,29 1,33 1,34 1,35 

Затраты кормов на 1 кг яйцемассы, кг 2,30 2,17 2,16 2,22 2,22 2,28 

 

В научно-хозяйственном опыте было проанализировано, насколько повлияло скармлива-

ние пробиотиков Пролам и Бацелл на яичную продуктивность кур-несушек с 22 недели (при 

выходе на 50 %-ный уровень яйцекладки) до 53-недельного возраста птицы. 

Скармливание пробиотиков оказало положительное влияние на сохранность взрослых 

кур-несушек. Во второй и третьей группах этот показатель был выше контроля на 2,0 %, в ос-

тальных опытных группах птицы – на 1,0 %. 

Интенсивность яйцекладки была выше у кур-несушек второй и третьей опытных групп – 

на 4,0 и 4,8 %, по сравнению с контролем, в четвертой и пятой группах – на 2,0 и 1,6 %, в шес-

той – на 0,6 %. 

Снесено яиц на среднюю несушку больше во второй группе, относительно первой груп-

пы, на 4,6 %, в третьей – на 5,5 %, в четвертой – на 2,3 %, в пятой – на 1,8 %, в шестой – на 0,7 

%. На начальную несушку, соответственно, больше на: 5,7, 6,6, 2,8, 2,4 и 1,2 %. Затраты кор-

мов на единицу продукции пропорционально снижались соответственно увеличению продук-

тивности. 

Скармливание пробиотиков несколько увеличило массу яиц в опытных группах, но не 

достоверно: от 0,5 до 1,9 %. 

Анализ средней живой массы опытных кур-несушек в возрасте 53 недели указывает на 

то, что к середине продуктивного периода у них сохранился накопленный резерв протеина в 

мышечной ткани, и масса птицы была больше, относительно контроля, во всех опытных груп-

пах. Несколько увеличился убойный выход тушек: во второй опытной группе на 1,1 %, в тре-

тьей – на 2,2 %, в четвертой – на 1 %, в пятой и шестой незначительно – на 0,9 и 0,5 %. 

На основании этих данных была рассчитана экономическая эффективность выращивания 

ремонтного молодняка при использовании в их рационах пробиотиков Пролам и Бацелл.  

За счет увеличения сохранности поголовья и интенсивности роста цыплят в опытных 

группах, увеличилась стоимость валовой продукции. Также повысились производственные 

затраты из-за увеличения стоимости кормов, в том числе за счет добавления пробиотиков 

Пролам и Бацелл. Себестоимость 1 кг прироста живой массы молодок снизилась во второй 

группе на 11,2 %, в третьей – на 11,4 %, в четвертой – на 9,1 %, в пятой – на 9,5 %, в шестой – 

на 8,2 %. Увеличился уровень рентабельности в опытных группах на 6,9-8,8 %, по сравнению 
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с контролем. В итоге получено дополнительной прибыли на 1 голову во второй группе – 8,7 

руб., в третьей – 9 руб., в четвертой – 7,6 руб., в пятой – 8 руб., в шестой – 6,7 руб. 

За счет снижения интенсивности роста опытных и контрольных курочек, экономические 

показатели их доращивания существенно не отличались между группами. Незначительная до-

полнительная прибыль была получена только во второй – 0,36 руб. и в пятой группах – 0,03 

руб. В этот период содержания птица не дает продукции, поэтому здесь наблюдался низкий 

уровень рентабельности. Однако в этот период   пробиотик  Бацелл считаем вводить необхо-

димым, чтобы не возникало перерывов в подселении полезной микрофлоры перед яйцеклад-

кой. 

При скармливании пробиотиков в продуктивный период себестоимость 1 десятка яиц во 

второй группе уменьшилась на 4,8 %, в третьей – на 5,6 %, в четвертой и пятой – на 2,2 %, в 

шестой – на 0,5 %. При этом уровень рентабельности производства куриных яиц повысился, 

соответственно по группам: на 4,4, 5,2, 1,7, 1,8 и 0,2%. Дополнительной прибыли от одной ку-

рицы-несушки получено во второй группе – 11,3 руб., в третьей – 13,3 руб., в четвертой – 4,4 

руб., в пятой – 4,7 руб., в шестой – 0,76 руб. В результате производственной апробации ранне-

го применения пробиотиков при выращивании   ремонтного  молодняка  кур-несушек  на    

птицефабрике   «Краснодарская»  (г. Краснодар) установлено, что на 1 выращенную голову 

при использовании пробиотиков Пролам и Бацелл получено 5,06 рублей дополнительной при-

были.  В  пересчете на все опит-ное поголовье, получено 199 тыс. руб. дополнительной при-

были с учетом стоимости пробиотиков. 

Выводы и заключение. Применение пробиотиков в продуктивный период обеспечило 

более высокую яйцекладку кур-несушек, их сохранность и снизило затраты корма на произ-

водство пищевых куриных яиц. Проведенные испытания подтверждают экономическую целе-

сообразность комплексного применения пробиотических кормовых добавок Пролам и Бацелл 

в период выращивания ремонтного молодняка птицы, с самой ранней стадии в инкубатории, 

до продуктивного периода у кур-несушек. 
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Внедрение в практику кормления коров новой системы оценки и нормирования проте-

инового питания требует умения создавать рационы с учетом качества протеина, балансиро-

вания энергии в соответствии с уровнем распадаемого протеина, определения потребности 

животного в разные стадии лактации и сухостойного периода в белке и энергии по их концен-

трации в килограмме сухого вещества корма и рациона [1]. 

Для того чтобы обеспечить указанные требования к рационам, составлена экономико-

математическая модель расчета рационов кормления для молочного скота в соответствии с 

физиологическим состоянием, которая включает следующие критерии:  

виды питательных веществ, учитываемых в рационах кормления коров; 
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используемые виды кормов и содержание питательных веществ в 1 кг сухого вещества 

(СВ) корма;  

определение состава питательных веществ в рационах кормления коров; 

определение дефицита и избытка питательных веществ в рационах кормления по срав-

нению с оптимальными нормами; 

ограничения при формировании структуры и состава рационов кормления коров по 

стадиям лактации и в сухостойный период;  

ограничения при формировании структуры и состава питательных веществ в рационах 

кормления коров. 

Потребности животных в питательных веществах рассчитываются в зависимости от 

живой массы и запланированных уровней продуктивности. В качестве критерия оптимальнос-

ти используется минимизация стоимости рационов. 

Результаты расчетов включают оптимальные рационы кормления, наличие питатель-

ных веществ в рационах с указанием их дефицита и избытка, а также анализируемые показа-

тели, характеризующие рационы для коров:  

Соотношение объемистых и концентрированных кормов – 60 : 40; 

Кальцийфосфорное отношение (оптимальное) – 1,7 : 1; 

Содержание клетчатки в сухом веществе: 

новотельный период (не менее) 15 %; 

1 стадия лактации – 17 %; 

2 стадия лактации – 18–19 %; 

3 стадия лактации – 20–22 %; 

ранний сухостойный период (45 дней после запуска) – 22–25 %; 

поздний сухостойный период (21 день до отела) – 20–21 %. 

Содержание сырого протеина в 1 кг сухого вещества, г: 

новотельный период (не менее) 170; 

1 стадия лактации – 180; 

2 стадия лактации – 160; 

3 стадия лактации – 150; 

ранний сухостойный период (45 дней после запуска) – 130; 

поздний сухостойный период (21 день до отела) – 160. 

Концентрация обменной энергии объемистых кормов,  

МДж/кг сухого вещества - 10,5. 

Содержание сухого вещества в 1 кг рациона, % – 45–51. 

Затраты ЭКЕ на 1 кг продукции - 0,76. 

Затраты обменной энергии на 1 кг продукции, МДж - 7,64. 

Затраты сухого вещества на 1 кг продукции, кг – 0,68. 

Затраты сырого протеина на 1 кг продукции, г - 121,6. 

Данная модель реализована в разработанной в ФГБНУ СКНИИЖ компьютерной про-

грамме для расчета рационов сельскохозяйственным животным. В этой программе зало-жены 

универсальные решения, позволяющие повышать эффективность работы как специ-алистам, 

непосредственно связанным с кормлением и содержанием сельскохозяйственных животных, 

так и преподавателям средних и высших учебных заведений в качестве учебного пособия по 

специальности зоотехния [2]. 

Основные задачи и возможности программы для фермеров и зоотехников предприятий: 

- зоотехнический и экономический анализ рационов, по которым кормят животных; 

- планирование рационов с оптимизацией по тем или иным критериям; 

- формирование производственных заданий и заявок на обеспечение животных кормами; 

- расчет кормового плана; 

- планирования кормовой базы; 
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- анализ рынка кормовых продуктов по соотношению цены и эффективности продукта. 

Научные сотрудники и преподаватели могут применять программу с разными целями: 

- разработка эталонных рецептов рационов различным видам животных в разные пери-

оды их физиологического цикла; 

- оценка влияния новых компонентов питания на показатели рациона при их включе-

нии в нормы кормления; 

- выработка рекомендаций по рационализации кормления; 

- обучение студентов нормированию кормления животных. 

При расчёте рациона учитываются: 

- вид животных;  

- живая масса, продуктивность, физиологическое состояние; 

- количество животных; 

- состав кормов, их соотношения по сухому веществу, стоимость. 

Пример расчета рациона для коров живой массой 600 кг с суточным удоем 30 кг моло-

ка в первой стадии лактации приведен на рисунке 1. 

В программе имеются возможности сохранения структуры рациона для последующего 

использования; коррекции содержания питательных веществ в корме; добавления новых ви-

дов кормов. Присутствует справочник и подсказки пользователю. 

Содержание сухого вещества в рационе и потребность в питательных веществах можно 

скорректировать, увеличив или уменьшив по сравнению со значением, рассчитанным програ-

ммой. 

По желанию пользователя в программу могут быть добавлены виды животных, скор-

ректированы параметры расчета потребности в питательных веществах, внесены другие изме-

нения. 

Вывод. Программа для расчета рационов сельскохозяйственных животных может ис-

пользоваться на сельскохозяйственных предприятиях различных форм собственности, а также 

в средних и высших учебных учреждениях в качестве учебного пособия. 
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При выращивании молодняка крупного рогатого скота важно способствовать раннему 

развитию рубца. Это позволяет теленку потреблять больше питательных веществ из зерновых 
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кормов, чем из молока. Применение молочных кормов дорого и требует больших затрат труда. 

В современных схемах кормления принято, что нет необходимости продолжать дачу молока 

телятам старше двухмесячного возраста, и она может быть прекращена раньше [1]. 

Телята, которые получают большую часть питательных веществ из концентратов, име-

ют более развитый рубец, чтобы адаптироваться к отъему. Телята раннего возраста хорошо 

справляются с цельными зернами в стартере. Важным компонентом комбикормов-стартеров 

является овес [2].  

Желательно, чтобы комбикорм-стартер быть текстурированным, то есть, состоял из 

гранул и цельного или плющеного зерна. Для минимизации пыли к стартеру может добавлять-

ся кормовая патока. 

Телятам следует предложить небольшое количество зерна в возрасте 6-7 дней. Остатки 

корма требуется ежедневно удалять, не допуская накопления мокрого зерна. При даче телятам 

комбикорма-стартера в ведрах, мокрые, заплесневелые остатки собираются на дне по краям.  

В СКНИИЖ была разработана кормушка для животных, предотвращающая накопление 

остатков кормов.  

Целью изобретения являлось снижение затрат труда за счет упрощения обслуживания, 

обеспечиваемого автоматическим приведением лотка кормушки в загрузочное положение при 

ее опорожнении, повышение эффективности использования корма за счёт контроля порцион-

ности поедания кормов. Достигается это тем, что на торцевых сторонах лотка выполнены на-

правляющие пазы, в которых установлены пружины, поднимающие лоток кормушки без кор-

ма. 

Кормушка для животных содержит шарнирно установленный в корпусе лоток с фикса-

тором и приспособлением для поворота, выполненном в виде симметрично расположенных с 

торцов лотка направляющих пазов для закрепленных в корпусе осей, при этом в направляю-

щих пазах размещены пружины, жестко прикрепленные к ним с одной стороны и снабженные 

толкателем, упирающимся в оси - с другой, причем верхний и нижний концы направляющих 

пазов расположены соответственно выше и ниже центра тяжести кормушки в ее рабочем по-

ложении.  

Кормушка действует следующим образом. Наполненный кормом лоток вручную пово-

рачивают в рабочее положение. Под действием массы корма лоток опускается, сжимая пру-

жины в направляющих пазах, и удерживается от опрокидывания перекладиной корпуса. Ось 

поворота смещается выше центра тяжести наполненного кормом лотка. Фиксатор препятству-

ет опрокидыванию лотка животными. При опорожнении, лоток поднимается под действием 

пружин, фиксатор выходит из зацепления с фиксирующей частью. Ось поворота лотка смеща-

ется ниже центра тяжести. Под действием массы своей верхней части, лоток поворачивается в 

загрузочное положение и удерживается перекладиной корпуса. Пружины должны обеспечи-

вать поворот лотка в загрузочное положение при минимальном количестве остатков корма. 

Лоток может быть повернут в загрузочное положение вручную, для этого его необходимо 

предварительно приподнять, выведя фиксатор из зацепления с фиксирующей частью корпуса. 

Вывод. Кормушка для животных, разработанная в СКНИИЖ, позволяет начать приу-

чение телят к поеданию концентрированных кормов в самом раннем возрасте и обеспечивает 

хороший санитарно-гигиенический уровень содержания и кормления. 
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В начальный период жизни телят закладывается основа для выращивания здоровых 

животных. Необходимо обеспечить интенсивное развитие рубца и костно-мышечной системы, 

но при этом важно добиться экономного расходования молочных продуктов и снизить затраты 

труда [1].  

В первые дни жизни для теленка единственным и незаменимым кормом является моло-

зиво. Оно содержит полноценные белки, питательные углеводы, жир, минеральные вещества, 

витамины, ферменты и иммунные тела, которые оберегают теленка от инфекционных заболе-

ваний. Причем, наиболее эффективно всасывание лактоглобулинов молозива в первые 6 часов 

после рождения теленка, на протяжении последующих 6-12 часов остается на постоянном 

уровне, а затем постепенно снижается, и через 24-36 часов лактоглобулины перевариваются в 

кишечнике как все белки. Поэтому, новорожденный теленок должен получить молозиво не 

позже, чем через 30-60 минут после рождения. Существует выраженная взаимосвязь между 

сроками дачи молозива телятам и уровнем резистентности, приростом живой массы [2].  

Первые 3-4 дня выпаивать молозиво теленку лучше из сосковой поилки. Применение ее 

физиологически напоминает сосание вымени коровы. Тонкая струйка молозива и медленное 

потребление способствуют смешиванию его со слюной и хорошей усвояемости в сычуге. Ва-

жно соблюдать принцип частого поения, а норму устанавливать в зависимости от массы жи-

вотного. Если масса теленка ниже 30 кг, достаточно 3,5 – 4,0 кг молозива в сутки. Для молод-

няка с живой массой более 35 кг норму можно увеличить до 5,0 - 5,5 кг. 

В последующие дни кратность поения сокращают  до 4–5,  а норму увеличивают на 1–2 

л. С шестого дня теленка переводят на нормированное поение молоком. Обычно норма вы-

пойки составляет 4–6 л. С шестого дня нужно приучать теленка пить из ведра. Для этого надо 

сесть на скамейку, ведро с молоком сжимать коленями и, осторожно наклонив морду теленка 

в ведро, дать ему пососать пальцы, смоченные в молоке. Как только теленок начинает сосать, 

пальцы убирают. Обычно эту процедуру повторяют многократно, прежде чем теленок научит-

ся пить молоко самостоятельно. С целью эффективного самостоятельного приучения телят к 

потреблению жидкого корма из открытой емкости в СКНИИЖ разработана специальная сос-

ковая поилка.  

Сосковая поилка содержит емкость и помещенную в нее, обращенную вверх соску со 

сквозным отверстием и обратным клапаном, расположенную на опорном элементе. Основание 

опорного элемента жестко крепится в нижней части емкости с помощью винта. Опорный эле-

мент выполнен в виде армированной гофрированной трубы из эластичного материала с отвер-

стиями малого диаметра. 

Сосковая поилка используется следующим образом. Емкость заполняют жидким кор-

мом. Соску вставляют в опорный элемент. Животное, привлеченное видом соски, захватывает 

ее пастью и сосет жидкий корм, причем поступление жидкости через отверстия малого диаме-

тра в опорном элементе происходит значительно медленнее, чем потребление ее животным, а 

поступлению воздуха через отверстие соски препятствует обратный клапан. В результате вну-
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три опорного элемента создается разряжение, под действием которого он сжимается, сокра-

щаясь в длину и увлекая за собой соску. Пытаясь захватить пастью соску, животное будет вы-

нуждено потреблять жидкий корм непосредственно из емкости. После заполнения жидкостью 

полости внутри опорного элемента, соска вернется в первоначальное положение. 

Выводы. Применение разработанной сосковой поилки повышает эффективность приу-

чения телят к потреблению жидкого корма из открытой емкости и позволяет снизить затраты 

труда. 
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Отримані результати про зміну фізико-хімічних властивостей оздоровчого чаю з Sambucus 

nigra L. з додаванням натурального меду різного регіонального і ботанічного походження. Встановле-

но підвищення кислотності у середньому на 9,7 %, загальної мінералізації на 9,6 %, 11,4 і 17,9% із до-
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Актуальність. Спрямованість науки до постійного поліпшення екології та структури ха-

рчування населення визначають актуальність пошуку способів збагачення інгредієнтного 

складу продуктів. Нині, недостатньо досліджено поєднання різноманітних оздоровчих харчо-

вих продуктів за комплексного споживання, їх властивості та корисна дія на організм. Водно-

час, науковці все більше уваги звертають на можливість науково-обґрунтованого використан-

ня продуктів бджільництва у щоденному раціоні для його функціонального збагачення. Вна-

слідок цього, дослідження меду бджолиного у поєднані з фіто-чаями, які є носіями різномані-

тних біологічно та фізіологічно активних речовин є перспективним напрямом наукової роботи 

у апітерапії. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Функціональне і оздоровче харчування яв-

ляє собою продукти, які є частиною звичайного раціону і окрім поживних властивостей, пози-

тивно впливають на ті чи інші функції організму, мають профілактично-лікувальні учинки та 

зменшують ризики виникнення багатьох захворювань, що в цілому покращує загальний стан 

здоров’я. Досліджено [1, 2, 5], лікувальні властивості меду, як концентрованого високопожив-

ного продукту. Встановлено [1, 4], що меди різного ботанічного і регіонального походження 

відрізняються між собою якісним і кількісним складом речовин. Відомо [2, 4], що лікувально-

му ефекту меду сприяють склад цукрів, мінеральних речовин, мікроелементів, вітамінів, фер-

ментів, біологічно активних речовин. Окрім того, відомо, що традиційна і народна медицина 

використовує в лікувально-профілактичних цілях різні препарати з квіток чорної бузини. 

Sambucus nigra L. – багаторічний кущ, який належить до сімейства адоксових Adoxaceae [7]. 

Експериментально підтверджено [6, 8, 9], наявність у її складі значної кількості біологічно ак-

тивних речовин. Бузина входить до складу протиракових зборів, вона допомагає позбутися 

міоми, мастопатії, ендометріозу. Чай з плодів бузини вживають як жарознижуючий, потогін-

ний, сечогінний та глистогінний засоби [7, 8, 10]. Дослідники вважають [3, 9], що додавання 

меду у щоденні продукти харчування підвищує опір організму до впливу факторів навколиш-

нього середовища, попереджує формування синдрому хронічної втоми, депресії, підвищує ро-

зумову та фізичну активність.Зважаючи на корисні властивості описаних продуктів, їх поєд-

нання може мати підвищений корисний ефект впливу на людський організм. Тому, збагачення 

бузинового чаю медом має передумови для успішного застосування цього продукту в оздоро-

вчому харчуванні, і потребує подальших досліджень біохімічного складу та властивостей. 

Мета дослідження – встановити фізико-хімічні властивості оздоровчого чаю з Sambucus 

nigra L. з додаванням натурального меду. 
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Матеріал і методика дослідження. Ягоди Sambucus nigra L. для приготування чаю були 

зібрані на території ботанічного саду Словацького аграрного університету в Нітрі. Дослідні 

розчини готували з розрахунку 100 мл чаю із ягід бузини чорної та 3,5 г меду, контрольний – 

без додавання меду. 50 зразків меду відбирали від бджолиних сімей місцевих популяцій в різ-

них регіонах України впродовж літнього періоду 2016 року. Дослідження рН, електропровід-

ності, концентрації солі за різних температур проводили за допомогою sensION + PH1 Portable 

pH Meter на базі лабораторії Інституту збереження агробіорізноманіття та біологічної безпеки, 

при Словацькому аграрному університеті в Нітрі. Результати опрацьовували та аналізували за 

допомогою Microsoft Office Excel – 2010 та аналізували їх. 

Результати дослідження та їх обговорення. Усереднений pH контрольного розчину 

становив 6,68 і підвищувався з додаванням меду в середньому на 9,7 %. Слід відмітити, що 

кислотність дослідних зразків зростала упродовж вимірювань з 9
00

 по 13
30

 в середньому 

на 0,14 одиниць. Найвищий водневий показник спостерігався в чаї з додаванням с соняшнико-

вого меду одержаного з Лісостепу і становив 7,54, що 2,9 % вище середнього по Україні і на 

12,9 % вище середнього значення контрольного розчину. Підвищення pH дослідних зразків 

можливо аргументувати присутністю у медові органічних кислот, а його збільшення при збе-

ріганні чаїв вказує на нестабільний біохімічний склад та короткий термін придатності розчи-

нів. 

Показник електропровідності показує вміст зольних кислот меду. Висока здатність роз-

чину проводити електричний струм вказує на високий вміст зольних елементів, що визначає 

фізіологічну цінність продукту і є показником якості. Електропровідність контрольного роз-

чину в середньому становила 703,625 мС/см. З додаванням окремих сортів меду спостерігали 

значне її підвищення. Наприклад, при додаванні меду з весняного різнотрав’я (східний степ), 

електропровідність перевищувала контрольний показник на 65 %. Однак, у більшості випад-

ків, показник електропровідності чаїв після додавання меду знижувався. Це вказує на біохімі-

чні реакції між складовими продуктів, що потребують подальшого вивчення. Електропровід-

ність досліджених зразків знаходилася у межах від 673,62 до 724,44 мС/см. 

Загальна мінералізація контрольного розчину в середньому становила 387,11 мг/л. Із до-

даванням соняшникового меду рівень мінералізації чаю підвищувався в середньому до 

424,29 мг/л, тобто на 9,6 %, акацієвого меду – до 431,225 мг/л, на 11,4 %, меду з різнотрав’я – 

до 456,583 мг/л, на 17,9% , відповідно до контролю. Отримані результати свідчать про збіль-

шення корисної дії досліджених зразків через збагачення їх мінеральними компонентами ме-

ду. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Біологічна цінність оздоровчого чаю 

з Sambucus nigra L. з додаванням натурального меду збільшується через зміну його фізико-

хімічні властивостей. Мед різного ботанічного походження не однаково впливає на фізико-

хімічні властивості чаю з Sambucus nigra L.: підвищується кислотність (на 9,7 %); електропро-

відність знаходилася у межах від 673,62 до 724,44 мС/см; загальна мінералізація підвищу-

валася на 9,6 %, 11,4 і 17,9 % із додаванням соняшникового, акацієвого меду і меду з різнот-

рав’я відповідно. 

У подальшому необхідно продовжувати дослідження фізико-хімічних властивостей на-

туральних продуктів для ефективного їх використання в оздоровчому харчуванні. 

Подяка. Видання підготовлено за активної участі дослідників, що беруть участь в між-

народній мережі AgroBioNet установ і вчених для реалізації наукових досліджень, освіти та 

розвитку «Агробіорізноманіття для покращання харчування, здоров‘я і якості життя» TRIVE 

(ITMS 26110230085) та в рамках проекту ITEBIO (ITMS 26220220115). Леонора Адамчук дя-

кує Міжнародному Вишеградському Фонду за надання стипендій і забезпечення наукових 

стажувань, в ході яких були отримані результати і знання, представлені в цій статті. 
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У тезах наведено результати оцінки відгодівельних якостей молодняку свиней різних геноти-

пів. Встановлено, що помісний молодняк свиней мав кращі відгодівельні якості порівняно із чистопо-

родними тваринами 

Ключові слова: молодняк свиней, відгодівельні якості, жива маса 
 

Відгодівля свиней важливий і відповідальний процес в системі виробництва свинини. 

Тому відгодівельні якості є одним з основних критеріїв господарської оцінки свиней. Вони 

визначаються віком досягнення тваринами забійних кондицій, витратою кормів на одиницю 

приросту живої маси і залежать як від генетичних (порода), так і від паратипових факторів 

(вік, жива маса, умови годівлі та утримання) [1, 4, 5]. 

Дослідження були проведені в одному із господарств Донецької області, у якому для 

вирощування молодняку свиней застосовують двофазну технологію вирощування.  

У віці 21день поросят відлучають від маток. Останніх відправляють у цех холостих і 

поросних маток, а поросята залишаються в переустаткованих станках до 2-місячного віку, 

після чого їх відправляють у цех відгодівлі. Тут вплив стресів у тварин від переміщення й 

перегонів частково знижається.  

Для проведення досліджень відгодівельних якостей молодняку свиней були сформовані 

три групи тварин: І група (контрольна) – чистопородні свині ВБ, ІІ група (дослідна) – свині 

поєднання ½ВБ ½Максгро; ІІІ група- (дослідна) – свині поєднання ½ ВБ  ½ Л. 

Дослідження проводили за загальноприйнятими зоотехнічними методиками [3]. Годів-

ля тварин була повноцінними комбікормами власного виробництва. 

Результати досліджень свідчать (таблиця 1), що найшвидше живої маси 100 кг досяг 

молодняк, отриманий в результаті поєднання чистопородних  свиноматок з кнурами спеціалі-

зованого м’ясного генотипу  Максгро (ІІ група) – за 177,1 днів, випереджаючи при цьому тва-

рин І групи на 6,0 днів (P>0,99). 
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Закономірно, що найвищі середньодобові прирости впродовж періоду відгодівлі були 

притаманні молодняку ІІ групи – 801,5 г, а найнижчі – тваринам І групи – 770,5 г. Витрати ко-

рмів на 1 кг приросту в розрізі контрольної і дослідних груп були порівняно невисокими, і 

значення даного показника коливалося в межах 3,34–3,62 кормових одиниць. 
 

1. Відгодівельні якості молодняку свиней, n=12, 
X

SX  

Група Генотип 

Вік досягнення 

живої маси 100 кг, 

днів 

Середньодобовий 

приріст на відгоді-

влі, г 

Витрати корму на 

1 кг приросту, 

корм. од. 

І ВБ 183,1±1,84 770,5±6,11 3,62 

ІІ ½ВБ½Максгро 177,1±2,02
 

801,5±7,72
 

3,34 

ІV ½ ВБ ½ Л 179,4±2,12
 

783,1±6,69
 

3,36 

+/- ІІ до І - -6
**

 +31
**

 -0,28 

+/- ІІІ до І - -3,7 +12,6 -0,26 

 

Таким чином аналіз відгодівельних якостей молодняку свиней різних генотипів свід-

чить, що схрещування сприяло покращенню усіх без винятку відгодівельних якостей дослід-

ного молодняку, оскільки інтенсивність збільшення живої маси призводила до збільшення се-

редньодобового приростів та до зниження віку досягнення живої маси 100 кг і витрат корму 

на 1 кг приросту. 
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Розглянуто існуючі рівні використання лікарських рослин та продуктів їхньої переробки козам 

та вівцям в Україні та можливості застосування фітопрепаратів при дрібнотоварному органічному 

виробництві молока. 

Ключові слова: кози, вівці, фітопрепарати, органічне виробництво. 
 

Постановка проблеми. Питання ветеринарного забезпечення органічного виробництва 

продуктів харчування усе частіше постають перед фахівцями України. Вирішення завдань лі-

кувальної допомоги потребує одночасного захисту споживачів від можливого шкідливого 

впливу залишків ліків в продовольчій сировині на організм людини.  

Уже накопичено та узагальнено значний обсяг інформації щодо властивостей лікарсь-

ких рослин України та ефективності їхнього використання з профілактичною та лікувальною 

метою тваринам різних видів. Серед наукових робіт українських та закордонних дослідників 
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найбільше уваги приділяється можливості використання фітопрепаратів для боротьби із внут-

рішніми та зовнішніми паразитами – нематодами, кліщами, комахами. Менше уваги приділя-

ється застосуванню фітотерапії при незаразній патології. Це пояснюється необхідністю більш 

складних діагностичних заходів та неочевидністю для власників потреби в лікуванні хвороб 

травної, дихальної або сечостатевої систем овець та кіз. [1, 2, 3]. 

Органічне молочне виробництво передбачає значне обмеження на використання ліків 

та інших засобів захисту тварин синтетичного походження, але водночас розширення переліку 

аналогічних за дією препаратів, які мають рослинне походження. [4]. 

Метою нашої роботи було проаналізувати можливості застосування лікарських рослин 

та фітопрепаратів при отриманні молока овець та кіз. 

У значній мірі забезпечення здоров’я та добробуту тварин можливе завдяки застосу-

ванню препаратів природного походження, зокрема фітопрепаратів різного ступеня перероб-

ки. Результати дослідження по фарманалізу виявили три рівня ринку ліків із рослин. Найпрос-

тіший варіант фітотерапії – це збір та застосування лікарських рослин потрібного призначення 

самими власниками тварин. Для дрібнотоварного виробництва це давно використовують, на-

копичено значний обсяг інформації у галузі народної медицини та ветеринарії, а загальновжи-

ваним зарубіжними дослідниками є термін «етноботаніка». Проте якість зібраної сировини 

фактично не контролюється, рівень діючих речовин та можливе забруднення різноманітними 

токсичними речовинами не перевіряється.  

Наступним рівнем ринку фітотерапії є застосування продукції із асортименту давно ві-

домих виробників, зокрема ПРАТ «Ліктрави», м.Житомир, які мають сертифікат відповідності 

GMP. На даний момент перелік товарів цього підприємства перевищує 100 найменувань, се-

ред яких є як окремі лікарські рослини, так і готові комбінації – збори кількох рослин, ефекти-

вність поєднання яких перевірена у повсякденній практиці. Сировина для фітопрепаратів про-

ходить перевірку на відповідність показникам якості, що наводяться у фармакопейних стат-

тях, а також стандартизації за вимогами фармакогнозії. Цей рівень якості фітопрепаратів зна-

чно кращий за самостійну заготівлю, має перспективи як з точки зору терапевтичного застосу-

вання, так і економічних питань щодо вартості лікування тварин.  

Найбільш сучасним та наближеним до існуючого рівня фітотерапії у людській медици-

ні є використання препаратів, які виготовлено фармацевтичними установами, зокрема вироб-

никами ветеринарних препаратів: «Бровафарма» м.Бровари, «Укрзооветпромпостач» м.Київ, 

«Фарматон», м.Рівне, «O.L.kar-Агрозоовет-сервіс», м.Шаргород. У процесі виготовлення від-

бувається значна концентрація діючих речовин, що полегшує процес стандартизації їх актив-

ності у виготовлених партіях фітопрепаратів. Вища вартість таких товарів натомість компен-

сується легшим застосування та технологічністю уведення.  

Фармацевтичні підприємства виготовляють для дрібної рогатої худоби екстракти та на-

стойки із лікарської сировини для регуляції роботи травного каналу, посилення імунітету тва-

рин – Настоянка Чемериці, Тимпанол. В Україні зареєстровані також імпортовані добавки для 

овець та кіз, а саме Активо Преміум (EW Nutrition GmbH), Алкернат (Biovet S.A. Laboratories), 

Сангровіт (Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH), Румекс та Фреста (Delacon Biotechnik) тощо.  

У складі деяких ветеринарних препаратів для догляду за шкірою та станом молочних 

залоз використовують компоненти рослинного походження, зокрема це мазі та креми Дбайли-

ва доярочка, Захист-плюс, Живильна, Живосепт, Лекомакс, Ніжнодій, Фітосепт тощо.  

Найширший асортимент препаратів підготовлено ІЦ «Смартмед», а саме фітопрепарати 

«Фітохол» (ТУ 24.4-25927949-001:2007) − при розладах травлення з ознаками діареї, «Фіто-

панк» (ТУ 24.4-25927949-002:2007) − при імунодефіцитних станах та захворюваннях підшлун-

кової залози, «Гастроацид» (ТУ 24.4-25927949-003:2007) − при гастроентеритах, виразковій 

хворобі шлунку та імунодефіцитному стані. Продовжуються робота по розширенню можли-

востей впливу на інші системи, наприклад, «Кардіофіл» - при серцево-судинній патології. 

Для потреб ветеринарного обслуговування тварин, особливо у господарствах орієнто-
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ваних на отримання органічної продукції, це найбільш перспективний напрямок застосування 

лікарських рослин. 

Висновок. Таким чином, в Україні є можливість використання широкого асортименту 

фітопрепаратів у дрібнотоварному органічному виробництві овечого та козячого молока, а на-

явні потреби можуть повністю бути задоволені з урахуванням фармакоекономічних питань 

вітчизняними виробниками.  

Перспектива подальших робіт у даному напрямку, на нашу думку, полягає у тому, що 

турбота про добробут та належний високий стан здоров’я тварин зумовить попит на фіто-

препарати та проведення досліджень їхнього впливу на організм і якість продукції харчу-

вання.  
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На совещании по вопросам АПК в Ростовской области президент РФ В.В. Путин (2015) 

поставил задачу – к 2020 году выйти на производство мяса в объеме 20-25 млн.т в живой мас-

се, в том числе 10-12 млн.т – мясо птицы, 8-10 млн.т – свинины и 3-4 млн.т –говядины. 

Важную роль в выполнении поставленной задачи по производству свинины призваны 

сыграть промышленные комплексы.  

Нами были проанализированы основные производственно-экономические показатели по 

свиноводству по ЗАО «Русская свинина» и ООО «Русская свинина, Миллерово» за последние 

3 года. Общее поголовье свиней на конец 2015 года в сравнении с 2013 годом возросло на 

10304 гол. (9,66 %), а хряков-производителей и основных свиноматок – уменьшилось на 20 

(31,25%) и 376 гол. (4,27 %) соответственно, проверяемых и разовых маток увеличилось на 

1034 гол. (140,3 %) количество подсвинков на доращивании – снизилось в сравнении с 2013 на 

3618 гол. (10,9 %), реммолодняка к 2015 году стало больше на 1,46 %. 

Комплексы наращивают производство свиней для убоя, поэтому к 2015 году поголовье 

свиней на откорме возросло на 11043 головы (25,38 %) соответственно и производство приро-

ста увеличилось на 7335 т (51,92 %). 

http://catalog.lib.zt.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=DB1_PRINT&P21DBN=DB1&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D1%81,%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2007.08.017
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Среднесуточный прирост в целом к 2015 году вырос на 139 г (34,75 %), в том числе на 

доращивании (28-77 дн.) и откорме соответственно на 97 (34,39%) и 195 г (35,98 %). 

Наблюдается и увеличение выхода поросят в целом за 3 года на 14128 гол. (6,16 %), а от 

основных и проверяемых, разовых маток соответственно на 12786 (6,99 %) и 1342 гол. (2,89 

%). Увеличение продуктивного долголетия маток снизит затраты на приобретение ремонтного 

молодняка. 

От основных, проверяемых и разовых свиноматок получено примерно одинаковое число 

поросят на опорос. 

Средняя масса поросят при отъеме к 2015 году стала больше на 0,2 кг. Примечательно, 

что за 3 последние года постоянно снижается непроизводительный расход поголовья (на 

18158 гол. или 35,81 %), а также падеж (на 16877 гол. или 34,26 %) и вынужденный забой (на 

1281 гол. или 88,77 %). 

Падеж поголовья свиней в % к обороту стада снизился с 18,85 до 11,3. 

Дальнейшие усилия по повышению сохранности свиней позволят сократить непроизво-

дительный расход поголовья. 

По сравнению с 2013 годом к 2015 году увеличилось количество реализованных свиней 

на 42395 гол. (24,65 %), а в живой массе ― на 7761,6 т (57,14 %). Средняя масса свиней при 

реализации (2014-2015 гг) 101,7-99,5 кг. 

Важным показателем, характеризующим эффективность ведения свиноводства является 

производство прироста на 1 начальную голову. Максимальным оно было в 2014 году (192,9 

кг), а в 2015 году по сравнению с 2013 годом выросло на 14,3 кг (8,57 %). Такие показатели 

находятся на уровне развитых стран Западной Европы. 

Анализ финансово-экономических показателей показал снижение затрат труда на 1 ц 

прироста живой массы свиней на 1,1 чел/час., снижение затрат кормов как в целом, так и на 

откорме, на 0,4 ц к.ед. 

Снизилась и себестоимость 1 ц прироста в целом на 16,32 руб. (15,78 %), а по группе от-

корма на 6,09 руб. (6,98 %). 

Увеличение объемов производства ведет и к увеличению затрат на производство приро-

ста свиней на 401844 тыс.руб. (27,13 %), в т.ч. на содержание основного стада на 60581 

тыс.руб. (15,93 %). 

В условиях интенсивной технологии производства наиболее оптимальным для свиней 

является концентратный тип кормления. 

Расход кормов возрос на 18768,9 т (34,7 %), в т.ч. собственного производства и покупных 

соответственно на 9727,8 (37,58%) и 9041,13 т (32,07 %); премиксов на 102,1 т (16,12 %). Сре-

ди премиксов расходы на суперпрестартер, стартер, финишер и добавку для маток увеличи-

лись на 17,4 (55,95 %), 81,19 (47,06%), 38,6 (34,80%) и 60,7 т (73,75 %); лишь на гроуер ― сни-

зились на 96,2 т (40,71 %). 

В 2013 и 2015 годах прибыли и рентабельности от свиноводства не было получено, а в 

2014 году она составила всего лишь 3,3 %. 

В структуре себестоимости 1 ц прироста массы свиней наибольший удельный вес зани-

мают корма, расходы на которые увеличились на 9,94% и достигли 59,13 %; амортизация ― 

15%; прочие затраты – 11,53 %. На долю заработной платы с начислениями приходится 6,57 

%,  на ветпрепараты и медикаменты – 4,65 %, электроэнергию – 1,8 %. 

Для увеличения эффективности производства свинины надо повышать продуктивность 

животных и снижать себестоимость производства свинины. Значительную часть затрат в 

структуре себестоимости, как уже было отмечено ранее занимают корма и зерновые культуры 

для их производства. Наличие портов в Ростовской области и большой экспортный потенциал 

предопределяют и более высокие цены на зерновом рынке ЮФО. 

Высокие тарифы на энергоносители и ветеринарные услуги также отрицательно влияют 

на себестоимость производства свинины. 
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Таким образом, на свинокомплексах ЗАО «Русская свинина» и ООО «Русская свинина, 

Миллерово», входящих в агрохолдинг ОАО «РАПТ» достигнута высокая эффективность про-

изводства свинины. В 2015 году реализовано 214398 гол. свиней массой 21344 т, производство 

прироста на 1 начальную голову – 181 кг, возраст достижения убойной массы у молодняка – 

175 дн., среднесуточный прирост на откорме – 737 г, затраты кормов на 1 ц прироста живой 

массы у свиней на откорме – 3,2 ц к.ед., затраты труда на 1 ц прироста массы – 3,1 чел/час, се-

бестоимость 1 ц прироста на откорме 81,13 руб. 

В интересах снижения себестоимости производства свинины и ее доступности для насе-

ления (в связи с падением покупательского спроса) необходимо на федеральном и региональ-

ном уровне разработать механизмы по регулированию цен на зерно-фуражные культуры для 

животноводческих хозяйств, тарифов на электроэнергию и ветеринарные препараты; осуще-

ствить помощь и сотрудничество в подведении газопровода к производственным площадкам 

ЗАО «Русская свинина» и ООО «Русская свинина, Развильное». В связи со сложной экономи-

ческой ситуацией желательно ввести льготную ставку (1,1%) по налогу на имущество для 

СХП. 
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Шовківництво – одна з найстаріших галузей сільського господарства, яка в Україні, за-

вдяки її природно-кліматичним умовам, має великі перспективи для розвитку. Метою галузі є 

виробництво коконів і грени шовковичного і забезпечення промисловості сировиною високої 

якості в достатній кількості. Не зважаючи на величезні успіхи хімії синтетичних матеріалів, 

натуральний шовк не тільки конкурує із синтетичними замінниками, має переваги перед ними, 

але знайшов і нові сфери використання [1].  

З шовку виготовляють оксамит, атлас, парчу, натуральний шовк, що широко викорис-

товується у техніці. Перспективним є отримання різних препаратів на основі відходів коконо-

мотання-біодобавок, які дедалі більше знаходять своє застосування у харчовій промисловості. 

Крім натурального шовку та його відходів, використовують й іншу продукцію шовківництва. 

Наприклад, лялечки шовкопрядів – цінний продукт, який містить багато жиру, біологічно ак-

тивних речовин, що необхідні для розвитку живих організмів [1].  

Історія розвитку галузі на Полтавщині починається з 1709 року, коли у Петра I відразу 

ж після Полтавської битви зародився проект: на півдні Полтавщини, біля Старих Санжар та 

Біликів, закласти плантації шовковиць для розведення шовкопрядів. Поблизу нинішнього 

Краснограда цар велів заснувати розсадник для розведення саджанців фруктових дерев, вино-

граду та шовковиць, але лише наприкінці XVIII ст. поблизу Костянтинограда (нині Крас-

ноград) в Нових Водолагах було збудовано шовкомотальний завод. Керував цим господар-

ством граф де Парма, який займав посаду інспектора по шовківництву в Слобідсько-Укра-

їнській та Катеринославській губерніях. Уряд виділяв мало коштів на утримання заводу, і то-

му 22 лютого 1800 року Нововодолазький завод було передано у власність жителів містечка. 

Полтавський генерал-губернатор, князь Куракін, перебуваючи в 1802 році в службових 

справах в Костянтинограді, відвідав казенний сад та шовкомотальний завод і був вражений 
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його запустінням. Контракт із міським товариством було анульовано за невиконання договір-

них умов, а господарство було віддано в оренду на 25 років штаб-лікарю, колезькому асесору 

Гілевському, який всі пункти контракту виконував бездоганно. В одному з них було записано, 

що в перші шість років Гілевський зобов’язаний був здавати щорічно по 15 фунтів (фунт – 400 

грамів) шовку, у наступні шість років – по одному пуду, а в останні тринадцять – аж по три 

пуди. Смерть Гілевського у 1811 році обірвала контракт. Згідно із розпорядженням міністерс-

тва внутрішніх справ, на чолі якого був Куракін, Костянтиноградський казенний сад та завод 

було передано у відання Полтавського училища садівництва. А 1839 року його передали у 

підпорядкування губернському управлінню державних маєтностей. Із цього часу Костянтино-

градський сад стає своєрідним центром розведення шовківництва та фруктових насаджень у 

південних повітах Полтавської та Харківської губерній. Сад було перейменовано на казенний 

розсадник. Його роль полягала в тому, щоб заохочувати поміщиків, казенних селян, козаків 

займатись шовкопрядами, вирощуванням красильних, олійних та городніх культур, садівницт-

вом, бджільництвом. Для цього розсадник мав забезпечувати всіх охочих насінням, саджанця-

ми, а також греною для розведення шовкопрядів. Костянтиноградський розсадник був відомий 

далеко за межами Полтавської губернії. Сюди з усіх куточків Полтавщини, Харківщини та Ка-

теринославщини люди їхали за посадковим матеріалом та греною, щоб розводити шовкопря-

дів. 

Шовківництвом на Полтавщині займалися майже всі, бо це була вигідна справа. На ви-

ставці сільських витворів, що відбулась у Полтаві 1858 року на Ільїнському ярмарку в п’ятому 

(із 14) відділі були представлені експонати шовківництва. Загальне захоплення відвідувачів 

виставки викликали зразки коконів та мотків шовку, які демонструвала поміщиця з села Єнкі-

вці Лубенського повіту вдова Катерина Крилова. У її маєтку розводили шовкопрядів кількох 

видів, від яких одержували багатий «урожай» коконів, що виділялися своєю величиною і міц-

ністю. Високу оцінку було дано трьом видам шовкопрядів, які вирощувались у маєтку полтав-

ського купця Михайловського. 

У середині XIX століття у Полтавській губернії почали розводити шовковичного шов-

копряда в колгоспах. У повоєнні роки були закладені перші плантації шовковиці. Шовківниц-

твом займалося 199 господарств – 188 колгоспів, 6 радгоспів, Миргородський гренажний за-

вод і 3 держплодолісорозсадника – Чутівський, Хорольський і Гоголівський. У колгоспі ім. 

Іваненка Миргородського району була сортовипробувальна ділянка по шовківництву. Заготі-

вельні пункти по прийому коконів в Полтавській області існували в Лубнах, Опішні, Мирго-

роді; у Нових Санжарах і Кременчуці – прийомні пункти з коконосушилками. Із заготівельних 

пунктів Полтавщини кокони доставлялися на Київський шовковий комбінат. Передовим кол-

госпом на Полтавщині з вирощування коконів шовковичного шовкопряда був колгосп ім. Мі-

чуріна Глобинського району. 

У 1931 р. на землях с. Почапці було організовано миргородський шовкорадгосп. Осно-

вним його завданням була організація кормової бази у формі шовковичних насаджень, прове-

дення вигодівель шовковичного шовкопряда з метою отримання коконів для легкої промисло-

вості, вирощування посадкового матеріалу, сіянців і саджанців шовковиці для колгоспної сис-

теми. Загальна територія шовкорадгоспу становила 475 га. Уже восени 1952 р. було розпочате 

будівництво гренажного заводу і організовано племінні вигодівлі в колгоспах Миргородського 

і Хорольського районів із метою підготування бази для майбутнього заводу. У жовтні 1955 р. 

була організована Миргородська племінна шовкостанція для проведення племінної роботи, а у 

1959 р.  її об’єднали із гренажним заводом. На початку 90-х років шовківництво Полтавщини 

спіткала така ж доля, як і шовківництво України. Проте Миргородський гренажний завод був 

чи не єдиним підприємством не лише в області, а й в Україні, що займається виробництвом 

продукції шовківництва. Гренажний завод підтримував постійний зв’язок із колишнім Науко-

во-дослідним інститутом шовківництва, а також із рядом країн, у яких розвинене шовківницт-

во. На жаль після пожежі у 2010 р. Миргородський гренажний завод припинив функціонувати. 
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Зараз майже в усіх країнах, що виробляють шовк, спостерігається відсутність росту ви-

робництва або його зниження. І це в той час, коли кожне шовківницьке господарство, маю-чи 

в середньому 15–16 га плантації шовковиці, може виробляти 0,4-0,6 т коконів, а у спеці-

алізованих господарствах, навіть у несприятливі за погодними умовами роки, врожайність ко-

конів у 1,5–2 рази може бути вища, ніж у середньому по господарствам різних форм власності 

[3]. 

Природно-кліматичні умови України є сприятливими для успішного вирощування ко-

конів і одержання грени шовковичного шовкопряда. Якість шовкової нитки, одержаної в умо-

вах українського виробництва може скласти суттєву конкуренцію цьому виду продукції навіть 

у країнах Середньої Азії та Сходу. Українська шовкосировина та вироби з шовку можуть мати 

необмежений попит на світовому ринку і стати надійним джерелом суттєвих валютних надхо-

джень. Таким чином, галузь шовківництва в Україні і на Полтавщині зокрема, має перспекти-

ви для відродження та швидкого розвитку.  
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Наведено результати дослідження молочної продуктивності корів симентальської породи в 

племрепродукторі „Літинське” Дрогобицького району Львівської області. Встановлено відмінності за 

рівнем надоїв між тваринами різних ліній.   

Ключові слова: симентальська порода, лінія, молочна продуктивність, лактація.   
 

Розв’язання проблем збільшення виробництва молока в Україні значною мірою зале-

жить від подальшого удосконалення племінних ресурсів існуючих планових і новостворених 

порід і типів великої рогатої худоби.  

Зона західного регіону України досить особлива за господарсько-економічними та при-

родно-екологічними характеристиками.  

У гірських та передгірських районах Карпат здавна розводили симентальську худобу, 

яку створювали шляхом довготривалого, починаючи з першої половини ХІХ ст., поглинально-

го схрещування місцевої худоби з бугаями – плідниками симентальської породи, завезеними в 

основному з Австрії і Швейцарії, і вже на початку ХХ ст.. було створено масиви племінних 

тварин у центральній, східній і західній зонах. 

Значному поширенню сименталів сприяла їх конституційна міцність, здатність адапту-

ватись до різноманітних природних і господарських умов. У порівнянні з чорно-рябою худо-

бою вони менше хворіють лейкозом, туберкульозом, характеризуються високою резистентніс-

тю організму. 

Корови симентальської породи, як зазначають Сірацький Й. З. (1992) та Вінничук Д. Т. 

(1994), відзначаються продуктивним довголіттям. Симентальська худоба є унікальною комбі-

нованою породою, відзначається добрими відтворювальними властивостями та молочною і 
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м’ясною продуктивністю, характеризується високим умістом білка у молоці та найкращими 

його показниками для виготовлення сиру.   

У племрепродукторі „Літинське” Дрогобицького району Львівської області проводить-

ся чистопородне розведення ВРХ симентальської породи з оцінкою бугаїв-плідників за якістю 

нащадків для ефективного їх використання в селекційному процесі.  
 

1. Молочна продуктивність і жива маса корів за останню  закінчену лактацію, М ± m 

 

З метою поліпшення генеалогічної структури стада відібраних корів та телиць парува-

льного віку осіменяли чистопородними елітними бугаями Імаго 9727, Вікхтом 75771 німець-

кої селекції та Обрієм 938 австрійської селекції.   

За даними оцінки молочної продуктивності, з 94 корів господарства „Літинське” 50 (53 

%) мали надій більше 3500 кг молока (табл.1). У стаді налічується 16 корів з продуктивністю 

більше 5000 кг молока. 
 

2. Молочна продуктивність піддослідних корів ТзОВ  „Літинське” 

 у розрізі ліній та лактацій, М±m 

Лінія n 
Надій, кг Вміст жиру в молоці, % 

М ± m Сv, % М ± m Сv, % 

І лактація 

Редада 241 3878 ± 150 19,4 3,66 ± 0,04 5,3 

Стрейфа  57 4258 ± 137 16,1 3,68 ± 0,05 6,6 

Хоррора 26 3566 ± 100 14,1 3,67±0,03 5,0 

ІІІ лактація 

Редада 228 4137 ± 155 19,1 3,70 ± 0,08 6,7 

Стрейфа  56 4756 ± 255 26,8 3,70 ± 0,09 4,2 

Хоррора 22 4173 ± 152 17,5 3,68 ± 0,04 5,4 
 

Найвищою молочною продуктивністю характеризуються корови з лінії Стрейфа (дочки 

бугая Обрія 938). Так, надій первісток даної лінії  становив 4258 кг молока (табл. 2). У первіс-

ток інших порівнюваних ліній цей показник був меншим на 380 кг, або 8,9 % (лінія Редада, 

Р<0,001), 692 кг, або 16,3 % (лінія Хоррора, Р<0,01). Серед повновікових корів перевагу за на-

доєм спостерігали також у нащадків  з лінії Стрейфа – 4756 кг, що було більше, ніж у ровес-

ниць з ліній Редада та Хоррора відповідно на 619 та 583 кг при високій статистично вірогідній 

різниці (Р<0,01). 

З симентальською породою в умовах Прикарпаття доцільно проводити селекцію в 

напрямі комбінованого молочно-м’ясного  типу.  

Лактація 
Усього, 

голів 
Надій, кг 

Вміст жиру в 

молоці, % 

Кількість молочного 

жиру, кг 

У середньому щодо стада 80 4223 ± 78 3,80 ± 0,07 160 ± 7,2 

І 5 3673 ± 45 3,72 ± 0,02 136 ± 6,7 

ІІ 9 4009 ± 32 3,80 ± 0,01 152 ± 5,0 

ІІІ і ст. 66 4295 ± 114 3,90 ± 0,05 167 ± 3,2 

Зокрема селекційне ядро 50 4326 ± 68 3,83 ± 0,06 164 ± 3,8 

І 4 3706 ± 129 3,70 ± 0,04 137 ± 5,8 

ІІ 1 4087 ± 160 3,84 ± 0,06 155 ± 9,3 

ІІІ і ст. 45 4387 ± 126 3,90 ± 0,02 171 ± 7,6 
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 Проведено порівняльний аналіз господарсько-корисних ознак корів української чорно-рябої мо-

лочної породи різних виробничих типів. Встановлено, що найкращі ознаки будови тіла та показники 

молочної продуктивності мають тварини які відносяться до вузькотілого виробничого типу.  

Ключові слова: тип, екстер’єр, конституція, лактація, надій, жирномолочність, відносна мо-

лочність. 
 

Вступ. В результаті тривалої селекційної роботи в Україні створено українську чорно-

рябу молочну породу з п’ятьма внутрішньо породними типами: центрально-східний, західний, 

поліський, південний та сумський [6]. Особливості формування породи призвели до неоднорі-

дності тварин за походженням, генотипом, продуктивністю, екстер’єрно-конституційними та 

виробничими типами [5]. 

Типовість за будовою тіла певною мірою свідчить про рівень консолідації спадковості 

тварин, а отже, про можливу надійність у передачі певного типу будови тіла наступним поко-

лінням. Це має практичне значення, оскільки дозволяє передбачити одержання тварин із за-

здалегідь відомим типом тіла [3]. 

Поліпшення і консолідація української чорно-рябої молочної породи здійснюється у 

племінних стадах, укомплектованих тваринами бажаного типу, які характеризуються найви-

щою продуктивністю та пристосованістю до технології машинного доїння  [4]. Перспектив-

ним в цьому плані є добір корів за ознаками виробничої типовості [1]. 

Виходячи з цього метою наших досліджень було вивчення продуктивних якостей корів 

української чорно-рябої молочної породи різних виробничих типів. 

 Матеріал та методика досліджень. Матеріалом досліджень слугувала інформація про 

племінне і продуктивне використання корів української чорно-рябої молочної породи племза-

воді ДП ДГ «Рихальське» Ємільчинського району Житомирської області. 

 Особливості екстер’єру і конституції тварин вивчали за загально визначеними методи-

ками [2]. Проміри статей тіла тварин (висота в холці та крижах, глибина, ширина і обхват гру-

дей, коса довжини тулуба (палицею), ширина в маклоках, обхват п’ястка) брали мірною стріч-

кою, палицею та циркулем на 2-3 місяці лактації. За промірами  розраховували індеси будови 

тіла: розтягнутості (формата), збитості (компактності), грудний, тазо-грудний, високоногості 

та масивності. 

 Оцінку молочної продуктивності проводили за даними зоотехнічного обліку за резуль-

татами проведених контрольних надоїв один раз в місяць. Вміст жиру в добовому зразку мо-

лока визначали на приладі «Екомілк КАМ-98.2А». Відносну молочність визначали діленням  

4%-ного молока за 305 днів або укорочену лактацію (не менше 240 днів) на 100 кг живої маси 

корови. 

 Індекс ейросимії-лептосимії (ІЕЛ) визначали за формулою Н.М. Замятина [7]: 

ІЕЛ = %,100Х
ШМШГ

ВХКДТ
  

де: КДТ – коса довжина тулубу (палицею), см; 

      ВХ – висота в холці, см;  

      ШГ – ширина грудей; см, 

     ШМ – ширина в маклоках, см. 
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 Цифровий матеріал опрацьовано методом варіаційної статистики за М.О. Плохинсь-

ким [8]. Результати селекційно-генетичних параметрів вважали статистично вірогідними при 

Р≤0,05 (*); Р≤0,01(**); Р≤0,001 (***).    

 Результати досліджень.  Стадо корів української чорно-рябої молочної породи, згід-

но методики досліджень, було поділено на три виробничі типи.  До вузькотілого типу відне-

сені тварини, які переважали >М+0,5 δ, проміжного –  знаходилися в межах М±0,5 δ і до ши-

рокотілого – поступалися <М-0,5 δ. До першої групи віднесено 39 тварин із 135 обстеже-них, 

що складає 29,1 %, до ІІ – відповідно 54 голови або 39,7 % і до ІІІ – 42 корови або 31,2 %. 

 Корови-первістки різних виробничих типів відрізняються між собою за екстер’єрно-

конституційними особливостями будови, так  корови  вузькотілого типу виявилися вищими 

(висота в холці та в крижах), довшими (коса довжина тулуба), дещо звужені в грудній клітки 

та деяким зменшенням ширини в маклоках. Тварини широкотілого типу характеризуються бі-

льшою глибиною, шириною та обхватом грудей, шириною в маклоках. Корови-первістки 

проміжного типу займають проміжне положення між крайніми типами.  

 Узагальнений коефіцієнт габаритів (Cv) у тварин вузькотілого типу склав 5,5, проміж-

ного типу – 5,7 та широкотілого – 5,8 %. 

Екстер’єрно-конституціональні особливості тварин найповніше відображаються відсо-

тковим співвідношенням між окремими промірами, тобто індексами будови тіла. Зокрема, 

тварини вузькотілого типу характеризуються більш вираженою високоногістю і вузькотілістю, 

меншою компактністю і масивністю, що притаманне спеціалізованим молочним породам. Так 

різниця між крайніми типами склала за індексом високоногості +1,9 (Р<0,05), компактності – 

8,2(Р<0,001), масивності – 9,1 (Р<0,001). 

Коефіцієнт варіації індексів будови тіла тварин різних виробничих типів знаходився в 

межах біологічної норми (від 4,7 до 9,9). 

 Важливими селекційними ознаками молочної худоби є показники її молочної продук-

тивності. Серед обстежених тварин найкращими за молочною продуктивністю є корови вузь-

котілого типу. Від тварин вузькотілого типу за 305 днів лактації отримано 4722 кг моло-

ка, 183,7 кг молочного жиру при відносній молочності 808 кг, тоді як від корів широкотілого 

типу ці показники становлять відповідно – 4003, 156,5 і 750 кг. 

 Різниця між показниками молочної продуктивності тварин вузькотілого типу і широ-

котілого типу є достовірною (Р<0,05 - Р<0,01), крім показника вмісту жиру в молоці. 

 Корови-первістки проміжного типу за молочною продуктивністю переважають тва-

рин широкотілого типу на 346 кг молока, але ця перевага не достовірна. 

 Висновки.  Тварини різних виробничих типів відрізняються між собою за типом бу-

дови тіла. Так, корови вузькотілого типу порівняно із тваринами інших типів характеризують-

ся більш вираженою високоногістю і вузькотілістю, меншою компактністю і масивністю, що 

характерно для спеціалізованих молочних порід. 

Максимальну молочну продуктивність мають тварини вузькотілого типу. Від них 

отримано за 305 днів лактації 4722 кг молока, 183,7 молочного жиру при відносній молочності 

808 кг. Різниця між показниками молочної продуктивності тварин вузькотілого типу і широ-

котілого типу є достовірною (Р<0,05 – 0,01). 
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Постановка проблемы. Классическая французская мясная порода крупного рогатого 

скота шароле выведена в условиях континентального климата и достаточного количества кор-

мов. В степной зоне Украины она разводится со второй половины прошлого столетия при 

умеренном кормлении. Эффективность использования кормов животными в этом регионе 

изучена недостаточно.  

Цель. Провели соответствующее исследование: группу бычков (15 голов) выращивали 

на традиционных кормах до 30-месячного возраста. 
 

1. Затраты кормов на выращивание бычков по периодам жизни 
 

 Кормовые еди-

ницы, кг 

Переваримый 

протеин, кг 

Сухое вещество, 

кг 

Энергия обмена, 

МДж 

Прирост живой 

массы, кг 
на го-

лову 

на 1 кг 

приро-

ста 

на го-

лову 

на 1 кг 

приро-

ста 

на го-

лову 

на 1 кг 

приро-

ста 

на го-

лову 

на 1 кг 

приро-

ста 

за пе-

риод 

от рож-

дения 

Затраты кормов по периодам выращивания 
0-8

* 
3728 16,07 410,0 1,768 4025 17,35 16321 70,35 232,0 - 

8-12 563 6,52 68,02 0,652 679 7,62 5315 59,65 89,1 - 
12-15 576 6,88 63,11 0,754 701 8,37 5727 68,42 83,7 - 
15-18 655 7,26 70,36 0,780 801 8,88 7285 80,76 90,2 - 
18-21 339 5,90 35,65 0,620 419 7,29 3781 65,76 57,5 - 
21-24 263 6,15 37,24 0,870 362 8,46 3399 68,25 42,8 - 
24-27 280 7,13 28,62 0,730 329 8,38 3216 82,05 39,2 - 
27-30 312 8,22 25,08 0,660 351 9,23 3399 89,45 38,0 - 

Затраты кормов за период от рождения до реализации 
0-8

*
 3728 16,07 410,00 1,768 4025 17,35 16321 70,35 - 232,0 

0-12 4291 13,35 468,09 1,456 4704 14,64 21636 67,32 - 321,4 
0-15 4867 12,01 531,20 1,311 5405 13,37 27363 67,55 - 405,1 
0-18 5522 11,15 601,56 1,215 6206 12,53 34648 69,95 - 495,3 
0-21 5861 10,60 637,21 1,153 6625 11,98 38429 64,52 - 552,8 
0-24 6111 10,26 674,45 1,132 6987 11,72 41828 70,23 - 595,6 
0-27 6391 10,05 703,06 1,107 7316 11,52 45044 70,96 - 634,8 
0-30 6703 9,96 728,14 1,082 7667 11,40 48443 72,00 - 672,8 

Примечание: * - корова-мать плюс теленок на подсосе (в расчете на корову)  
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Более поздний убой несколько снижает оплату корма продукцией (конверсию). Из об-

щих затрат, в расчете на 1 голову на корма в подсосный период, приходилось в возрасте 12 

мес. – 84,9 %; 15 мес. – 69,7 %; в 18 мес. – 52,4 %; в 21 мес. – 43,3 %; в двухлетнем – 26,3 %; в 

27 мес. – 28,8 и возрасте 30 мес. – 20,2 %. Такая динамика объясняется, во-первых, изменени-

ями структуры рационов – с возрастом животных увеличивается потребление грубых, сочных 

и зеленых кормов, а, во-вторых, стоимостью этих кормов – они намного дешевле стартерных 

комбикормов, молока и концентратов, которые необходимы для телят-молочников. 

Самый затратный по стоимости и питательной ценности был расход кормов в подсос-

ный период. В зависимости от срока реализации поголовья на этот период приходится от 15 

до 20 % общих затрат кормов. Чем продолжительнее послеотъемный период, тем меньше уде-

льный вес подсосного периода и, соответственно, его стоимости.  

Однако эти периоды должны быть оптимальными и регулироваться интенсивностью 

роста на день жизни. Затраты основных питательных веществ корма на 1 кг прироста живой 

массы шаролезских бычков по периодам жизни представлены в таблице 1. 

Результаты исследования. В нашем опыте затраты кормовых единиц и переваримо-

го протеина в расчете на 1 кг прироста живой массы в послеотъемный период сократились 

против подсосного в 2,4 раза. Количества обменной энергии на подсосный период приходи-

лось 33,7 % от общих затрат энергии при выращивании до 30-месячного возраста; 39,0 % – 

при выращивании до двухлетнего; 47,1 % - при выращивании до полуторагодовалого; 59,6 и 

75,4 % – при выращивании до 15 и 12 месяцев. 

В связи с продолжительностью выращивания, существенный интерес представляет 

также оплата корма приростом в разные периоды жизни, то есть сколько получено прироста 

от использования 100 кормовых единиц (табл. 2). 

Нарастающим итогом от рождения до каждого последующего периода жизни оплата 

корма ухудшалась. Наиболее низкий этот показатель был в подсосный период: от каждых ско-

рмленных 100 кормовых единиц в этот период жизни получено всего лишь 6,2 кг прироста. 

Такое положение вполне объяснимо. Хотя интенсивность роста в этот период была высокая и 

приближалась к 1 кг на день жизни, но затраты кормов распределялись не только на прирост 

молодняка, но и на маточное поголовье. С удлинением периода выращивания этот показатель 

улучшался, так как использованные корма на содержание коров матерей оплачивались допол-

нительным приростом, полученным в послеотъемный период. Поэтому оплата корма при за-

вершении выращивания в 12 месяцев улучшалась по сравнению с 8 месяцами на 20,4 %,в 15, 

18, 21, 24 и 30 месяцев – соответственно, на 33,8; 44,2; 51,6; 56,8 и 61,4 %. Оплата корма при-

ростом в отдельные трехмесячные отрезки времени и послеотъемный период была прямо про-

порциональна среднесуточному потреблению кормов. 

В структуре себестоимости корма занимали и различные периоды жизни от 50 до 75 

%. Чем продолжительнее выращивание подопытных бычков и ниже интенсивность их роста, 

тем больше были затраты кормов, тем выше удельный вес их в структуре себестоимости и тем 

выше себестоимость выращивания одной головы или единицы продукции. 
 

2. Получено прироста на 100 корм. ед. в разные периоды 

Период жи-

зни, мес. 

Получено прироста 

 в отдельные периоды жизни, кг 

Период жизни,  

мес. 

Получено прироста 

 от рождения до реализации, кг 

0-8 6,22 0-8 6,22 

8-12 15,83 0-12 7,49 

12-15 14,53 0-15 8,32 

15-18 13,77 0-18 8,97 

18-21 16,96 0-21 9,43 

21-24 16,27 0-24 9,75 

24-27 14,00 0-27 9,93 

27-30 12,18 0-30 10,04 
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С целью объективного суждения об основных затратах кормов и себестоимости прои-

зводства продукции в послеотъемный период, мы рассчитали их параметры с 12-месячного 

возраста при выращивании до 15, 18, 24, 30-месячного, а также в периоды 15-18, 18-24 и 24-30 

месяцев. 
 

3. Затраты кормов и себестоимость производства продукции после отъема 

Период жизни, 

мес. 

Затраты кормов на производство 1 кг 

прироста, к. ед. 

Относительная себестоимость 1 кг 

прироста, грн. в сравнении с 12–15 

мес. периодом, % 

прироста живой 

массы 
мякоти туши 

прироста живой 

массы 
мякоти туши 

12-15 8,30 10,10 100,0 100,0 

12-18 8,18 9,98 98,7 63,3 

12-24 9,50 12,00 113,2 100,3 

12-30 11,70 14,25 134,8 80,1 

15-18 8,08 9,87 97,8 67,0 

18-24 11,83 15,44 134,3 100,3 

24-30 19,22 22,01 228,4 188,2 
 

В связи с длительностью проведения исследования (2,5 года) рыночная стоимость всех 

элементов затрат увеличилась, мы провели относительную оценку себестоимости прироста 

живой массы и мякоти туши по периодам жизни в сравнении с 12-15 месячным возрастом жи-

вотных (табл. 3).Самые низкие затраты кормов на производство единицы прироста живой ма-

ссы и мякоти туши, а также их себестоимость совпадали с периодом наивысшей интенсивнос-

ти роста бычков и мышечной ткани (мякоти) в частности. Приходился он на возраст от 12 до 

18 месяцев. Кратность увеличения затрат кормов при продолжительности выращивания 15, 18, 

24 и 30 месяцев, в сравнении с 15-месячным возрастом реализации и убоя, составила, соответ-

ствен: на производство прироста живой массы 0,98; 1,14; 1,41, на производство единицы при-

роста мякоти туши – 0,99; 1,19 и 1,41. Самые большие затраты кормовых единиц на производ-

ство единицы прироста живой массы и мякоти туши приходилось на период от 24 до 30 меся-

цев. 

Динамика увеличения себестоимости производства единицы прироста живой массы с 

возрастом совпадает с тенденцией увеличения затрат кормов при более продолжительном вы-

ращивании. Самая низкая себестоимость производства прироста оказалась при выра-щивании 

до 15 и 18 месяцев, а самая высокая – до 30 месяцев и в период жизни 24-30 месяцев. 

Животные шаролезской породы украинской генерации в эколого-экономических усло-

виях Приднепровья проявили высокую интенсивность роста, хорошие мясные качества и, в 

зависимости от поставленной задачи, могут быть использованы для получения молочной те-

лятины (с убоем в 6-8 месяцев), молодой говядины (с убоем в 12-15 месяцев) и  гастрономиче-

ской говядины (с убоем в возрасте старше 16 месяцев). 

Полученные результаты изучения конверсии корма в приросте живой массы по перио-

дам выращивания позволяют сделать ряд обобщений. 

Выводы. Решающим фактором увеличения приростов живой массы и повышения эф-

фективности выращивания бычков шаролезской породы является уровень потребления пита-

тельных веществ. Чем старше и тяжелее животное, тем больше требуется для него корма на 

поддержание жизненных процессов в организме, доля которого в общем потреблении питате-

льных веществ возрастает. При откорме до большего веса и низких среднесуточных приростах 

расходуется много поддерживающего корма. Возрастающие затраты могут быть компенсиро-

ваны, если при продолжительном выращивании использовать более дешевые корма собствен-

ного производства или при более высоких ценах на тяжелых животных, которые лучше усваи-
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вают дешевые грубые, сочные и зеленые корма. Более дорогие корма лучше использовать для 

кратковременного интенсивного откорма бычков. 

Рациональную организацию выращивания молодняка специализированной мясной по-

роды шароле следует согласовывать с условиями экономического целесообразного кормления. 

Бычков этой долгорослой породы, способных в течение длительного времени интенсивно на-

ращивать мышечную ткань и производить постное мясо с хорошей мраморностью, целесооб-

разно выращивать до 30 месяцев с тем, чтобы с наибольшей эффективностью использовать 

как зимние, так и летние зеленые корма. Сокращение интенсивности оборачиваемости пого-

ловья, а, следовательно, и уменьшение затрат на воспроизводство стада и более низкая стои-

мость рациона взрослых животных в сравнении с молочниками дают основание рекомендо-

вать бычков шаролезской породы выращивать более длительный период до более тяжелых 

кондиций. 
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Постановка проблеми. У здорових бджолиних особин нормальна мікрофлора еволю-

ційно пов'язана з організмом господаря і відомо більше 400 її різновидів на даний момент.  

При цьому слід зауважити, що мікробіоценоз шлунково-кишкового тракту значно впли-

ває на всі сторони життєдіяльності бджіл: вони беруть участь в модуляції різних біохімічних 

реакцій і фізіологічних функцій організму. Захистом від патогенної мікрофлори у бджіл є но-

рмальна мікрофлора. Коли здорова мікрофлора активно заселяється мікроорганізмами, забез-

печується захисний бар'єр від патогенних мікроорганізмів інфекційної етіології [2]. 

Як і у всіх видів тварин, для захисту організму бджіл від патогенів, у останніх існує по-

крив поверхонь тіла, шлунково-кишковий тракт, залози зовнішньої секреції. Крім цього, в за-

хисні реакції залучаються клітини гемолімфи. 

Міцелії грибів проникають в організм через кутикулу механічно і використовуючи фе-

рменти, що розчиняють анатомічні бар'єри. При цьому головним місцем проникнення мікроб-

них патогенів у медоносної бджоли слугує шлунково-кишковий тракт [2,4]. 

Зараження патогенами бджіл руйнує епітеліальний шар кишечнику, створюючи пряму 

загрозу потрапляння всередину бактерій, грибів і їх токсинів, знижуючи опірність організму. 

При цьому пошкодження епітеліального шару кишечнику є основною причиною прогресуван-
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ня гнильцевих асоціацій і мікозів у робочих особин бджіл. Накопичення збудників в організмі 

нерідко закінчується загибеллю комахи [3]. 

Міжнародна громадськість в останні роки висуває підвищені вимоги до якості і чистоти 

продуктів бджільництва. Рішенням країн Європейського союзу (3/01/0081 від 4.02.2002), який 

регламентує лікувальні препарати в бджільництві заборонені до застосування антибіотики 

(левоміцетин, фумагиллин), деякі нітрофурани, стероїди, гормональні засоби, а також засоби, 

які не зареєстровані державною ветеринарною службою.  

Препарати ж з бактерій-сапрофітів (пробіотики, які є представниками нормальної мік-

рофлори), в даний час все більше цікавлять ветеринарних фахівців. 

Особлива його дія полягає в здатності стимулювати травні ферменти і процеси в кише-

чнику робочих бджіл, тим самим підвищуючи їх біологічну стійкість до вірусних і бактеріаль-

них інфекцій. У шлунково-кишковому тракті біфідобактерії і стрептококи виділяють продукти 

метаболізму (молочну кислоту, бактеріоцини, інші антагоністично активні субстанції: вітамі-

ни, провітаміни, коферменти), які перешкоджають розвитку гнильної мікрофлори в кишечни-

ку бджіл. В результаті застосування таких препаратів відбувається активізація льоту бджіл, 

підвищується життєздатність розплоду, що в кінцевому підсумку збільшує вихід товарної 

продукції [4]. 

Мета. У зв'язку з вищевикладеним, випливає необхідність вивчення впливу стимулю-

ючої підгодівлі на біологічні, біохімічні показники і господарсько-корисні ознаки при підго-

товці бджолиних сімей карпатської породи до головного медозбору в умовах Дніпропет-

ровської області. 

Матеріал та методи дослідження. Були сформовані 2 групи сімей аналогів, по 10 в 

кожній. До моменту формування контрольної і дослідної груп в бджолиних сім'ях було по 3,0 

кг бджіл, 8,0 кг кормового меду, матка у віці одного року,  печатного  розплоду на 3 рамках 

(240 квадратів) і 2 рамки з відкритим розплодом. 

Перша група бджолиних сімей була контрольною. Для стимулюючої підгодівлі даним 

бджолиним сім'ям давали цукровий сироп (1:1), приготований на кип'яченій воді, малими пор-

ціями по 450 мл, через день, 8 разів, використовуючи стельову годівницю. Друга група була 

дослідною. Стимулюючу підгодівлю їх проводили в ті ж терміни, що і в 1-й контрольній групі, 

з тією ж кратністю, цукровим сиропом, але з різними препаратами. Бджолині сім'ї 2-ї групи 

підгодовували цукровим сиропом з додаванням пробіотичного препарату «ентеронормін.  

Ветеринарний пробіотичний препарат ентеронормін – це комплекс корисних молочно-

кислих бактерій (мікроорганізмів), таких як Lactobacillus spp., Bacillus subtilis, Enterococcus 

spp., Хітозан, пептони і цукор. Це водорозчинний порошок, що має колір від білого до сіро-

жовтого або сіро-зеленого відтінку. Препарат давали в комплексі з цукровим сиропом. На літр 

стандартного цукрового сиропу вносили 4 г препарату. 

Результати досліджень. На початку досліду на 20 квітня після зміни перезимувалих 

бджіл на молодих весняної генерації у всіх групах було по 12 вуличок бджіл. Проведення сти-

мулюючих підгодівель по-різному впливало на досліджувані показники в 1-й контрольній і 2-

й дослідній групах. При цьому максимальний рівень сили бджолиних сімей спостерігається до 

26 червня перед головним медозбором. Так до 26 червня, за один тиждень до головного медо-

збору сила сімей в порівнянні з його початковим значенням збільшилася в 1-й контрольній 

групі на 8 вуличок, у 2-й групі – на 24 вулички. 

Максимальний рівень сили який реєструвався в 2-й групі був вищий, в порівнянні з 

аналогічним значенням 1-ї контрольної групи в 1,8 рази. В кінці досліду максимальний рівень 

сили бджолиних сімей який реєструвався у 2-й групі перевищував аналогічні значення 1-ї кон-

трольної групи в 2,1 рази (на 15,9 вуличок). 

Таким чином, у розвитку бджолиних сімей і накопиченні ними сили велику роль відіг-

рають стимулюючі підгодівлі, що містять білкові наповнювачі. 
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Яйцекладка бджолиних маток має вирішальне значення в забезпеченні росту і розвитку 

бджолиних сімей. Результати наших досліджень показують, що в 2-й групі, де бджолині сім'ї 

отримували стимулюючу підгодівлю з пробіотиком нового покоління, бджоломатки в них ро-

звивали високі темпи середньодобової яйцекладки. Так яйцекладка  бджолиних маток в 1-й 

контрольній і 2-й групах на перший термін обліку коливалась від 1092 до 1100 яєць на добу. 

При цьому пік середньодобової яйцекладки бджолиних маток 2-ї групи спостерігається до 26 

травня, а в 1-ї контрольної 7 червня. До зазначеного терміну спостережень яйцекладка бджо-

ломаток в 1-й контрольній групі становить 1610 яєць на добу, у 2-й групі – 2142 яєць на добу. 

Самий максимальний показник будівельної  діяльності реєстрували у 2-й групі. За вес-

няно-літній період робочі особини 2-ї групи відбудували 15,6 листа штучної вощини. Тут опи-

саний показник був достовірно вище контрольної цифри в 2,44 рази. 

Максимальні значення виробленої продукції реєструються у бджолиних сім’ях 2-ї гру-

пи, які отримували стимулюючу підгодівлю з пробіотиком ентеронормін. Так в даній групі 

кількість виробленого товарного меду в розрахунку на одну бджолину сім'ю склало 67,84 кг, 

воску – 1,698 кг, відбудованих стільників – 15,6 шт. Трохи нижче, був рівень описуваних зна-

чень товарної продукції в 1-й контрольній групі, які в якості стимулюючої підгодівлі отриму-

вали лише цукровий сироп. Кількість виробленого товарного меду в контрольній групі склало 

26,4 кг, воску - 952,0 г, відбудованих стільників 6,4 шт. 

Висновки. Пробіотик ентеронормін сприяє посиленому росту сили сімей бджіл до го-

ловного медозбору, складові відповідно, 29,0 і 36,0 вуличок (контроль – 20,0 вуличок), відбу-

довувати листи з вощиною в 2,09 і 2,44 рази більше, в порівнянні з контрольною групою. Дос-

ліджений препарат сприяє не тільки посиленню рефлексу вигодовування розплоду, але і темпу 

його вирощування, які в бджолиних сім'ях 2-ї групи вище контролю відповідно в 1,96 рази. 

Пробіотик нового покоління сприяє прояву потенційних можливостей медозбиральної діяль-

ності як в період підтримуючого, так і при настанні головного медозборів. Перевищення льот-

ної активності в період підтримуючого і головного медозборів, в порівнянні з контролем ста-

новить у 2-й групі – у 1,55 і 1,56 рази. Пробіотик «ентеронормін» в 2-й групі максимально 

сприяв отриманню товарної продукції: отримано товарного меду в розрахунку на одну бджо-

лину сім'ю 67,84 кг, воску – 1,698 кг, відбудованих стільників – 15,6 шт.  

Пропозиції. З огляду на високу фізіологічну активність пробіотику «Ентеронормін», 

рекомендуємо широко застосовувати його у бджільництві в якості  біостимуляторів, що воло-

діють широким спектром дії в період весняного росту і розвитку сімей бджіл. 
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У світі зростає зацікавленість та контроль з виробництва якісних і безпечних продуктів бджі-

льництва. Небезпеку складають засоби захисту рослин, ліки, антибіотики, ГМО, неонікотиноїди, мі-

котоксини, радіонукліди тощо. 

На Україні необхідно створити систему безпеки при виробництві продукції, її переробці та реа-

лізації, адаптовану до вимог Євросоюзу. Ідентифікація та сертифікація продуктів дасть змогу по-

ліпшити якість продукції на внутрішньому ринку, експорті меду, бджолиного обніжжя, перги, пропо-

лісу тощо,  

Ключові слова: бджільництво, продукція, безпека, якість, джерела забруднення, контроль. 
 

Третій за об’ємом виробник меду у світі – Україна (70–75 тис. т) має можливості в коро-

ткій перспективі збільшити його виробництво [4, 7].  

Проте відмічається суттєве зниження грошових надходжень від експорту меду. Так, в 

2014 році це – 40 тис. тонн, (100 млн. доларів США), в 2016 – 57 тис. тонн − лише 93,2 млн. 

доларів. За останній рік ціна 1 кг експортного меду знизилась на 29 %, і склала 1,7 долара [13]. 

Актуальним, для нас, як одного з провідних світових виробників та експортерів меду − 

України, є збільшення виробництва якісної та конкурентоспроможної продукції. Інтегрування 

України до ЄС зобов’язує пасічників дотримуватися вимог і передових технологій та створити 

кращі перспективи збуту на внутрішньому ринку, у Європі, світі [9, 10, 12].  

Об’єктом досліджень є якість та безпека продукції, нові виникаючі загрози бджіл-

ництву та шляхи їх подолання, поліпшення експортного потенціалу бджільництва та інтегру-

вання до ЄС. 

Поставлено за мету провести переосмислення сучасних загроз, що постали перед бджі-

льництвом та відповідальне осмислення їх виробниками, координація зусиль в підвищенні 

безпеки та якості продукції що поставляється на внутрішній ринок та експорт. 

В методиці досліджень застосовано метод супутніх змін, який передбачає вивчення при-

чинно-наслідкових зв’язків проблеми. 

Суттєвою загрозою сучасного бджільництва в українських медах є виявлення ряду забо-

ронених та шкідливих речовин, частина з яких офіційно не повинні використовуватись у 

бджільництві [9, 14]. 

Вимоги до залишків антибіотиків у меді в Європі за останні 15 років зросли в 100 разів. 

Там визначають їх залишки на рівні 1:10
-10

. Тобто, це рівень, коли одна пігулка хлорамфініко-

лу (левоміцітіну) – здатна «забруднювати» – 70–100 т меду. 

За свідченнями [14], від 20 до 30 % меду виробленого в Україні є непридатним для екс-

порту і споживається на внутрішньому ринку. Він виявляється забрудненим антибіотиками, 

метронідазолом, сульфаніламідами, нітрофуранами тощо. Забруднення, часто проходить нена-

вмисно, при застосуванні несертифікованих лікувальних засобів, порушенні технології вироб-

ництва тощо. Ці меди, зрозуміло, не додають здоров’я і нашим споживачам. 

Відмічаються випадки стороннього занесення в гніздо сульфаніламідів при бджолиному 

злодійстві та нападах бджіл. Можливе попадання цих препаратів при використанні бджолами 

стічних вод тваринницьких ферм, де застосовувались лікувальні засоби [5, 9]. 

Зараз виробляється понад 6000 видів антибіотичних речовин. У тваринництві України 

використовується 50 груп цих препаратів, а у бджільництві – 16. Проте, з 27.12.16 року у нас 

діє тимчасова заборона застосування ветеринарних засобів. Є і інші шляхи потрапляння ліків. 

До слова, тетрациклін зареєстровано як харчова добавка під кодом Е-701 [1]. 
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Останні дослідження німецьких та інших вчених підтверджують глобальну проблему за-

стосування в рослинництві неонікотиноїдів, препаратів системної дії. Проникають спочатку до 

всіх органів та тканин рослини, але особливо нагромаджуються в нектарі та пилку [13]. 

Ці препарати в 5000-10800 разів отрутніші зловісного ДДТ. Напіврозпад їх в ґрунті  − 18 

років, та з утворенням інших, ще більш отруйних сполук. 

У бджіл препарат має вплив на ЦНС та  викликає тремтіння на стільнику, не здатність до 

інформативних танців, розпізнавання власного вулика тощо [13].  

Численні повідомлення свідчать про негативний вплив ГМО на розвиток бджолиних 

особин, тривалість їх життя, продуктивність. Пилок та перга є основними акумуляторами та 

транспортерами ГМО. Поширення пилку вітром здатне, через дихання та слизові, прямо впли-

вати на людину [7]. 

На сьогодні ГМО є забороненим в Україні. Проте йде масове та безконтрольне викорис-

тання модифікованого ріпаку, сої, кукурудзи тощо.  

Контроль ГМО в Європі дуже строгий. Лише одна молекула об’єкта в зразку досліджу-

ваного меду вже якісно фіксується. Це − одне пилкове зерно ГМО може зупинити експорт 

партії меду в 20 т. Небезпека ще і в тому, що на «чисту» квітку, чи у вулик, ГМО може бути 

занесене вітром. Так, уже за 2 години пилкові зерна ГМО кукурудзи були виявлені на квітах за 

32 км [7, 9, 14].  

Пасіки органічного виробництва є суттєвим запобіжником попадання антибіотиків, су-

льфаніламіднів та інших препаратів [7]. 

За своїми природно-кліматичними та ресурсним потенціалом Україна має можливість 

зайняти одне з провідних місць серед виробників органічної пасічницької продукції та її реалі-

зації на зовнішніх і внутрішніх ринках. 

Продукція сільського господарства, вироблена без застосування хімічних засобів, міне-

ральних добрив, шкідливих кормових добавок – це не тільки збереження чистоти довкілля і 

відновлення родючості ґрунтів, а і здоров'я людини [9, 12, 22].  

Щоб називатися органічними, не менше 95 % інгредієнтів, що входять до складу продук-

ту, повинні мати органічне походження, та і тільки згідно зі списком можуть використовува-

тися без обмежень. Контроль органічності меду проходить за 20 показниками. 

У міжнародній торгівлі заявився термін «tracebility» − відстеження походження. На кож-

ному етапі руху меду по технологічному ланцюгу повинен прозоро висвітлюватись технологі-

чні кроки – від ґрунту та рослини до столу споживача [10]. 

Раціонально простий та взаємодовірливий метод застосовують у країнах Євросоюзу. 

WBP (належна пасічницька практика) та покроковий облік технологічних процесів, від підго-

товчих до торговельної мережі, дає можливість прослідкувати якість та забруднюючі фактори 

(через облікові картки на кожен з видів робіт). Пасічнику надається велика довіра, котра чітко 

контролюється поетапними діями при проходженні продукту. 

Впровадження «належної пасічницької практики» нами ефективно допоможе привести 

діяльність галузі  у відповідність до жорстких вимог стандартів ЄС. 

«Практика» представляє собою систему виявлення загроз фізичних, мікробіологічних, 

хімічних забруднювачів, та запобігання попадання їх в продукти бджільництва при переробці, 

зберіганні, транспортуванні чи реалізації [8, 10]. 

Глобальною загрозою у світі виступає фальсифікація меду. За рядом повідомлень [4, 7, 

9] на міжнародному ринку 30–50 % меду є фальсифікованим. За повідомленням німецької ла-

бораторії якості 80 % наданих зразків виявились фальсифікованими. 

Ряд південно-східних країн останні роки широко переходять на так звану «гумову техно-

логію». Це коли мед відкачується незрілим, доробляється та досушується. Це мед, в якому ви-

далено натуральні складники, змінено пилковий склад меду, колір, походження, штучно вида-

лено антибіотик тощо [4]. 

Мікотоксини та гриби здатні впливати на бджіл і продукцію. До вулика заносяться з   
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кормами, водою, при порушенні санітарних вимог до штучного осіменіння маток, стану утеп-

лення, одягу та інструменту [15]. Гриби здатні уражати у бджіл тканини покровів, внутрішніх 

органів, розплоду, продукцію. Окремі з них проявляють виняткову життєздатність. Так, гриби 

роду Candida (біля 200 видів) мають високу стійкість до впливу зовнішнього середовища та 

лікарських препаратів. У перзі  взимку, в сім’ї можуть зберігати життєдіяль-ність 4−6 міс. [15]. 

Необхідно виділити фітотоксикози, здатні впливати на бджіл та продукцію завдяки по-

паданню токсичних алкалоїдів, глюкозидів, сапонінів, ефірних олій. 

Мед та Чорнобиль – питання неоднозначні. На даний час основними джерелами надхо-

дження радіонуклідів в організм людини є продукти харчування та вода. Для людини особли-

ву небезпеку представляють довгоживучі аналоги біогенних елементів калію та кальцію. Це 
137

Cs та 
90

Sr . Включаючись в харчові ланцюги ці радіонукліди можуть створю-вати в тривалій 

експозиції, значні дозові навантаження на людину. Цікаво, що коефіцієнти переходу радіоак-

тивних ізотопів в мед, зібраного з однорічних медоносів (ріпак) були вищі, ніж з багаторічних 

(вересу звичайного). А розподіл цих ізотопів в рослині теж різний: вищий у стеблах та лист-

ках, набагато менше – у суцвіттях. Коефіцієнт переходу радіонуклідів у мед залежить не тіль-

ки від щільності забруднення гранту, але і від  виду рослин [2]. 

Встановлено, що мед з культурних та лісових медоносів, що квітували в травні-червні 

містив менше радіоцезію, в порівнянні з квітучими у липні-серпні. Дослідженнями розрахова-

но видову особливість та коефіцієнти переходу Cs
137 

 з ґрунту в мед, що дозволяє прогнозува-

ти його вміст в продукті при бджоловеденні на забруднених територіях. 

Не знята актуальність впливу на організм бджоли важких металів, які попадають з про-

мислових та хімічних підприємств, при добуванні, з транспорту тощо [2].  

Останнім часом змінюються форми перебігу інфекцій бджіл. Починають переважати 

скриті, приховані форми хвороб. Сучасна епізоологія вводить поняття емерджентні хвороби, 

яке ґрунтується як «знову виникаючі» хвороби. Прийнята класифікація цих хвороб виділяє 

категорію (3-ю), до якої віднесено збудники на фоні ослаблення імунної системи організму 

бджіл в умовах прямого впливу зовнішнього середовища. Ці хвороби проявляються на фоні 

кормового стресу, тривалого голодування, посівів ГМ-рослин тощо [10].  Останні роки погли-

блено займаються селекційно-племінною роботою по поліпшенню гігієнічної поведінки 

бджіл, як ефективного напряму забезпечення здоров’я бджолосімей [3, 11]. 

Висновки. 

1. Реформування санітарно-ветеринарних служб призвели в Україні до суттєвого не-

узгодження питань ветеринарного та санітарного контролю якості та безпеки меду, боротьби з 

фальсифікатом. Для забезпечення ефективного розвитку бджільництва в Україні необхідно 

розробити комплексну програму рішень і дій щодо виробництва, структури та інфраструктури 

ринку, продукції бджільництва.. 

2. Органічне сільське господарство України має великий потенціал для покращення еко-

номічного, соціального та екологічного стану в державі. Це комплексний розвиток сільських 

місцевостей та поліпшення здоров’я людей. 

3. Якості та безпечності продукції в країнах ЄС приділяється важлива увага. Завдяки за-

стосуванню WBP (належної пасічницької практики) нам вдасться формувати взаємну довіру 

між виробником, споживачем, державою.  
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ДИНАМІКА  ТРАНСАМІНАЗ  В  ОРГАНАХ  КРОЛІВ  НОВОЗЕЛАНДСЬКОЇ  ПОРОДИ 

ЗА  ЗГОДОВУВАННЯ  ВІТАМІННО-КОРМОВОЇ  ДОБАВКИ 
 

Н. В. Роль, аспірант,  

С. І. Цехмістренко, доктор сільськогосподарських наук, професор 

Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква, Київська обл., Україна  
 

Досліджено вплив вітамінно-кормової добавки на активність аланін- та аспартатаміно-

трансферази в мозку, серці та найдовшому м’язі спини кролів новозеландської породи. Встановлено, 

що згодовування вітамінно-кормової добавки позитивно впливає на метаболічні процеси та знижує 

активність амінострансфераз. 

Ключові слова: кролі, серце, мозок, найдовший м’яз спини, аланінамінотрансфераза, аспарта-

тамінотрансфераза. 
 

Першочерговим завданням сільського господарства є забезпечення населення продук-

тами харчування та сировиною, у виробництві якого велике значення має кролівництво. На 

сучасному етапі в Україні побудовано значну кількість кролеферм із запровадженням закор-

донних промислових технологій. Кролі, порівняно з іншими тваринами, характеризуються ви-

сокою плодючістю, скороспілістю, інтенсивним ростом молодняку, мають короткий період 

сукрільності, у них відсутня сезонність розмноження, а також добра оплата корму. За норма-

льного перебігу фізіологічних процесів в організмі і високої продуктивності кролів можливо 

досягти завдяки правильній організації годівлі і збалансованості раціонів за всіма поживними 

речовинами. Саме для забезпечення повноцінної годівлі тварин розроблені різні вітамінно-

кормові, біологічно активні добавки та премікси. 

Метою досліджень було вивчення впливу вітамінно-кормової добавки на активність 

аланінамінотансферази (АлАт) та аспартатамінотрансферази (АсАт) в органах кролів новозе-

ландської породи.  

Дослідження проводили на кролях новозеландської породи у ТОВ «Грегут» Фастівсь-

кого району, Київської області. Було сформовано дві групи кролів 45-денного віку – контро-

льну та дослідну.  

http://www.organic.com.ua/
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1. Активність трансаміназ в органах кролів новозеландської породи (M±m, n=5) 

Вік, діб Група тварин АлАт, мкмоль/годˣсм
3 

АсАт,  мкмоль/годˣсм
3
 

Мозок 

45 
Контроль 0,99±0,03 2,09±0,21

 

Дослід 1,07±0,06  2,47±0,06 

60 
Контроль 1,01±0,07 2,46±0,26 

Дослід 1,26±0,16 2,69±0,12 

75 
Контроль 1,02±0,13 2,16±0,33 

Дослід 1,46±0,06
^ 

2,90±0,04
^ 

90 
Контроль 1,19±0,15 2,21±0,23 

Дослід 0,93±0,14
** 

3,34±0,31^ 

Серце 

45 
Контроль 6,03±0,03

*
 4,21±0,03

**
 

Дослід 6,20±0,08 4,03±0,12 

60 
Контроль 6,58±0,15

**
 4,01±0,13 

Дослід 6,88±0,24
* 

4,29±0,15 

75 
Контроль 6,64±0,21 4,58±0,08

**
 

Дослід 7,04±0,23 4,26±0,05
^^ 

90 
Контроль 7,53±0,11

**
 4,44±0,03 

Дослід 7,13±0,13
^ 

4,59±0,09 

Найдовший м'яз спини 

45 
Контроль 4,95±0,19 4,54±0,09

*
 

Дослід 4,61±0,29 3,43±0,39
^ 

60 
Контроль 4,56±0,16 4,21±0,14 

Дослід 4,54±0,23 3,96±0,14 

75 
Контроль 4,27±0,03 4,17±0,08 

Дослід 5,32±0,29
^^ 

4,17±0,15 

90 
Контроль 5,29±0,32

*
 4,23±0,13 

Дослід 4,49±0,34 3,76±0,12 

Примітка: * - р≤0,05; ** - р≤0,01; *** - р≤0,001 – порівняно з попереднім віковим періодом; *- р≤0,05; 

**- р≤0,01;  ***- р≤0,001 – порівняно з контрольною групою. 
 

Тварини дослідної групи з 45-ї по 90-ту добу життя отримували вітамінно-кормову до-

бавку, яка містила Фосфор, Натрій, Купрум, Цинк, Марганець, Залізо, Йод, Кобальт, Селен, 

вітаміни А, D, Е, К, а також групи В. Кролям основної групи згодовували стандартний комбі-

корм.  

Під час проведення досліджень на тваринах дотримувалися принципів біоетики, зако-

нодавчих норм і вимог згідно з положенням «Європейської конвенції про захист хребетних 

тварин, що використовуються для дослідних та наукових цілей» (Страсбург, 1986) і «Загаль-

них етичних  принципів  експериментів  на  тваринах»,  ухвалених  Першим  Національним 

конгресом з біоетики (Київ, 2001). 

Матеріалами для досліджень були серце, мозок та найдовший м'яз спини, які відбира-

лись після забою у тварин 45-, 60-, 75- та 90-добового віку.  Активність АлАт та АсАт визна-

чали за методом Райтмана-Франкеля. Отримані цифрові дані обробляли за допомогою про-

грами Microsoft EXCEL з використанням t-критерію Стьюдента. 

Аланінамінотрансфераза і аспартатамінотрансфераза своїм походженням тісно 

пов’язані з цитозолем клітин тканин органів. Вони відіграють важливу роль в обміні білків.  

Проведені дослідження показали, що додавання до раціону вітамінно-кормової добавки 

впливало на зміни активності ензимів амінотрансфераз (табл. 1).У мозку кролів дослідної гру-

пи з 45-ї по 75-ту добу життя було відмічено підвищення активності АлАт та АсАт. Однак на 

90-ту добу досліду активність АлАт  зменшилась на 21,8 %, а АсАт, навпаки, зросла на 51,1 %.  
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Слід зазначити, що у серці тварин дослідної та контрольної груп активність АлАт була 

вищою, ніж АсАт. Спостерігали достовірне підвищення активності аланінамінотрансферази у 

тварин 90-добового віку порівняно з початком досліду на 8,4%. Коливання активності аспар-

татамінотрансферази у кролів дослідної групи  були не значними та не мали вірогідної різниці.  

У найдовшому м’язі спини  кролів дослідної групи на 75-ту добу життя було відмічено 

достовірне підвищення активності АлАт в 1,3 рази. Однак, вже на 90-ту добу цей показник 

знизився на 15,6%. Активність АсАт у найдовшому м’язі спини тварин дослідної групи протя-

гом всього дослідного періоду була нижчою порівняно з контролем.  

Зниження активності трансаміназ в органах кролів свідчить про позитивний вплив ві-

тамінно-кормової добавки на функціональний стан клітин, підвищення міцності біологічних 

мембран, зниження впливу виробничих стрес-факторів. Однак і підвищення активності тран-

саміназ у тканинах органів у певні вікові періоди можна пояснити активацією процесів мета-

болізму. 
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Изучен морфологический состав и физические свойства мяса у свиней породы дюрок при чисто-

породном разведении и в сочетаниях, как отцовского генотипа. 

Ключевые слова: порода, дюрок, физические свойства мяса, морфологический состав туш.  
 

С целью динамичного роста производства животноводческой продукции, в частности 

свинины, наряду с обеспечением полноценного кормления и улучшения условий содержания 

животных, является интенсификация селекционного процесса с целью получения високопро-

дуктивных генотипов свиней для систем гибридизации (локальных, областных и республи-

канской). 

Увеличение производства свинины предусмотрено, в первую очередь, за счет качествен-

ного улучшения животных. В этой связи изыскиваются пути расширения генофонда мясных 

пород свиней для получения более интенсивных товарных гибридов мясного и беконного на-

правлений. 

Одним из важнейших селекционных признаков свиней являются мясная продуктивность 

и качество мяса. В тоже время интенсивная селекция свиней по признаку повышенного соде-

ржания мяса в туше приводит, в ряде случаев, к ухудшению качества свинины и снижению 

резистентности животных. Поэтому большое значение в селекции свиней имеют работы, свя-

занные с изучением качественных показателей мяса. 

Интенсивная селекция на мясность, которая привела к созданию мясных пород, таких 

как дюрок, ландрас, пьетрен и ряд других и использование животных в условиях промыш-

ленного содержания (высокая концентрация поголовья, ранний  и  сверхранний отъем поро-

сят, отсутствие  моциона  и  т.д.)  снижают  их  стрессустойчивость и  ухудшают качество мя-

са. 

Комплексное понятие «качество свинины» складывается из суммы разнообразных пока-

зателей. В них входит качество туш, их упитанность, форма и величина туши, плотность под-

кожного жира, цвет, рН, влагоудерживающая способность и нежность мяса. Важным качест-
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венным показателем является цвет мяса, так как с ним связаны вкус, мраморность, влагоем-

кость и другие показатели. Нормальный цвет мяса у молодняка свиней светло-красный, блед-

ная окраска мяса считается пороком, который проявляется у стрессчувствительных свиней.  

Другим важным показателем является рН мяса. Считается, что качественное мясо через 

24 часа после убоя животных и созревания его на холоде имеет рН 5,6-6,0. Величины рН ниже 

этих пределов указывают на то, что мясо имеет комплекс показателей, характерных для сви-

нины с пороком PSE (бледное, мягкое, водянистое), а с рН выше 6,0 – с пороком мяса DFD 

(темное, плотное и сухое). 

Влагоудерживающая способность мяса влияет на его нежность, сочность и технологиче-

ские свойства, имеющие большое значение при изготовлении колбасных изделий. Чем больше 

в мясе связанной воды, тем лучше его технологические свойства. Из мяса с низкой влагоемко-

стью продукты получаются водянистыми, нестойкими при хранении, с пониженными вкусо-

выми качествами. 

В связи с изложенным, а также учитывая задачи по созданию внутрипородного заводс-

кого типа, нами изучены особенности по показателям качества мяса чистопородных свиней 

породы дюрок и в сочетаниях, как отцовского компонента.  

Сравнивая результаты определения морфологического состава полутуш свиней изуча-

емых сочетаний, можно отметить, что наиболее высокий выход постного мяса был в тушах 

помесных животных КБхД и чистопородных дюроков. На основании полученных данных о 

морфологическом составе охлажденных полутуш можно сделать вывод о том, что использо-

вание хряков породы дюрок при скрещивании с чистопородными  КБ и помесными свино-

матками КБхБМ снизило осаленность туш и повысить выход мяса до72,28–73,52 %. 

Для получения более точной качественной характеристики свинины нами были изучены 

физические свойства  и химический состав мышечной ткани. 

В целом мышечную ткань свиней изучаемых сочетаний по своим физико-химическим 

свойствам можно оценить как мясо хорошего качества. Показатели кислотности мяса во всех 

исследуемых группах соответствовали установленным технологическим требованиям (рН 5,6-

6,0). Другой важнейший показатель качества мяса – влагоудерживающая способность, харак-

теризующая возможность мышечных белков к гидратации, находилась в пределах нормы у 

всех подопытных животных. Хорошее качество мяса подтверждается и показателями потерь 

мясного сока при нагревании, а также интенсивностью окраски мяса (единиц экстинции).  

Из анализа данных по химическому составу чистопородные дюроки превосходили поме-

сей по содержанию протеина на 0,2–0,5 % и по содержанию жира на 20,5–21,8 %, что является 

показателем более высокого качества такой свинины. 

Таким образом, установлено, что использование хряков породы дюрок при скрещивании 

с чистопородными КБ и помесными свиноматками КБхБМ позволило снизить осаленность 

туш и повысить выход мяса до 72,28–73,52 %. Выявлено, что показатели кислотности мяса во 

всех исследуемых группах свиней соответствовали установленным технологическим требо-

ваниям (рН 5,6-6,0). Влагоудерживающая способность мяса находилась в пределах нормы 

(52,36–52,56 %) у всех подопытных животных.  В  ходе  исследований  установлено, что чис-

топородные дюроки превосходили помесей по содержанию протеина на 0,2–0,5 % и по содер-

жанию жира на 20,5–21,8%, что является показателем более высокого качества такой свинины. 
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Исследования показателей микроклимата животноводческих помещений показали, что в здании 

из сэндвич-панелей, укрепленных на несущих железобетонных конструкциях и в здании из металлокон-

струкций с утепленной кровлей создается оптимальный микроклимат по температурно-

влажностному режиму и обеспечиваются не только более комфортные для животных условия жиз-

необеспечения, но и оптимальный режим работы технологического оборудования. 

Ключевые слова: молочно-товарные фермы, технологические параметры, объемно-

планировочные решения, микроклимат, содержание животных 
 

Создание комфортных для животных условий жизнеобеспечения возможно лишь в том 

случае, если строительные решения животноводческих помещений предусматривают приме-

нение эффективных средств вентиляции и строительных материалов, которые по теплотехни-

ческим качествам соответствует климатической зоне нашей республики. 

Экспериментальные исследования проведены в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолеви-

чского района Минской области на МТК «Рассошное», МТК «Березовица» и МТФ «Жажел-

ка».  

Содержание дойных коров на всех вышеперечисленных объектах групповое, беспривяз-

ное, боксовое, с организацией отдыха в индивидуальных боксах. В коровниках принято шес-

тирядное расположение боксов с одним кормовым столом, размещенным в центральной части 

здания. Представленные здания коровников – с ненормируемым микроклиматом. Помещения 

оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с естественным побуждением воздуха - возду-

хообмен производится за счет естественного выхода теплого воздуха через светоаэрационные 

коньки в покрытии коровника, тем самым исключается образование застойных зон и сквозня-

ков и обеспечивается поступление света в коровник и притока свежего через имеющиеся про-

емы в здании, представленные системой штор или вентиляционных панелей, играющих функ-

цию боковой вентиляции. В зимний период вентиляционные панели и система штор закрыва-

ются, и оставляется небольшой проем вверху минимум 5 см для поступления свежего воздуха. 

Так, в зимний период температура воздуха в здании из металлоконструкций без утепления 

кровли составила в торцовой части здания в среднем +2,8°С, в здании из сборных полурамных 

железобетонных конструкций +5,1°С, в здании из металлоконструкций с утепленной кровлей 

+7,4°С, что на 7,3; 5,0 и 2,7°С ниже по сравнению со зданием из сэндвич-панелей (+10,1°С). 

Относительная влажность воздуха в торцовой части здания из металлоконструкций без утеп-

ления кровли составила – 85,2 %, в здании из сборных полурамных железобетонных констру-

кций 81,4 %, в здании из металлоконструкций с утепленной кровлей 80,9 %, что на 4,8; 1,0 и 

0,5 % выше по сравнению со зданием из сэндвич-панелей (80,4 %).  

В центральной части здания температура воздуха в здании без утепления кровли соста-

вила в среднем +2,3°С, в здании из сборных полурамных железобетонных конструкций 

+4,8°С, в здании из металлоконструкций с утепленной кровлей +6,6°С, что ниже соответст-

венно на 6,8; 4,3 и 2,5°С по сравнению со зданием из сэндвич-панелей (+9,1°С). Относитель-

ная влажность воздуха в центральной части здания из металлоконструкций без утепления кро-
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вли составила – 85,5 %, в здании из сборных полурамных железобетонных конструкций 

82,0%, в здании из металлоконструкций с утепленной кровлей 81,4 %, что на 4,6; 1,1 и 0,5 % 

выше по сравнению со зданием из сэндвич-панелей (80,9 %).  

Зимой при раздаче кормов мобильными средствами происходило кратковременное сни-

жение температуры воздуха на 1-2°С и повышение его относительной влажности на 1-2%. 

Разница по скорости движения воздуха и содержанию аммиака и углекислого газов была 

не существенной, как в торцовой, так и в центральной зонах всех типов зданий.  

Обследуемые нами животноводческие здания отличались применяемыми системами ве-

нтиляционных штор в продольных стенах (ранее описанных). В зимний период отмечалась 

следующая зависимость: температура и относительная влажность воздуха имела динамику 

повышения от пола вверх и от продольной стены здания к его середине, как в торцовой части 

здания, так и в центральной.   

В среднем за зимний период в животноводческом помещении на МТК «Рассошное» тем-

пература воздуха в торцовой части здания на уровне пола в пристенном боксе составила 

+9,5°С, в центральной - +8,6 °С, а на уровне 2,5 метра на кормовом проходе торцовой части 

здания - +10,8°С и +9,9°С в центральной части кормового прохода. Аналогичная тенденция 

наблюдалась по относительной влажности, которая колебалась от 79,1 % в пристенном боксе 

на уровне пола в торцовой части здания до 81,4 % на уровне 2,5 м на кормовом проходе и 79,7 

% в пристенном боксе центральной части здания и 81,9 % на кормовом проходе – 2,5 м.               

На МТК «Березовица» температура и относительная влажность воздуха составила в сре-

днем +6,9°С и 79,2% на уровне пола в торцовом пристенном боксе и +6,2°С и 80,1% в центра-

льном пристенном боксе и +7,9°С и 81,7% – на уровне 2,5 метра на кормовом проходе в торце 

здания и +6,8°С и 82,8% в середине здания.  

На МТФ «Жажелка» в здании из сборных полурамных железобетонных конструкций с 

пристройкой на уровне пола температура и относительная влажность воздуха в торцовом при-

стенном боксе была в среднем +4,8°С и 79,9%, в центральном пристенном боксе - +4,6°С и 

80,4%, на уровне 2,5 м - +5,7°С и 82,1% на кормовом проходе в торце и +5,4°С и 83,5% на 

центральном кормовом проходе.  

На МТФ «Жажелка» в здании из металлоконструкций без утепления кровли были полу-

чены следующие данные: в пристенном боксе на уровне пола в торцовой части здания темпе-

ратура и относительная влажность воздуха составила в среднем - +2,3°С и 84,2%, в пристен-

ном боксе центральной части здания - +2,0°С и 84,8 %, на уровне 2,5 м на кормовом проходе в 

торцовой части - +3,2°С и 85,9% и +2,7°С и 86,1% на кормовом проходе в центре здания.  

Полученные показатели температурно-влажностного режима свидетельствуют об удов-

летворительной работе системы вентиляции на обследуемых объектах в среднем за зимний 

период (при средней температуре и относительной влажности наружного воздуха за зимний 

период -3,4°С и 90,7 %), наличие положительной температуры обеспечивает не только комфо-

ртные условия содержания животным, но и оптимальный режим работы технологического 

оборудования (системы навозоудаления и водопоения животных). Хотя необходимо отметить, 

что при средней январской наружной температуре -7,2°С и отно-сительной влажности воздуха 

95,7 % в здании из металлоконструкций без утепления кровли температура и относительная 

влажность воздуха составила в торцовом пристенном боксе -1,3°С и 90,2 % и в центральном 

пристенном боксе -1,6°С и 90,4% на уровне пола и -0,50С и 91,3 % на кормовом проходе в то-

рце и -0,8°С и 91,8 % в середине здания на уровне 2,5 метра.  

Данные наших исследований показали, что применение в здании из сэндвич-панелей, 

укрепленных на несущих железобетонных конструкциях вентиляционных панелей, плотно 

прилегающих к стене, обладающих теплоизоляционными особенностями, хорошо пропуска-

ющими дневной свет, не требующих таких больших проемов, как шторы, позволяют создать 

при отрицательных температурах наружного воздуха положительную температуру и обеспе-

чивают эффективную работу системы вентиляции в коровнике и тем самым создаются более 
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комфортные условия для отдыха животных и в пристеночных боксах, и в сдвоенных. Поэтому 

на данном объекте за весь период наблюдений не было выявлено конфликтных ситуаций и бо-

рьбы между животными за определенное место в боксе.  
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У статі наведено теоретичні та експериментальні дані щодо ефективного ведення 

галузі свинарства в сучасних господарювання. Проведений аналіз технології виробництва сви-
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Постановка проблеми. В Україні виробництво свинини нарощують за рахунок збіль-

шення поголів’я свиней, переходу до інтенсивних методів ведення галузі, широкого впрова-

дження міжпородного схрещування та гібридизації, що сприяє значному підвищенню продук-

тивності тварин [2]. 

Частка свинини у забійній вазі у виробництві м’яса всіх видів становить 38,3 % у тому 

числі у суспільному секторі – 19,5, у приватному – 50,1 %. Свинина для приватного сектору – 

основний вид м’ясо продукції. У господарствах суспільного сектору спостерігається подальше 

погіршення стану галузі. Спад виробництва відбувається внаслідок скорочення поголів’я тва-

рин та їх продуктивності забезпечення суспільних господарств кормами. А також відбувається 

велика перевитрата кормів внаслідок низької продуктивності свиней, тривалого періоду відго-

дівлі та незбалансованості кормових раціонів за вмістом протеїну, мінеральних речовин та ві-

тамінів. Тому, підвищення продуктивності свиней в значній мірі залежить і від організації по-

вноцінної годівлі,а збільшення об’ємів виробництва свинини в значній мірі можна забезпечи-

ти, застосовуючи в годівлі свиней кормові добавки різної природи [2, 4].  

Ще одним важливим фактором, що стримує розвиток свинарства, є велика різниця між 

продуктивністю племінного і товарного свинарства. Якщо в кращих племінних стадах багато-

плідність складає 11–12 поросят на опорос за маси одного поросяти в 2-місячному віці 18–

20кг, то у товарних фермах ці показники 6–7 і 10–12 кг відповідно. Такі поросята навіть в 

умовах повноцінної годівлі не забезпечують високого рівня відгодівлі і як результат на свино-

матку виробляють 10–11 ц свинини, що на половину менше можливого. Середня маса свино-

маток в багатьох господарствах не перевищує 150 кг. Значну частину свинок для відтворення 

стада використовують із груп відгодівлі і парують їх за досить низької маси, в межах 90–100 

кг і менше, замість 120–125 кг. Практично доказано, що від таких свиноматок одержують по-

росят масою 0,6–0,8 кг, які в більшості випадків гинуть, а ті, що залишились значно відстають 

в рості. Часто свинопоголів’я утримують без врахування норм лігва, фронту годівлі, режиму 

температури, вологості повітря в свинарниках становить 85–95 % замість 65–75 %, що сприяє 

зниженню продуктивності тварин на 15–20 % [1, 3]. 

Тому метою досліджень було зробити аналіз технології виробництва свинини та розро-

бити заходи щодо її покращення у ПрАТ «Райз-Максимко» Черкаської області. 

Обґрунтування отриманих результатів. В господарстві вирощують велику білу по-

роду свиней. Щоб одержати високу продуктивність для тварин створені добрі умови мікрок-

лімату в приміщеннях. Переведення свинарства на промислову основу докорінно змінює весь 

процес виробництва свинини. В результаті створені відгодівельники, де тільки відгодовують 



Проблеми та шляхи інтенсифікації виробництва продукції тваринництва    2017 

 

113 
 

підсвинків. Це дає можливість забезпечити тварин кожної виробничої групи необхідними 

приміщеннями, створити там оптимальні умови мікроклімату, застосувати повноцінну їх годі-

влю. Внаслідок цього від тварин одержують високі показники продуктивності. Багатоплід-

ність свиноматок за останні три роки в середньому становить 12 поросят. При народженні по-

росята мають середню живу масу 1,1 кг. Для підгодівлі поросят з 8–го дня життя використо-

вують спеціальні комбікорми, добре збалансовані за всіма елементами живлення. Перед від-

лученням поросятам до суміші додають антистресові препарати. У господарстві для годівлі 

свиней застосовують повнораціонні комбікорми. Проаналізувавши раціони можна зробити ви-

сновок, що вони повністю збалансовані за всіма показниками живлення.  

Проте, відгодівля свиней є заключним процесом виробництва свинини. Від раціональ-

ної його організації значною мірою залежать інтенсивність ведення і рентабельність свинарст-

ва. Основна мета відгодівлі – одержання від тварин максимального приросту живої маси в 

найкоротші строки з найменшими витратами кормів на одиницю продукції. В господарстві 

диференціюють відгодовуваних свиней за живою масою, як того вимагає практика годівлі, а 

саме: 40–70 кг та 70–120 кг за м’ясної відгодівлі. 

Здешевлення вартості відгодівлі свиней забезпечує зниження собівартості продукції 

свинарства, підвищує ефективність галузі в цілому. Аналізуючи показники ефективності ви-

робництва свинини можна сказати, що в 2016 році валове виробництво свинини склало 26276 

ц. Продаж свинини становить 23558 ц, при товарності 88 %. Витрати кормів на 1 кг приросту 

становлять 3,87 корм. од., собівартість 1 кг свинини склала 22,86 грн., а реалізаційна ціна 1 ц 

свинини становила 26 грн., рівень рентабельності зріс на 1,9 %. 

Проведений аналіз технології виробництва свинини у сучасних умовах господарювання 

свідчить про те, що для отримання високоякісної свинини необхідно впроваджувати повно-

цінну збалансовану годівлю усіх вікових груп тварин, починаючи з народження поросяти і до 

забою, враховуючи всі виробничі групи свиней. За таких умов господарювання, щоб одержати 

високу продуктивність від тварин необхідно створити добрі умови мікроклімату в приміщен-

нях, належне ведення селекційно-племінної роботи в стаді, систематичне виконання комплек-

су зоотехнічних заходів щодо якісного поліпшення тварин. До найсуттєвіших, зоотехнічних та 

економічних способів годівлі свиней, які сприяють підвищенню продуктивності й раціональ-

ному використанню комбікормів, відносять: нормування добової даванки корму, кратність, 

місце і час годівлі та напування, щільність тварин у станку, розмір кормових груп, фронт годі-

влі, тощо.  

Висновок. Дотримуючись всі вище наведені заходи щодо технології виробництва сви-

нини, можна у короткі строки отримувати максимальну кількість екологічно чистої, конкурен-

тної продукції на ринку збуту, не шкодячи здоров’ю тваринам. 
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В статье представлены результаты изучения влияния экструдированного сорго на зоотехниче-
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В Республике Адыгея и в Российской Федерации все больше внимания обращают на 

применение в кормопроизводстве зерна сорго, которое при любых погодных условиях дает 

стабильные урожаи зерна, и доля его посевов в структуре зерновых со временем только растет 

[1]. 

По показателям питательности сорго сравнимо с традиционной кукурузой, но отличается 

меньшим содержанием жира, несколько богаче по сырому протеину, содержание которого, в 

зависимости от вегетационного периода, может колебаться от 7,5 до 18,0%[2]. 

Цель и задачи исследований. Целью настоящего исследования стало проведение прои-

зводственной апробации замены зерна кукурузы аналогичным количеством экструдированно-

го зерна сорго засухоустойчивогосорта «Хазинэ-28»в рационах цыплят-бройлеров, выращива-

емых в засушливой зоне Юга России. 

В сорго содержатся и антипитательные вещества, снижающие кормовую ценность раци-

онов танины и ингибитор трипсина. Для исследований был выбран засухоустойчивый полуп-

ленчатый, низкотанниновый сорт сорго «Хазинэ-28», в составе которого в сыром виде содер-

жалось 0,72 % танинов и ингибитора трипсина – 0,30 мг/кг. Поэтому его подвергали экструди-

рованию, сущность которого заключается в том, что зерно подвергается кратковременному, но 

очень интенсивному механическому и баротермическому воздействию за счет высокой темпе-

ратуры (150-180°С), давления (около 50 атм.) и сдвиговых усилий в винтовых рабочих органах 

экструдера, После обработки в зерне сорго танины полностью разрушались, а уровень инги-

битора трипсина не превышало 0,008 мг/кг, что соответствует предъявляемым санитарно-

гигиеническим требованиям. 

В ранее проведенных исследованиях было установлено, что в условиях республики 

Адыгея с высоким риском засухи замена в рецептуре комбикормов кукурузы в количестве до 

40,0 % по массе зерном сорго на 50,0 и 100,0 % обеспечили практически идентичный продук-

тивный эффект, так как между птицей контрольной и опытных групп по показателям сохран-

ности (94,0 %), валового (2192,2 г против 2184,5-2204,5 г) и среднесуточного прироста (52,20 

г против 52,00-52,50 г) живой массы достоверных (Р≥0,05) различий не было выявлено. 

Затраты кормов при замене зерна кукурузы на сорго в количестве 50,0 % у птицы были 

на 1,0-2,0 % больше, но разница была выявлена незначительная.  

По результатам физиологически обменного опыта, при замене в рецептуре комбикормов 

кукурузы в количестве 40,0 % по массе зерном кормового сорго на 50,0 и 100,0 % между кон-

трольной и опытными группами цыплят-бройлеров не было отмечено достоверных данных по 

изменению коэффициентов переваримости питательных веществ корма. 

Замена в рецептуре комбикормов кукурузы в количестве 40,0 % по массе зерном сорго 

на 50,0 и 100,0 % обеспечили одинаковое влияние на баланс азота в организме птицы, так как 

между аналогами контрольной и опытных групп по показателям отложенного в теле за сутки 

азота (1,60 г против 1,61-1,63 г) и использованного от принятого с кормами количества этого 
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элемента (52,0 % против 51,8-52,6 %) достоверных (Р≥0,05) различий ни в одном случае выя-

влено не было. 

Следовательно, при выращивании мясных цыплят в засушливой зоне Юга России , 

целесообразно в рецептуре комбикормов заменять более дорогое зерно кукурузы тем же коли-

чеством зерна кормового сорго засухоустойчивого сорта без ущерба для продуктивных пока-

зателей птицы. Поэтому в ходе второго научно-производственного эксперимента в рационы цып-

лят опытных групп заменяли зерном сорго сырым и экструдированным в количестве 40,0 % по массе 

корма зерно кукурузы в рецептуре комбикормов птицы контрольной группы. 

Было выявлено, что живая масса молодняка птицы, при скармливании им зернового сор-

го, была практически одинаковой с контрольными аналогами и превышала этот показатель 

всего на 1,1 %, а при скармливании в рационах экструдированного сорго разница по живой 

массе составила уже 7,6 %. Валовые и среднесуточные приросты бройлеров за весь опыт были 

выше во второй группе, где заменяли зерно кукурузы на зерно сорго на 0,9 %, а при замене 

кукурузы на сорго экструдированное – на 7,8 %. 

В соответствии с методикой ВНИТИП (2005) был проведен производственный опыт. Из 

суточных цыплят-бройлеров кросса «КОББ-500» были сформированы две группы цыплят-

бройлеров (контрольная и опытная) по 200 голов в каждой.  
 
 

1. Расчет экономической эффективности по данным производственной проверки 

Показатель 
Группа В % к ко-

нтролю 1 2 

Валовой прирост живой массы на 1 голову за опыт, кг 2345,80 2427,90 103,50 

Затраты кормов на 1 кг прироста живой массы, кг 1,80 1,75 97,20 

Стоимость валовой продукции на 1 голову, руб. 187,66 194,23 103,50 

Производственные затраты на 1 голову за период выращивания, руб. 131,12 129,70 98,90 

Чистый доход на 1 голову за период выращивания, руб. 56,54 64,53 114,13 

Получено дополнительной прибыли на 1 голову, руб. - 8,00 +8,00 

Уровень рентабельности, %. 30,10 33,20 +3,10 

 

Птице контрольной группы в составе комбикормов скармливали зерно кукурузы в коли-

честве 40,0 % по массе корма, а цыплятам опытной группы зерно кукурузы заменяли ана-

логичным количеством экструдированного зерна сорго засухоустойчивого сорта «Хазинэ-28».   

Питательность комбикормов по периодам выращивании птицы была одинаковой во всех 

подопытных группах. 

После экструзионной обработки в зерне сорго танины полностью разрушились, а уро-

вень ингибитора трипсина не превышал 0,007 мг/кг, что соответствует предъявляемым сани-

тарно-гигиеническим требованиям. 

Результаты исследований, обсуждения. Скармливание комбикормов, содержащих, эк-

струдированное зерно сорго взамен кукурузы положительно повлияло на зоотехнические по-

казатели выращивания цыплят-бройлеров. 

При расчете экономической эффективности использования сорго экструдированногов 

рационах цыплят-бройлеров, наблюдалось повышение экономической эффективности в опыт-

ной группе (табл. 1). 

Живая масса цыплят-бройлеров, при проведении производственной проверки, досто-

верно повысилась в опытной группе на 3,41 % (Р≥0,05). 

Среднесуточный прирост молодняка птицы за весь опыт увеличился на 3,49 %, при этом 

потребление кормов несколько повысилась – на 0,62 %, а затраты кормов на 1 кг прироста жи-

вой массы снизились – на 2,86 %. За счет повышения продуктивности и более низкой стоимо-

сти зерна сорго, по сравнению с кукурузой, чистый доход при выращивании мясной птицы 
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повысился на 14,13 %, а уровень рентабельности – на 3,10 %. При этом было получено 8,00 

рублей дополнительной прибыли на 1 голову. 

Следовательно, за счет повышения интенсивности роста цыплят-бройлеров при прове-

дении производственной апробации и более низкой стоимости зерна сорго, по сравнению с 

кукурузой, повысился уровень рентабельности производства птичьего мяса. 

Выводы. На основании полученных данных, рекомендуем при выращивании мясных 

цыплят в засушливой зоне Юга России (республика Адыгея) в рецептуре комбикормов заме-

нять зерно кукурузы в количестве 40,0 % по массе аналогичным количеством зерна засухоус-

тойчивого сорта сорго «Хазинэ-28». 
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АЛГОРИТМ ПОИСКА СВИНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ  

ПОСТАВЩИКОВ СВИНИНЫ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 
 

А. И. Шамонина, аспирант 

РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук 

по животноводству», г. Жодино, Республика Беларусь  
 

В целях обеспечения безопасности мясного сырья и предупреждения загрязнения его 

токсикантами различной природы необходимо проводить мониторинг всех составляющих 

трофической цепи с учетом приоритетных показателей неблагополучия: корма, вода, проду-

кты убоя. 

Ключевые слова: алгоритм, мониторинг, корма, вода, мясное сырье, пищевая цепь 
 

В последнее время проблема безопасности пищевых продуктов приобрела глобальный 

характер, поскольку одним из основных факторов, определяющих здоровье людей и сохране-

ние генофонда, является обеспечение безопасности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов. Интенсификация сельскохозяйственного и промышленного производства, послед-

ствия Чернобыльской катастрофы привели к ухудшению экологической обстановки и увели-

чению риска загрязнения пищевых продуктов вредными для организма человека химическими 

соединениями. Экологическое состояние сырья предопределяют растения и животные. Пести-

циды, минеральные удобрения, тяжелые металлы, ветеринарные препараты и т.д. широко 

применяются в сельском хозяйстве, а также отходы промышленных предприятий и транспорта 

загрязняют почву, воздух, воду, растения, попадают в организм животных и далее по пищевой 

цепи – в продукты питания человека. В связи с этим, целью работы являлось определение ал-

горитма поиска регионов Республики Беларусь, имеющих условия для производства продук-

тов питания животного происхождения с минимальными экологическими загрязнениями. 

Аналитическая работа базировалась на изучении и обработке результатов мониторин-

гов, которые проводили ведомства Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды, санэпидслужбы Министерства здравоохранения, аккредитованные лаборатории систе-

мы Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ, а также собственных исследова-

ний на мясоперерабатывающих предприятиях. 

В первую очередь мы начали изучение радиоактивной загрязненности территории Рес-

публики Беларусь, так как по своим масштабам и нанесенному ущербу авария на Чернобыльс-
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кой АЭС относится к числу самых крупных техногенных катастроф, а система «почва-

растение» является главным звеном в пищевой цепочке, обеспечивающей основное поступле-

ние радионуклидов в организм человека. В связи с этим продовольственное сырье для детско-

го питания целесообразно производить в менее пострадавших областях Беларуси, а именно 

Гродненская, Минская, Витебская.  

Следующим шагом был анализ выше названных областей по микотоксической загряз-

ненности зерновых и комбикормов для свиней, что поможет сделать соответствующие выводы 

о целесообразности использования этих территорий. Так как пораженные ими корма и проду-

кты могут стать причиной тяжелых заболеваний людей и животных вследствие накопления в 

них микотоксинов. Сопоставление данных загрязненности между регионами не выявило ка-

кой-то определенной закономерности или тенденции. Во всех них наиболее актуальными за-

грязнителями зерна и комбикормов для свиней были дезоксиниваленол и охратоксин А, пос-

кольку их показатели были в наибольшей степени близки к МДУ (от 10 до 70 % МДУ). 

Далее мы изучали данные мониторинговых исследований параметров качества воды в 3 

областях. Качественная вода помогает процессу усвоения питательных веществ в организме, 

но в то же время она может быть источником загрязнения. Было установлено, что параметры 

качества и безопасности питьевой воды на различных комплексах регионов республики во 

многом совпадали. Наиболее проблемными оказались химические показатели и мутность. В 

большинстве источников воды периодически повышалась концентрация железа (в среднем, в 

1,5-2 раза выше норматива), а в отдельных вариантах – еще и марганца (на 10-20 % выше нор-

мы). С учетом того, что вода является средством доставки животным ряда профилактических 

и лечебных препаратов посредством медикаторов, установка фильтров грубой и тонкой очис-

тки при их применении обязательна.  

Затем анализировали производственные показатели сельскохозяйственных организаций 

сырьевых зон Гродненского и Минского мясокомбинатов, характеризующиеся высокой куль-

турой производства и хорошими производственными показателями. Из них были отобраны 

хозяйства в наибольшей степени подходящие для производства сырья для детского питания. 

Свинина из хозяйств – основных поставщиков этого сырья на Гродненском и Минском 

мясокомбинатах было обследовано (по 5 образцов из каждого комплекса) по следующим по-

казателям: общий фосфор, активная кислотность, токсичные элементы, пестициды, антибио-

тики. Одним из важных показателей, ограничивающих использование мясного сырья в пита-

нии детей, является общий фосфор (не выше 0,2 %). В сырьевой зоне Гродненского мясоком-

бината этот показатель колебался от 0,17 до 0,24 %, а на свиноводческих комплексах Минской 

области – 0,17 до 0,22 %. Однако показатель общий фосфор в мясном сырье применительно к 

детскому питанию является весьма неустойчивым и нередко выходит за границы норматива.  

Для производства продуктов детского питания используемая свинина должна иметь рН 

в диапазоне 5,8-6,2. На основании полученных данных, рН свинины в зоне Минского мясоко-

мбината был несколько ниже (от 5,6 до 6,3), чем Гродненского (от 5,5 до 6,5).  

Контроль параметров безопасности свинины (токсичные элементы, пестициды и анти-

биотики) свидетельствовал о благополучии поставщиков Гродненского и Минского мясоком-

бинатов в этом отношении. Содержание свинца в свинине всех предприятий сырьевых зон мя-

сокомбинатов было значительно ниже предельно допустимого значения (в 2,5-3 раза). Мышь-

яка и кадмия содержалось еще ниже ПДК – в 5-3,5 раза. Ртуть ни в одном из образцов мяса не 

была обнаружена. Пестицидов и антибиотиков в мясе свиней сырьевых зон Гродненского и 

Минского мясокомбинатов, не выявлено. 

Таким образом, определение алгоритма поиска регионов Республики Беларусь, являет-

ся необходимым условием для выбора территории, пригодной для ведения сельского хозяйст-

ва, экологически безопасного в отношении токсических веществ и вредоносных влияний раз-

личной природы для окружающей среды, на которой поддерживаются оптимальные условия 

для источников водоснабжения, почв, растений, животных и людей. 
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ВИКОРИСТАННЯ СИЛОСУ КУКУРУДЗЯНОГО  

ТА ГНОЮ ТВАРИН ДЛЯ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТВАРИННИЦЬКИХ  

ФЕРМ ЗА РАХУНОК БІОГАЗУ 
 

С.Є. Чернявський, О.В. Сокрут, О.В. Денисюк, кандидати сільськогосподарських наук 

Інститут зернових культиур НААН України 
 

Наведено результати досліджень ефективності використання різних компонентів си-

лосу кукурудзяного та гною тварин в якості субстрату для біогазових установок з метою 

енергозабезпечення тваринницьких ферм.  

Ключові слова: силос кукурудзяний, гній, біогазогенератор, велика рогата худоба, свині 
 

 Останнім часом все більшої уваги науковців та фахівців аграрної галузі привертають 

питання енергозабезпечення виробничих процесів за рахунок біогазу [3, 4, 5]. На тваринниць-

ких фермах, де для енергозабезпечення виробляють  біогаз, в якості  сировини переважно ви-

користовують гній свиней, великої рогатої худоби або пташиний послід [1, 6]. Разом з тим ві-

домо, що продуктивною для виробництва біогазу є рослинна сировина [2]. Тому, вивчення 

ефективності використання для біогазових установок субстрату із суміші силосу кукурудзяно-

го та гною тварин у різних співвідношеннях компонентів є актуальним. У 2012-2015 рр. такі 

дослідження проведені на базі лабораторії тваринництва Інституту зернових культур НААН. 

Дослідження проведено на лабораторній біогазовій установці. Динаміка та вихід біога-

зу реєструвались об’ємним газовим лічильником. Температурний режим - мезофільний (34–

35
о
С), регулювали за допомогою автоматичного температурного реле. Вологість субстрату в 

біореакторі до 90% досягали шляхом додавання води (розрахунковим методом). (табл. 1). 
 

1.  Схема досліду 

 

За результатами проведених досліджень визначено ефективність використання сировини 

для біогазових установок із силосу кукурудзяного та гною тварин в різних співвідношеннях 

компонентів в перерахунку на 1 тону субстрату в м3 біогазу та умовному паливі (табл. 2). 

При розрахунку моделі енергетичної системи максимально незалежної від зовнішніх дже-

рел енергії прийнята молочна ферма на 200 корів та молодняку різного віку, без сільгоспугідь, 

яка використовує електричну, теплову енергію та моторне пальне, а одержана альтернативна 

енергія використовується в замкнутій системі виробництва.  

До уваги не беруться витрати енергії на виробництво і доставку кормів на територію фе-

Метантенки 

Період 

досліду, 

днів 

Співвідношення 

сировини 

Маса сировини 

при загрузці, кг 

гній рослинна 

сировина 

I 90 гній великої рогатої худоби (1/4) + силос кукурудзя-

ний (3/4) 

15 5 

 

II 90 гній свиней (1/4) + силос кукурудзяний (3/4) 15 5 

III 90 гній великої рогатої (1/2) + силос кукурудзяний (1/2) 10 10 

IV 90 гній свиней (1/2) + силос кукурудзяний (1/2) 10 10 

V 90 гній великої рогатої худоби (3/4) + силос кукурудзя-

ний (1/4) 

5 15 

VI 90 гній свиней (3/4) + силос кукурудзяний (1/4) 5 15 
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рми та їх складування, а також на транспортування готової продукції (молока, забійної худоби 

та біодобрив). 
2. Результати продуктивності різних компонентів сировини 

Компоненти субстрату 

Вихід біогазу 

з 1 тони 

субстрату, м
3
 

Вироблено біогазу 

в перерахунку 

на умовне 

паливо, кг 

cилос кукурудзяний (1/4) / гній великої рогатої худоби (3/4) 82,7 72.1 

cилос кукурудзяний (1/4) / гній свиней (3/4) 94,5 82.4 

cилос кукурудзяний (1/2) / гній великої рогатої худоби (1/2) 112,5 98,1 

cилос кукурудзяний (1/2) / гній свиней (1/2) 123,0 107,3 

cилос кукурудзяний (3/4) / гній великої рогатої худоби (1/4) 146,5 127,8 

cилос кукурудзяний (3/4) / гній свиней (1/4) 151,0 131,7 
 

В таблиці 3 наведено енергетичну добову потребу електроенергії, тепла та нафтопроду-

ктів такої молочної ферми.  
 

3. Енергетична добова потреба електроенергії, тепла та нафтопродуктів по фермі 

Споживачі енергії Вид енергії 

Загальна  

потужність, 

кВт 

Добова трива-

лість роботи, 

годин 

Потреба енергії, на добу 

кВт 
умовне па-

ливо, кг 

Доїльна установка Європа-

ралель 2 10 

Електроенергія 7 4 28 3,44 

Тепло 4 5 20 2,46 

Очищувач молока Електроенергія 5 4 20 2,46 

Молочний танк-охолоджувач Електроенергія 2 24 48 5,90 

Артезіанська свердловина Електроенергія 5 6 30 3,68 

Термоавтопоїлка Електроенергія 4 0,15 24 14,4 1,77 

Освітлення Електроенергія 4 12 48 5,90 

Опалення технологічного 

приміщення 
Тепло 25 24 600 73,7 

Опалення побутового при-

міщення 
Тепло 6 24 144 17,69 

ВСЬОГО 952,4 117 

2 трактори МТЗ-82 Дизельне пальне 2/81 к. с.* 8 218,4** 324,5 

ВСЬОГО УМОВНОГО ПАЛИВА 441,5 
 

Розрахункова потреба енергії для технологічного процесу молочної ферми складає 441,5 

кг умовного палива на добу. Враховуючи коливання потреби енергії в залежності від погодних 

та сезонних чинників цю кількість слід збільшити на 30%, або на 132,5 кг (в якості страхового 

фонду). При цьому загальна енергетична потреба ферми становить 574 кг умовного палива 

(табл. 4). 
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4. Добова потреба енергії для забезпечення технологічного процесу ферми 

Показник 

Умовного 

палива, 

кг 

В тому числі: (в умовному паливі), кг 

електроенергії тепла нафтопродуктів 

Енергетична потреба 441,5 23,15 93,85 324,5 

Страховий резерв, 30% 132,5 6,95 28,15 97,35 

Загальна енергетична потреба 574 30,1 122 421,85 

 

Планове поголів’я ферми (200 корів та 300 голів молодняку різного віку) забезпечує до-

бовий вихід гною 18 тонн, переробка якого разом із силосом кукурудзяним співвідношенням 

3/1 у субстраті дає можливість виробити 1984,8 м
3
 біогазу або 1730,7 кг умовного палива на 

добу (табл. 5). 
5. Добове виробництво біогазу з органічної сировини 

(силос кукурудзяний/гній  великої рогатої худоби) 

Компоненти субстрату 

Кількість сиро-

вини в субстра-

ті, тонн 

Виробництво біогазу 

м
3
 

в перерахунку на 

умовне паливо, кг 

Гній великої рогатої худоби 18,0 

1984,8 1730,7 Силос кукурудзяний 6,0 

Всього субстрату 24 
 

Виходячи з наведених розрахунків енергетичний баланс ферми, який враховує енергію, 

що була використана на підтримання анаеробного процесу в біореакторі, товарну енергію, яка 

може бути використана на фермі та загальну потребу в енергії (для заміни нафтопродуктів, 

одержання технологічного тепла, одержання електроенергії) наведено у таблиці 6. 
 

6. Добовий енергетичний баланс ферми 

Розподіл енергетичного ресурсу 
Умовне паливо, 

кг 

Одержано енергії, в умовному паливі від біогазу, кг 1730,7 

Використано на підтримання анаеробного процесу в біореакторі, умовного палива, кг 432,7 

Товарна енергія, яка може бути використана на фермі, умовного палива, кг 1298,0 

Загальна потреба енергії, умовного палива, кг 574 

З них для заміни нафтопродуктів, кг 421,85 

Для одержання технологічного тепла, кг 122 

Для одержання електроенергії, кг 30,1 

Резервний надлишок 724,0 

 

Визначені за результатами досліджень показники виходу біогазу від субстрату у зазна-

чених співвідношеннях компонентів силосу кукурудзяного та гною тварин можуть бути вико-

ристані при розрахунку прогнозованої продуктивності біогазових установок для енергозабез-

печення тваринницьких ферм. 

Для функціонування біогазоенергетичної установки (підтримання мезофільного режиму 

та роботи електрообладнання) когенератор споживає 25% виробленого біогазу (432,7 кг умов-

ного палива). Він також використовує товарний біогаз для одержання технологічного тепла і 

електроенергії, що споживається обладнанням ферми (відповідно 122 та 30,1 кг умовного па-

лива). Дизельне пальне в кількості 324,5 кг умовного палива на добу, яке необхідне для роботи 

тракторів, замінюється очищеним біогазом. 

Таким чином, технологічний процес молочної ферми на 200 корів може бути повністю 

енергетично незалежним від зовнішніх джерел енергії при використанні в якості сировини для 

біогазових установок суміші гною великої рогатої худоби та силосу кукурудзяного. 
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Висновки. Використання в якості сировини для біогазових установок суміші суданської 

трави, зеленої маси кукурудзи, силосу кукурудзяного з гноєм великої рогатої худоби та свиней 

дозволяє з 20 кг субстрату отримати від 1,65 до 3,02 м³ біогазу, що в перерахунку на 1 тону 

становить від 82,7 до 151,0 м³ біогазу або 72,1–131,7 кг умовного палива. 
 

Бібліографічний список 
 

1. Анискин В. И. Топливо из сельскохозяйственной биомассы / В. И. Анискин, А. В. Голубкович, К. К. Кур-

банов // Энергия: экономика, техника, экология. – 2005. – № 1. – C. 47–51. 

2. Дедух Д. Г. Достоинства и недостатки энергетики на нетрадиционном сырье // Актуальные проблемы со-

временной науки. – 2004. – № 6. – С. 412–416. 

3. Комков В. А. Экологические и технические аспекты создания нетрадиционных источников энергии. – М., 

1998. – 176 с. 

4. Перминов Э. М. Вопросы развития малой нетрадиционной энергетики // Вести в электроэнергетике. – 

2004. – N 3. – С.27-32. 

5. Ратушняк Г. А., Джеджула В. В. Інтенсифікація теплообміну та термостабілізація біореакторів // Вісник 

ВПІ. – 2006. – № 2. – C. 26-31. 

6. Сорокин О. А. Переработка отходов сельскохозяйственных производств биоконверсией // Промышленная 

энергетика.– 2005.– № 8.– C. 3–-45. 

 

 
УДК 637.116-83 
 

СПОСОБЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА 
 

Д. А. Юрин, кандидат сельскохозяйственных наук,  

Н. А. Юрина, доктор сельскохозяйственных наук 

ФГБНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства», г. 

Краснодар, Россия 
 

Комплексное внедрение на крупных предприятиях инновационных технологий, таких 
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Введение. Молочное животноводство – одно из главных направлений в сельском хо-

зяйстве Краснодарского края. Все фермерские хозяйства региона производят более одного 

миллиона трехсот тысяч тонн молока в год.  

Большое значение для повышения рентабельности производства и качества молока 

имеет применяемая технология доения.  

Выбор применяемой технологии зависит от многих условий.  

Перспективными направлениями модернизации ферм и строительства новых являются 

крупные комплексы с беспривязным содержанием и доением в высокопроизводительных дои-

льных залах, позволивших повысить качество продукции и снизить затраты труда. На новых и 

прошедших модернизацию предприятиях повышается продуктивность животных, производи-

тельность труда, но остаются или даже обостряются проблемы со здоровьем, воспроизводст-

венными функциями и сроком продуктивного использования коров [1].  

Автоматизация фермы позволяет значительно увеличить производительность и улуч-

шить условия труда сотрудников.  

Для снижения себестоимости и повышения качества продукции требуется применение 

инновационных технологий, например, систем добровольного доения - доильных роботов. 

Одним из достоинств доильных роботов является возможность в любое время провести 

доение коров. Большинство коров посещают доильную станцию в среднем два раза в течение 

суток. Программой управления роботом устанавливается ограничение времени между доени-
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ями животных. После доения коровы направляются в зону отдыха, где находятся боксы для 

лежания и имеется доступ к воде.  

Добровольное доение способствует проявлению естественных поведенческих реакций, 

снижая стрессовые явления. По сравнению с доильными залами эта технология способствует 

повышению сроков продуктивного использования коров, росту товарности молока за счет бо-

лее раннего выявления и лечения мастита, так как контроль качества молока на наличие сома-

тических клеток происходит в каждой доле вымени. 

По результатам хозяйств, установивших доильные роботы, повышение производитель-

ности труда составляет 30 % по сравнению с доильными залами. 

При доении на роботах не происходит совмещение функций персонала. Большое зна-

чение приобретают условия труда операторов. 

На эффективность применения новых технологий влияют также условия в сопутству-

ющих производственных элементах.  

Пригодность коров к доению роботами определяют такие факторы, как скорость моло-

коотдачи и ее выравненность по долям вымени, форма вымени и сосков. Например, у компа-

нии «DeLaval» они таковы: длина сосков — не менее 30 и не более 70 мм, диаметр сосков — 

не менее 15 и не более 50 мм. Высота от пола до вымени — от 270 до 750 мм, угол наклона 

сосков от вертикали – не более 45
о
. 

Чтобы избежать значительных единовременных затрат, предприятие может проводить 

модернизацию поэтапно, вводя в течение нескольких лет по несколько единиц роботизиро-

ванного доения. Постепенный переход на новую технологию доения позволяет подготовить 

стадо к изменившимся условиям содержания и учесть специалистам опыт на последующих 

этапах. 

Одним из вариантов внедрения инновационных технологий доения, является объеди-

нение в хозяйстве систем добровольного доения и линейных доильных установок с привязным 

содержанием. Это сочетание технологий позволяют максимально сохранить потенциал стада: 

животные, которые не пригодны для доения роботами, можно доить при традиционной систе-

ме привязного содержания.  

Модернизации и введения инноваций требуют не только крупные предприятия, но и 

небольшие фермы, где применение доильных залов и использование роботов нерентабельно. 

В настоящее время в России более 90 % ферм работают с привязным содержанием при доении 

в молокопровод или в ведро. 

В молочных линиях доильных установок на разных участках существуют различные 

условия движения молока к сборному танку: возникают большие поверхности соприкос-

новения между молоком и воздухом, механические удары, пенообразование, турбулентный 

характер потока с образованием вихрей и сепарации, вызывающих сбивание жировых частиц. 

Одна молочная линия в зависимости от конструкции может иметь несколько таких участков, 

где происходит осаждение жира на поверхности труб и дальнейшие его потери.  

Производители молока нуждаются в создании новых доступных и действенных техно-

логических приемов ослабления негативного влияния конструкции молочных линий на коли-

чество и качество составных ингредиентов товарного продукта.  

В Северо-Кавказском НИИ животноводства были разработаны способы классификации 

молочных линий доильной установки по индексу дестабилизации жира с выделением первого, 

второго, и третьего класса по сохранности жира в молоке, совместимые с проведением конт-

рольных доений в переносное ведро и через индивидуальные счетчики молока [2].  

Было определено, что с увеличением массовой доли жира в молоке, абсолютные значе-

ния потери жира увеличиваются при доении в молокопровод и при снижении интенсивности 

движения молока по молочной линии, снижается сохранность жировых частиц, которая опре-

деляет класс линии и стоимость продукции. 
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При обнаружении линий второго и третьего класса, можно провести их модернизацию, 

а также применить технологические приемы для снижения потерь молочного жира. 

Выводы. Комплексное внедрение на крупных предприятиях инновационных техноло-

гий, таких как доильные роботы, современные линейные доильные установки позволяет по-

высить конкурентоспособность производства молока в хозяйстве, так как происходит повы-

шение производительности и значительное улучшение условий труда; повышение продуктив-

ности коров и качества молока. На небольших фермах с привязным содержанием коров моде-

рнизация линий доильных установок позволит снизить потери молочного жира и повысить его 

закупочную цену. 
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шир, дюрок, ландрас. 

Интенсификация свиноводства и перевод отрасли на промышленную основу в Респуб-

лике Беларусь повысили требования к уровню и направлению продуктивности свиней, что 

привело к необходимости решения ряда задач, основной из которых является рацио-нальное 

использование генетических ресурсов, направленное на улучшение откормочных и мясных 

качеств товарного молодняка при сохранении высокой воспроизводительной способности 

свиноматок. Важнейшее значение при этом отводится задаче по снижению осалености туш, 

получаемых от товарного молодняка на промышленных комплексах. 

Известно, что промышленное скрещивание и гибридизация являются достоверными 

формами повышения продуктивности в товарном свиноводстве. Решающим фактором генети-

ческого воздействия на результаты скрещивания являются хряки-производители, которые до-

лжны обеспечить не только эффект гетерозиса по ряду признаков, но и должное качество по-

лучаемой свинины.  

В республиканской системе разведения рекомендованы и широко используются разли-

чные варианты скрещивания и гибридизации с использованием разводимых в республике по-

род: белорусской крупной белой, белорусской мясной, белорусской черно-пестрой. 

Целью наших исследований явилось определение влияния чистопородных хряков импо-

ртной селекции на откормочные и мясо-сальные качества чистопородного и помесного моло-

http://elibrary.ru/item.asp?id=23014749
http://elibrary.ru/item.asp?id=23014749
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1371436
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1371436
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1371436&selid=23014749
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дняка. Научно-хозяйственный эксперимент проведен в ЗАО «Клевица» Березинского р-на 

Минской области.  

Выявлено, что лучшими показателями откормочной продуктивности отличался молод-

няк, полученный при скрещивании помесных свиноматок БМ×Л с хряками пород ландрас и 

дюрок, у которых возраст достижения живой массы 100 кг и среднесуточный прирост соста-

вили 177,2 суток (P≤0,001) и 803 г (P≤0,001), и 179,5 суток (P≤0,001) и 801 г (P≤0,001), соот-

ветственно (табл.1).  

Подсвинки этих сочетаний также отличались экономным расходом корма на 1 кг при-

роста живой массы – 3,38-3,40 к.ед. (P≤0,001). Превосходство над чистопородными сверстни-

ками контрольной группы  по возрасту достижения живой массы 100 кг и среднесуточному 

приросту у трехпородного молодняка сочетания (БМ×Л)×Л составило 12,9 суток, или 6,8% 

(P≤0,001) и 99 г, или 14,1% (P≤0,001), (БМ×Л)×Д – 10,6 суток, или 5,6% (P≤0,001) и 97 г, или 

13,8% (P≤0,001). 

Достаточно высокой энергией роста (762-786 г) при низких затратах кормов (3,50-3,42 

к. ед.) отличались помеси, полученные от сочетаний (БКБ×БМ)×Д и (БКБ×БМ)×Л, у которых 

эффект гетерозиса по сравнению с аналогами контрольной группы по среднесуточному при-

росту составил 8,2% (P≤0,001) и 11,6% (P≤0,001), соответственно. Затраты кормов на 1 кг при-

роста у молодняка данных сочетаний были ниже, чем у сверстников контрольной группы на 

0,17-0,25 к.ед. (P≤0,001). 
 

1. Откормочные качества молодняка различных генотипов 
Порода, породные 

сочетания 

 

Кол-во 

голов 

Возраст достижения 

живой массы. 100 кг, 

суток 

Среднесуточный  

прирост, г 

Затраты корма на 1 кг 

прироста, к. ед. 

n М m М m М m 

БКБ×БКБ 32 190,1±0,34 704±3 3,67±0,01 

БКБ×Й 30 185,4±0,83
***

 731±5
***

 3,60±0,02
**

 

(БКБ×БМ)×Д 33 183,2±0,90
***

 762±4
***

 3,50±0,03
***

 

(БКБ×БМ)×Л 29 182,2±0,67
***

 786±5
***

 3,42±0,04
***

 

(БМ×Л)×Д 35 179,5±0,97
*** 

801±2
***

 3,40±0,03
***

 

(БМ×Л)×Л 34 177,2±0,88
***

 803±2
***

 3,38±0,03
***

 

Примечание: здесь и далее 
***

 - P ≤ 0,001; 
**

 - P≤ 0,01; 
*
 P≤ 0,05 

 

По возрасту достижения живой массы 100 кг молодняк сочетаний (БКБ×БМ)×Д и 

(БКБ×БМ)×Л превосходил чистопородных животных белорусской крупной белой породы на 

6,9 суток (P≤0,001) и 7,9 суток (P≤0,001), соответственно. 

У помесей, полученных от скрещивания чистопородных маток белорусской крупной 

белой породы с хряками породы йоркшир, возраст достижения живой массы 100 кг составил 

185,4 суток, что на 4,7 суток (P≤0,001) ниже по сравнению с аналогами контрольной группы; 

среднесуточный прирост оказался выше на 27 г, или 3,8%, (P≤0,001), расход корма на 1 кг 

прироста снизился на 0,07 к. ед., разница достоверна (P≤0,01). 

В результате анализа показателей мясной продуктивности установлено что у потомков, 

полученных при скрещивании помесных маток БКБ×БМ и БМ×Л с хряками породы ландрас 

показатель длины туши оказался наибольшим и составил 99,6 см и 100,5 см, соответственно 

(табл. 2). 

Показатель этого признака в сравнении с контрольной группой оказался выше у поме-

сей сочетания (БКБ×БМ)×Л на 1,8 см (P≤0,001) и (БМ×Л)×Л – на 2,7 см (P≤0,001). У живот-

ных сочетания БКБ×Й длина туши составила 98,9 см (P≤ 0,01). 
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2. Мясосальные качества молодняка различных генотипов 
Порода, породные 

сочетания 

Кол-во 

голов 

Длина 

туши, 

см 

Толщина шпика над 

6-7 грудными поз-

вонками, мм 

Площадь «мыше-

чного глазка», см
2
 

Масса задней 

трети полутуши, 

кг 

n М m М m М m М m 

БКБ×БКБ 32 97,8±0,11 24,0±0,14 34,4±0,14 10,9±0,10 

БКБ×Й 30 98,9±0,08
**

 22,9±0,10 38,6±0,13 11,8±0,11
***

 

(БКБ×БМ)×Д 33 98,5±0,05
***

 21,3±0,11
***

 40,1±0,09
***

 11,9±0,05
***

 

(БКБ×БМ)×Л 29 99,6±0,03
***

 19,6±0,08
***

 41,5±0,05
***

 11,4±0,06
***

 

(БМ×Л)×Д 35 98,9±0,10
*** 

19,3±0,07
***

 43,7±0,08
***

 11,9±0,08
***

 

(БМ×Л)×Л 34 100,5±0,15
***

 17,2±0,04
***

 47,2±0,06
***

 11,6±0,03
***

 

 

Наименьшей толщиной шпика (17,2 мм) отличались животные генотипа (БМ×Л)×Л, у кото-

рых на 28,4% (P≤0,001) этот показатель был ниже, чем у аналогов контрольной группы. У тре-

хпородного молодняка (БКБ×БМ)×Л и (БМ×Л)×Д величина данного признака составила 19,6 

мм (P≤0,001) и 19,3 мм (P≤0,001). 

Наилучшие показатели «площади мышечного глазка» отмечены у молодняка, получен-

ного при скрещивании помесных маток БКБ×БМ и БМ×Л с хряками пород дюрок и ландрас. 

Параметры данного признака находились в пределах 40,1-47,2 см
2
 и на 16,6-37,2% (P≤0,001) 

превышали аналогичный показатель контрольной группы. 

По величине массы задней трети полутуши лучшими оказались трехпородные помеси, 

полученные с участием  хряков породы дюрок – 11,9 кг, что на 9,2% (P≤0,001) выше чистопо-

родных аналогов крупной белой породы. 

У подсвинков сочетаний БКБ×Й, (БКБ×БМ)×Л, (БМ×Л)×Л также выявлено достовер-

ное превосходство над контрольной группой по массе задней трети полутуши на 0,9 кг 

(P≤0,001), 0,5 кг (P≤0,001)  и 0,7 кг (P≤0,001), соответственно. 

Таким образом, выявлено положительное влияние чистопородных хряков пород йорк-

шир, дюрок и ландрас импортной селекции на откормочные и мясосальные качества получен-

ных помесей, выразившееся в повышении энергии роста в четырех вариантах скрещивания на 

8,2-14,1 %, сокращении расхода корма на 1 кг прироста на 0,17-0,29 к.ед., снижении осаленно-

сти туш у получаемого товарного молодняка на 3,0-5,8 %, соответственно, по сравнению с чи-

стопородными сверстниками белорусской крупной белой  породы. 
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РОЗВЕДЕННЯ ТА ГІГІЄНИ ТВАРИН 
 

 
УДК 636.  22/28.  082 
 

РОЛЬ ФОРМ УСПАДКУВАННЯ У ФОРМУВАННІ ВИСОКОПРОДУКТИВНИХ СТАД 

МОЛОЧНОЇ ХУДОБИ. 
 

О. І. Бабенко, Н. І. Клопенко, кандидати сільськогосподарських наук. 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

Вивчено особливості  успадкування племінної цінності за надоєм молока у корів залеж-

но від форм підбору. Досліджено, що найвищі показники племінної цінності корів за надоєм 

проявляються при понаддомінуванні, домінуванні батька та проміжному успадкуванні, які 

частіше проявляються при кросах ліній.  

Ключові слова: племінна цінність, корови, покоління, форма успадкування, порода, мо-

лочна продуктивність, лактація, селекція, спадковість, бугаї-плідники. 
 

Для успішного ведення селекційної роботи необхідним є виявлення найкращих поєднань 

батьківських пар, яке забезпечує підвищення  молочної продуктивності  тварин на 10-15%. 

При формуванні генотипу важливу роль відіграє метод підбору, що застосовувався не лише 

при отриманні даного, але й попередніх  поколінь. Прогресивний розвиток породи може здій-

снюватись за рахунок інтенсивного використання бугаїв-поліпшувачів, відібраних на основі 

високовірогідної оцінки за якістю потомства, цілеспрямованого відбору серед маточного по-

голів’я та підбору пар для одержання потомства бажаної якості.  

Основним засобом підвищення ефективності селекції при розведенні за лініями є най-

більш повне розкриття генетичних особливостей племінних тварин, а  систематичне визна-

чення характеру успадкування селекційних ознак дасть змогу більш точно виявити генетичні 

особливості стада, визначити селекційну цінність ліній, родин і значно підвищити ефектив-

ність селекції молочної худоби.  

Базовим для проведення досліджень було племінне господарство СТОВ «Агросвіт»,  

яке спеціалізується на  розведенні голштинської худоби.   

Молочність худоби є ознакою полігенною, обмеженою статтю і формується переважно 

під впливом адитивної дії генів, ефект якої залежить від кількості в генотипі домінантних ге-

нів, що здатні підсилювати розвиток ознаки. В більшості випадків адитивна дія генів в попу-

ляції зумовлює проміжний тип успадкування. Однак, серед потомків в певній кількості є осо-

бини, у яких розвиток ознаки є результатом неадитивної дії генів у вигляді домінування бать-

ка, матері та понаддомінування. В деяких тварин можливі і невдалі комбінації генотипів, коли 

особина одержить більшість рецесивних генів. В таких випадках ознака успадковується за ти-

пом регресії.  

У 65,3 %  корів господарства племінна цінність за надоєм має проміжний характер ус-

падкування. Також, має місце проявлення таких форм успадкування як домінування матері 

17,1% корів, домінування батька 9,1 %, понаддомінування 5,8 % та регресія 3% (табл. 1). 

Найвищу племінну цінність за надоєм мали тварини в яких проявлялося явище понад-

домінування. При цьому їх племінна цінність становила +519 кг. Досить високу племінну цін-

ність мали тварини з проміжним характером успадкування +254кг та при домінуванні батька 

+353 кг. При домінуванні матері племінна цінність була дещо нижчою (+142 кг), порівняно з 

племінною цінністю тварин, що мали вищезгадані форми успадкування.  

Це пояснюється тим, що племінна цінність корів, як правило нижча в порівнянні з пле-

мінною цінністю бугаїв-плідників.  У корів, в яких проходило успадкування надоїв по типу 
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регресії племінна цінність була досить низькою (+23 кг). Отже, найбільш бажаними є понад-

домінування, домінування батька та проміжне успадкування. 
 

1. Величина племінної цінності за надоєм у корів при різних формах успадкування 

Господ-

дарство 

n Форми успадкування 

проміжна домін. мате-

рі 

домін. бать-

ка 

понаддо-

мінування 

регресія 

% ПЦ % ПЦ % ПЦ % ПЦ % ПЦ 

СТОВ “Агро-

світ” 

700 65,3 +254 17,1 +142 9,1 

 

+353 5,8 +519 3,0 +23 

 

Важливу роль в процесі консолідації та подальшому удосконаленні породи відіграє ро-

зведення за лініями. При внутрілінійному розведенні виникає можливість сформувати масив 

тварин з досить високою спадковою стійкістю, що зумовлено концентрацією в породі великої 

кількості адитивних генів, які сприяють розвитку господарськи корисних ознак.  

Міжлінійний підбір (крос)  дає змогу застосувати внутрішньопородний гетерозис. Про-

те не кожен крос дає позитивні результати, тому необхідно відшукувати вдало поєднувані лі-

нії. Безсистемне кросування ліній не сприятиме консолідації певних ознак. Важливою умовою 

забезпечення поступального розвитку стада молочної худоби є обґрунтований підбір пар.  

Нами було вивчено зміну племінної цінності тварин з різними формами успадкування 

надоїв при внутрілінійному розведенні та кросуванні ліній (табл. 2).  

У господарстві тварини, що були отримані при кросі ліній і мали проміжну форму ус-

падкування надою, яка найчастіше зустрічається при адитивній дії генів, мали племінну цін-

ність в межах +267кг.  При внутрілінійному підборі цей показник був нижчим і становив  

+289кг. Явище понаддомінування частіше проявляється при кросах ліній. Тобто, при прове-

денні селекційної роботи з генотипом не однієї лінії, а декількох, проходить вичленення з ге-

нофонду породи кращого комплексу генотипів. 
 

2. Величина племінної цінності за надоєм у корів при різних формах підбору 

Форми 

підбору 
n 

Проміжна 
Домінування 

матері 

Домінування 

батька 

Понаддомі-

нування 
Регресія 

% ПЦ % ПЦ % ПЦ % ПЦ % ПЦ 

Крос 430 70,6 +267 15,1 +146 1,9 +382 9,1 +550 3,3 +21 

Внутрілі- 

нійний 
270 56,7 +240 20,4 +138 20,7 +324 1,5 +487 0,7 +24 

 

При внутрілінійному підборі домінування батька проявлялося значно частіше ніж при 

кросуванні ліній. Відповідно при внутрілінійному підборі явище домінування батька проявля-

лося у 20,7% тварин, а при кросі ліній у 1,9 % тварин. Тобто,  при  внутрілінійному  підборі 

рівень впливу генотипу плідника є вищим ніж при кросі ліній, що свідчить про здатність вида-

тних плідників-поліпшувачів лінії посилено передавати свої господарськи корисні і біоло-

гічні ознаки потомству (препотентність). Відповідно раціональне використання спадковості 

таких тварин в селекційному процесі сприятиме підвищенню продуктивності маточного пого-

лів’я.  
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Приводится производство мяса всех видов животных (в живой массе), в т.ч. свиней, а 

также поголовье свиней в СХП, ЛПХ и КФХ за 2000 - 2004 и 2013 – 2015 годы. Приводится 

анализ состояния племенного свиноводства в Ростовской области за периоды 2000 - 2004 по 

2013 годы (количество племрепродукторов, поголовье и продуктивность маток разводимых 

пород).  

Ключевые слова. Свиньи, бонитировка, племенное свиноводство, продуктивность сви-

номаток, производство мяса, численность поголовья. 

 

В Ростовской области по сравнению с 2004 годом к 2015 году производство мяса в жи-

вой массе выросло на 80 тыс. т (32,18%), в т.ч. в СХП – на 80,5 (117,17 %), КФХ – 8,4 тыс. т 

(56,37 %). В ЛПХ производство мяса снизилось на 8,9 тыс. т (5,39 %).  

По сравнению с 2004 годом производство свинины в СХП увеличилось на 15,8 тыс. т 

(97,53%).  

В сравнении с 2004 годом численность свиней в Ростовской области в целом снизилась к 

2015 году на 280,7 тыс. гол. (40,9%), в т.ч. в СХП – 33,1 (15,41 %), ЛПХ – 186,5 (46,91 %), 

КФХ – на 34,1 тыс. гол. (72,55 %). 

Уменьшилось и число племенных свиноводческих хозяйств, представляющих сводные 

бонитировочные ведомости. Так, в 2004 году комплектование товарных ферм племенным мо-

лодняком обеспечивали 14 хозяйств: Северо-Донецкая с.-х. опытная станция Тарасовского 

района (СТ СМ-1), ООО свинокомплекс «Вера» Белокалитвенского района (КБ), ЗАО им. Ле-

нина Цимлянского района (СТ СМ-1), ЗАО «Красный Октябрь» Веселовского района (КБ), 

ООО ПЗ «Горняк» Октябрьского района (СК), СПК ПЗ «Россия» Октябрьского района (КБ), 

ФГУП учхоз «Донское» Октябрьского района (ДМ-1, СТ СМ-1), СПК к-з «Миусинский» Не-

клиновского района (КБ), ООО «Ростов-Мир» Родионово-Несветайского района (КБ), СХКА 

им. Дзержинского Азовского района (КБ), ФГУП конзавод им. Первой Конной Армии Зерно-

градского района (КБ), ООО «Прогресс-Агро» Песчанокопского района (КБ), ЗАО «Родина» 

Целинского района (БК), ЗАО «Нива» Веселовского района (ЮТ СМ-1). 

В настоящее время (2015) племрепродуктор СЗАО СКВО разводит свиней КБ и Л, ООО 

«Энергия» СМ-1. 

В марте 2015 г. в Песчанокопском районе в структуре ОАО «РАПТ» было организовано 

ООО «Русская свинина, Развильное» - племрепродуктор на 1550 свиноматок. 

Комплектование племрепродуктора велось в марте – ноябре 2015 года из АО «Шувало-

во» чистопородными свиньями крупной белой породы и ландрас селекции компании «Her-

mitage». В племрепродукторе будут получать гибридных свиней F1 (½ крупная белая + ½ лан-

драс) для ЗАО «Русская свинина» и ООО «Русская свинина, Миллерово». Кроме того, будет 

вестись реализация чистопородных ремонтных свинок для других хозяйств. 

Сокращение поголовья сказалось и на количестве пробонитированных в племенных хо-

зяйствах свиней.  

В 2013 году было пробонитировано 1471 гол. В 2013 году удельный вес среди пробони-

тированных свиней КБ – 69,47 % СМ-1 – 7,56, Л – 22,97 %. Не стало свиней северокавказской 

породы, ДМ-1 и белой короткоухой, несколько увеличился удельный вес КБ (69,47 %). 
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В 2014-2015 годах бонитировка свиней не проводилась. Значительно сократилось как 

число племенных хозяйств, так и поголовье свиней. К 2004 г. по сравнению с 2000 г. количе-

ство пробонитированных хряков, маток, ремонтных хрячков и свинок сократилось соответ-

ственно на 313, 5605, 58 и 2002 гол. или на 47,8; 70,8; 13,7 и 42,0 %. 

Особенно удручающе сокращение маточного стада: численность хряков-производителей 

снизилась в 1,91, а свиноматок – в 3,42 раза. К 2013 году поголовье пробонитированных хря-

ков-производителей, свиноматок, ремонтных хрячков и свинок сократилось соответственно на 

315, 1729, 261 и 2007 гол. или на 92,10; 74,75; 71,50 и 72,63%; в 12,66; 3,96; 3,50 и 3,65 раза. 

Состояние производства свинины в товарных хозяйствах во многом определяется про-

дуктивностью используемого там маточного стада, комплектуемого за счета завоза ремонтно-

го молодняка из племенных хозяйств.  

За 2000-2004 годы по крупной белой породе многоплодие свиноматок улучшено на 0,4 

поросенка, молочность – на 4,4 кг, масса гнезда поросят при отъеме в 2 мес. – на 9,8 кг, а 1 по-

росенка – на 1 кг; по степному типу СМ-1 многоплодие свиноматок повысилось  на 0,2 поро-

сенка, молочность – 3,6 кг, масса гнезда поросят при отъеме в 2 мес. – на 9,6 кг, 1 поросенка – 

1 кг; у свиноматок северокавказской породы  - многоплодие стало выше на 1 поросенка, при 

отъеме в 2 мес. деловых поросят – на 0,6 гол., масса гнезда поросят – на 10,2 кг, 1 поросенка – 

на 2,4 кг; у свиней ДМ-1 повысилось многоплодие маток на 0,3 поросенка, при отъеме в 2 мес. 

возрасте выход деловых поросят – на 0,3 гол., масса гнезда поросят – на 7,5 кг; у маток белой 

короткоухой породы по сравнению с 2003 г. стали лучше: молочность на – 3,9 кг, масса гнезда 

поросят при отъеме в 2 мес. – на 4,8 кг, 1 поросенка – на 0,3 кг. 

В 2004 году лучшее многоплодие – 10,8 и 10,7 поросенка было у маток БК и КБ, молоч-

ность – 56,4 и 55,2 кг у ДМ-1 и СМ-1, количество деловых поросят – 10,0 и 9,9 гол. – у ДМ-1 и 

БК, сохранность поросят к отъему – 94,34% у ДМ-1, масса гнезда поросят при отъеме в 2 мес.  

– 191 кг – у ДМ-1, масса 1 поросенка при отъеме – 19,1 кг – у СМ-1 и ДМ-1. В целом лучшими 

по КПВК – 128,43 балла, были матки ДМ-1, а худшими (115,88 балла) – СК. 

В целом, по всем племенным свиньям разводимых на Дону пород, благодаря селекции за 

2000-2004 годы удалось повысить многоплодие, молочность, выход деловых поросят, массу 

гнезда и 1 поросенка при отъеме в 2 мес. соответственно на 0,3 поросенка, 3,9 кг, 0,4 гол., 17,4 

и 1,1 кг. 

По итогам бонитировки 2013 где лучшим многоплодием (10,8 порос.) обладали матки 

породы ландрас, чуть ниже (10,7 порос.) – КБ, молочностью (51,3 кг) – КБ. По числу поросят в 

30 дней (10,1 гол.) и массе гнезда (74 кг) лидировали матки КБ. Средняя масса 1 поросенка 

при отъеме была выше у маток СМ-1 (8,3 кг), однако у них самое низкое многоплодие и выход 

деловых поросят. В целом по индексу репродуктивных качеств лучшими были свиноматки 

КБ. 

Необходимо усилить селекционное давление, в первую очередь, на многоплодие, молоч-

ность маток и сохранность молодняка к отъему. 

Таким образом, необходимо и дальше наращивать производство свинины в Ростовской 

области за счет увеличения поголовья свиней и их продуктивности, улучшения кормления и 

содержания. Необходимо укрепить племенную базу свиноводства путем расширения числа 

племрепродукторов, создать хотя бы 1 селекционно-гибридный центр на юге России (жела-

тельно в РО). Учитывая то, что основная масса свиней сосредоточена в ЛПХ надо обеспечить 

их комплектование высокопродуктивным чистопородным и помесным молодняком, что суще-

ственно повысит эффективность производства свинины в личных подсобных хозяйствах насе-

ления. 

Осуществить действенную господдержку товаропроизводителей свинины на федераль-

ном и региональном уровне, ввести госзаказ на производство свинины, устранить диспаритет 

цен на с.-х. и промышленную продукцию. 
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В статті викладені основні підходи до створення в Україні автоматизованої інфор-

маційної системи селекції у тваринництві, яка б відповідала міжнародним стандартам й до-

зволяла формувати базу про тварин, що утримуються в підконтрольних господарствах; оці-

нювати їх за рядом ознак, формувати єдину систему класифікації тварин і надавати інфор-

мацію для користувачів різних рівнів.  

Ключові слова: автоматизована система, селекція, тваринництво, скотарство, про-

грамне забезпечення, інформаційна база, телекомунікаційна мережа. 
 

У провідних країнах світу високі темпи генетичного прогресу порід великої рогатої ху-

доби здійснюються за рахунок систем збору, обробки селекційно-генетичної інформації за пі-

дконтрольним поголів’ям племінних тварин, розробки програми оперативного управлінням 

стадом і породою. При цьому основні підходи до обліку продуктивності тварин в більшості 

країн світу узгоджуються із вимогами ФАО, СОТ, Директивами ЄЄ та Міжнародного комітету 

з реєстрації тварин (ICAR). Існуюча до цього часу система селекції у тваринництві України за 

окремими параметрами, такими як система збору інформації, випробування та методологія 

оцінки племінної цінності тварин, ведення обліку продуктивності тварин, механізмів управ-

ління і підтримки з боку держави комплексно не діє і не відповідає міжнародним стандартам. 

Не вирішують проблеми й розроблені системи автоматизованого племінного обліку в різних 

галузях тваринництва України, які здебільшого спрямовані на аналіз ситуації в стаді й не пе-

редбачають централізації селекційного процесу з породами та видами відповідно до міжнаро-

дних норм. 

Тому на сучасному етапі необхідно гармонізувати вітчизняну систему селекції у тва-

ринництві, створивши комплекс потужного інформаційного забезпечення племінної справи. 

З урахуванням чого нами пропонуються основні складові  централізованої інформацій-

ної бази в молочному і м’ясному скотарстві, які потім повинні впровадитися й в інших галузях 

тваринництва.  

Розробка основних складових інформаційної системи біорізноманіття сільськогоспо-

дарських тварин, на прикладі галузі скотарства, здійснена за використання Закону України 

«Про племінну справу у тваринництві», Закону України «Про ідентифікацію та реєстрацію 

тварин», Положення про Державний  племінний реєстр, вимог  Європейського Співтовариства 

щодо запровадження системи ідентифікації і реєстрації тварин, Руководства ФАО по живот-

новодству и охране здоровья животных, Довідника ICAR та іншої нормативної документації. 

Нашими дослідженнями встановлено, що найбільш чітко процедура обліку тварин та 

оцінка їх продуктивності прописані Міжнародним комітетом з реєстрації тварин (ICAR), як 

єдиної організації, що контролює виробництво молока в більшості світових країн. З урахуван-

ням чого її розробку слід розпочинати із  створення в Україні установи (головного інформа-

ційно-селекційного центру галузі тваринництва), яка б підпорядковувалася Міністерству агра-

рної політики України й займалася розробкою та вдосконаленням чинної законодавчої бази в 

галузі тваринництва, а також виконувала наступні функції:  

- накопичення первинної інформації про тварин, які утримуються в підконтрольних гос-

подарствах; 

- перевірка інформації щодо походження тварин  
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- визначення племінної цінності тварин та формування інформації за результатами оцін-

ки тварин; 

- формування і супровід єдиної система класифікації тварин. 

Забезпечення діяльності єдиної автоматизованої інформаційної системи в тваринництві 

на території України повинні здійснювати міжрегіональні селекційні центри, міжрегіональні 

лабораторії по визначенню якості тваринницької продукції та генетичної експертизи й обласні 

центри з тваринництва, які підпорядковуються головному інформаційно-селекційному центру 

галузі тваринництва. 

До складу програмного забезпечення автоматизованої системи входитимуть: сервер ба-

зи даних, веб-сервер, сервер файлів обміну та клієнтське робоче місце. 

Автоматизована система головного інформаційно-селекційного центру у тваринництві 

буде взаємодіяти з Єдиним державним реєстром тварин, з базами даних автоматизованих ін-

формаційних систем, які ведуться іншими суб’єктами племінної справи у тваринництві; а та-

кож з базами даних автоматизованих інформаційних систем, які використовуються власника-

ми тварин для ведення племінного обліку в господарствах утримання тварин через файли об-

міну встановленого формату. 

Автоматизована система включає інформаційний ресурс (дані про племінних тварин, ре-

зультати оцінки тварин, статистичну та аналітичну інформацію), а також   програмно-

технічний комплекс   і телекомунікаційну мережу, за використання яких буде проводитися: 

- автоматизований збір даних про племінних тварин та зберігання цих даних; 

- автоматизована оцінка племінних тварин та зберігання результатів такої оцінки; 

- формування звітів та доступ до даних про племінних тварин і результатів їх оцінки авто-

ризованим користувачам даної системи. 

Опрацьовану інформацію з автоматизованої системи будуть отримувати власники тва-

рин, селекційні центри, породні асоціації, органи державної влади,   суб’єкти, які проводять 

діяльність з торгівлі тваринами тощо. 

Впровадження єдиної централізованої автоматизованої інформаційної системи у тваринництві 

дасть можливість: 

По-перше – уникнути дублювання інформації, що відповідає європейським стандартам, 

а також отримувати інформацію та документи на тварину (як приклад – паспорти чи сертифі-

кати племінних (генетичних) ресурсів) за принципом «єдиного вікна».   

По-друге – мінімізувати додаткові витрати (у т.ч. і з державного бюджету) на розроб-

лення і придбання програмно-технічного комплексу, а також створення додаткової організа-

ційної інфраструктури.  

По-третє – зменшити витрати на її ведення за рахунок використання вже існуючої теле-

комунікаційної мережі і розгалуженої інфраструктури Агентства з ідентифікації,  публікацію 

офіційних результатів та видачу сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів. 

По-четверте – уникнути необхідності синхронізації даних між різними автоматизова-

ними системами, що є необхідним за умови обробки одних і тих же даних в різних системах. 

Крім цього, з’явиться можливість при формуванні різних баз даних використовувати єдину 

систему класифікації та кодування інформації (довідники порід, ліній, ЄДРПОУ, КОАТУУ 

тощо), що, в свою чергу, гарантуватиме уніфікованість, достовірність та актуальність інфор-

мації цих баз даних. 
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За спекотних погодних умов в тваринницьких приміщеннях запропоновано оригінальний при-

стрій для зволоження та охолодження повітря, чим досягається стабілізація мікроклімату в них. 
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Відхилення від науково-обґрунтованих норм параметрів мікроклімату в тваринницьких 

приміщеннях, особливо за температурно-вологісним режимом, провокує не тільки зрушення у 

фізіологічному стані організму тварин, але й зменшення надоїв молока, приросту живої маси, 

перевитрат кормів на одиницю продукції. Тварин слід охороняти від крайніх коливань темпе-

ратури і вологості повітря зовнішнього середовища як у бік їх різкого зниження, так і підви-

щення. 

Для континентального клімату Придніпров’я притаманні суттєві перепади температури 

та вологості повітря за сезонами року. Особливо дошкульними в літній період року стають ви-

сока температура і низька вологість повітря, які за багаторічними даними Новомосковської 

метеорологічної станції становлять +21,5 °С і 65 % з коливаннями у затінку до +35 °С і 20 %. 

Такі несприятливі обставини зовнішнього середовища провокують теплове перевантаження 

організму тварин при перебуванні їх як на відкритих пасовищах, так і в закритих приміщен-

нях. 

Наші дані показують, що у високопродуктивних стадах корів ТОВ «Агрофірма ім. 

Горького» і ПрАТ «Агро-Союз» при піднятті температури повітря в денний час до +33,0 °С, 

відносній вологості 40,0 % зі швидкістю руху повітря 2,9 м/с, кількість дихальних рухів і тем-

пература тіла в середньому зростали на 17,6 % і 19,0 % відповідно, а добовий надій молока 

зменшувався на 8-10 %. 

З метою стабілізації температурно-вологісного стану за умов цілорічного утримання 

тварин в приміщеннях закритого типу нами була розроблена модель конструкції, яка належить 

до техніки кондиціонування повітря, а саме до пристроїв його зволоження безпосередньо в 

тваринницьких приміщеннях. 

Ця умова вирішується технічною задачею завдяки досягнення більш рівномірного зво-

ложення і створенням водяного туману з регулюванням підводу води в зону перебування тва-

рин. Відмінною ознакою цього пристрою є те, що форсунки розміщені на горизонтальній шта-

нзі з можливістю зміни їх висоти над рівнем підлоги за допомогою кронштейнів. Вони облад-

нані електромагнітними клапанами з блоком автоматичного керування їх роботою. Застосу-

вання даного пристрою може бути ефективним в приміщеннях для тварин різних за віком і 

висотою їх зросту. 

На приведеному кресленні (див. рисунок) можна побачити, що пристрій складається з 

циркуляційного контуру води (1), вузла розпилення (2) з форсунками (3), які обладнані елект-

ромагнітними клапанами (на кресленні не зображено) та регулюючих кронштейнів (4), які 

встановлюються на вертикальних стійках (5) у відповідному положенні над поверхнею підло-

ги. Регулювання підводу води і її кількості, а також часу між циклами зволоження здійснюєть-

ся за допомогою блока автоматичного керування (6). 

 Робота пристрою здійснюється наступним чином. В спекотні періоди утримання тва-

рин, коли виникає потреба у зниженні температури повітря, здійснюють налаштування висоти 

розташування кронштейнів (4)над рівнем підлоги. Вода від магістралі підводиться до цирку-
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ляційного контуру (1), вузлів розпилення (2). Електромагнітні клапани відкривають або зупи-

няють подачу води до форсунок (3) за допомогою блоку автоматичного керування (6). При ви-

ході води під високим тиском з форсунок утворюється мікрокрапельний туман (розміри крап-

лин до 30 мікрон), що виключає ризик зволоження підстилкового матеріалу. Завдяки випаро-

вування часток води тваринницьке приміщення орієнтовно охолоджується на 4…10 ºС. 
 

 
 

Рис. Пристрій для зволоження та охолодження повітря в тваринницькому приміщенні 
 

Вважаємо, що застосування запропонованого технічного рішення дозволить значно по-

кращити умови утримання тварин при перебуванні в закритих приміщеннях в спекотні періо-

ди року, що сприятиме підвищенню ефективності в галузі молочного скотарства і свинарства. 

Запропонована корисна модель, як пристрій для зволоження та охолодження повітря в 

тваринницькому приміщенні, відповідає критерію “промислова придатність”, вона не відома 

на даному рівні техніки і захищена патентом на корисну модель (№ 108437, МПК F24F 6/12 

«Пристрій для зволоження та охолодження повітря в тваринницькому приміщенні»). 
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Висвітлені результати досліджень щодо прояву генетичного потенціалу продуктивно-

сті корів у залежності від  природно-кліматичної зони. Доведено, що в племінних господарс-

твах Полтавської області корови української чорно-рябої молочної породи характеризують-

ся досить високим генетичним потенціалом молочної продуктивності, хоча різниця між 

кращими й гіршими стадами суттєва, що підтверджено межами ознак та коефіцієнтом ва-

ріації досліджуваних показників. Високий рівень надою корів-первісток забезпечить підви-

щення білковомолочності та жирномолочності, а також молочної продуктивності із збіль-

шенням лактацій. Жива маса та вік телиць при першому плідному осіменінні не гарантує ви-

соку молочну продуктивність коровам з першою лактацією. 

Ключові слова: породи, молочна продуктивність, відтворна здатність, природно-

екологічні умови, українська чорно-ряба молочна порода, залежність ознак. 
 

Постановка проблеми.  При вирішенні проблеми забезпечення високого попиту на 

молочну продукцію важлива роль відведена створенню високопродуктивних стада, які б поєд-

нували генетичний потенціал за молочною продуктивністю й відтворною здатністю із сучас-

ною технологією виробництва продукції. При вирішенні даних проблем важливим чинником 

виступає порода корів та природно-кліматичні умови її розведення, адже загальновідомо, що 
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отримання високої продуктивності можливе лише при певній взаємодії «генотип × середови-

ще» [1- 4]. Серед наявних порід великої рогатої худоби молочного та комбінованого молочно-

м’ясного напряму продуктивності в Україні провідне місце за кількістю племінних стад та ко-

рів у них займає українська чорно-ряба молочна порода. Дана порода є також  однією з най-

більш численних на Полтавщині, але наявність в породі тварин з різною умовною часткою 

кровності за голштинською породою, різні умови  утримання й годівлі тварин приводять до не 

однакового прояву селекційних ознак. З урахуванням чого виявлення генетичного потенціалу 

тварин за основними господарськи корисними ознаками в умовах конкретного природно-

екологічного регіону відноситься до актуальних проблем, які мають практичну цінність з 

огляду на можливість поліпшення популяції в умовах окремого регіону. 

Мета досліджень – порівняльний аналіз продуктивності корів української чорно-рябої 

молочної породи в племінних господарствах Полтавської області з визначенням можливості 

добору за окремими ознаками. 

Для порівняння продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи з наяв-

ними породами молочного напряму продуктивності в Полтавській області використовували 

дані зведених звітів по бонітуванню великої рогатої худоби в племінних стадах та дані  Дер-

жавного племінного реєстру за 2015 рік. Кореляційний аналіз ознак продуктивності, а також 

статистичне опрацювання результатів досліджень виконані на ПК за використання програмно-

го забезпечення. 

Результатами досліджень. Встановлено, що на Полтавщині виробництво молока від 

корів здійснюється від 5 порід великої рогатої худоби молочного і комбінованого молочно - 

м’ясного напряму продуктивності, а саме: айрширської, голштинської, симентальської, украї-

нської червоно-рябої та української чорно-рябої, які утримуються в 34 суб’єктах племінної 

справи у тваринництві. Провідну позицію займає українська чорно-ряба молочна порода, яка 

зосереджена у 22 племінних господарствах за загальної кількості корів у них  станом на поча-

ток 2016 року – 9718 голів, що становить 70,8 % від загальної кількості племінних корів в об-

ласті та 13,9 % – від загального поголів’я племінних корів української чорно-рябої породи по 

Україні.  
 

1. Молочна продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи 

 в племінних господарствах Полтавської області 

Показники 

Молочна продуктивність 

M±m lim Cv 

± до серед-

ніх даних по 

українській 

чорно-рябій 

породі по 

Україні 

± до середніх 

даних за всі-

ма породами 

по Полтавсь-

кій області 

Поголів’я корів, гол 9718 40-2354 - - - 

Надій корів в середньому по стаду, кг 6599±244,1 4514-8302 17,4 +217 -161,0 

Молочний жир в середньому по стаду, кг 247,4±9,8 169-329 18,5 +12,4 -5,6 

Молочний білок в середньому по стаду, кг 216,1±6,8 171-255 12,9 +7,1 +2,1 

 Надій корів за першу лактацію, кг 6176± 243,5 4032-8140 18,1 -7 -127 

Молочний жир за першу лактацію , кг 227,7±9,15 146-309 18,4 +0,7 -4,3 

Молочний білок за першу лактацію, кг 198,2±7,9 136-251 16,3 -3,8 +0,2 

Надій корів за третю лактацію і вище лактацію, кг  6863±242,4 4856-8924 16,6 +423 -59 

Молочний жир  третю лактацію і вище лактацію, кг 256,9±9,7 185-339 17,7 +18,9 -3,1 

Молочний білок за третю лактацію і вище лактацію, 

кг 

224,3±7,4 176-286 13,6 +12,3 +5,3 
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Моніторинг молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи Полтав-

ської області вказує на досить високий генетичний потенціал тварин в більшості племінних 

господарствах, хоча різниця між кращими й гіршими стадами суттєва, що підтверджено ме-

жами ознак та коефіцієнтом варіації досліджуваних показників. Так, при середньому надої ко-

рів української чорно-рябої молочної породи на Полтавщині – 6599 кг, кращі племінні стада 

мають показники на рівні 8302 кг, а гірші – 4514 кг за можливості удосконалення ознаки ме-

тодами селекції, на що вказує коефіцієнт мінливості ознаки (Cv = 17,4%) (табл. 1).    

Доведено підвищення надоїв корів української чорно-рябої молочної породи, яку роз-

водять на Полтавщині, із збільшенням кількості лактацій, що узгоджується із загальною тен-

денцією молочного скотарства та дослідженнями багатьох науковців. За третю лактацію і ви-

ще надій корів у підконтрольних стадах області були на 687кг вищі, порівняно із первістками. 

Позитивним для корів української чорно-рябої породи, які утримуються в племінних госпо-

дарствах Полтавської області, є також значне перевищення надоїв в  середньому по стаду та за 

третьою і вище лактацію над особинами цієї ж породи по Україні. Проте генетичний потенці-

ал корів з першим отеленням ймовірно не реалізується, оскільки тварини вищевказаної техно-

логічної групи поступаються середнім даним по Україні. 

Проведеним кореляційним аналізом виявлено, що між  надоєм корів-первісток україн-

ської чорно-рябої породи та вмістом в молоці жиру й білку існує високовірогідний додатній 

зв’язок (r= + 0,978 та r= + 0,718 (P >0,99)), який можна використати для підвищення жирно-та 

білковомолочності корів. Аналогічний позитивний зв’язок виявлено і між надоєм корів-

первісток та корів з третьою лактацією і вище (r= +0,541(P >0,95), що підтверджує доцільність 

добору корів за молочною продуктивністю за першою лактацією. 

Подібно до молочної продуктивності, корови української чорно-рябої молочної породи в пле-

мінних господарствах Полтавщини виявилися не однорідними і за показниками відтворної 

здатності. При середньому віці першого плідного осіменіння телиць – 521 день, є стада де тва-

рин осіменяють вперше у віці 426 днів та 608 днів, при цьому їх жива маса варіює від 350 до 

436кг . Результатами наших досліджень доведено існування негативного, щоправда не досто-

вірного, кореляційного зв'язку між живою маси телиць при першому осіменінні та показника-

ми молочної продуктивності. При цьому коефіцієнт кореляції між живою масою телиць при 

першому осіменінні та надоєм молока за першу лактацію становив  r = -0,289, молочним жи-

ром r = - 0,349 і молочним білком r = -0,195. 

Не чинить позитивного впливу на надій корів-первісток та вміст в їх молоці жиру й бі-

лку і вік телиць при першому осіменінні  з огляду на одержані від’ємні коефіцієнти кореляції 

між досліджуваними ознаками (-0,338; - 0,301 і – 0,241), що не зовсім узгоджується з існую-

чою точкою зору дослідників. 

Узагальнюючи результати моніторингу продуктивності корів української чорно-рябої 

породи можна зробити висновок, що природно-кліматична зона  Полтавщини позитивно 

впливає на прояв тваринами високого генетичного потенціалу. При цьому надій корів україн-

ської чорно-рябої молочної породи підвищується із збільшенням лактацій. Жива маса та вік 

телиць при першому плідному осіменінні не завжди корелює із надоями корів-первісток. 
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У статті наведено результати досліджень якості сперми кнурів-плідників різних генотипів з 

високою інтенсивністю росту. Встановлено кореляційну залежність між дегідрогеназною активніс-

тю та концентрацію сперміїв в еякуляті (r=- 0,718
**

) і рухливістю (r=- 0,803
***

).    

Ключові слова: кнури-плідники, об’єм еякуляту, концентрація сперміїв, терморезистентна 

проба, дегідрогенезна активність. 
 

Проблема підвищення рівня відтворення сільськогосподарських тварин до останнього 

часу залишається актуальною. Важливого значення в цьому питанні набуває якість сперми, що 

використовується для осіменіння свиноматок. Постійне удосконалення та розширення можли-

востей штучного осіменіння висувають підвищені вимоги до якості спермопродукції плідни-

ків. 

Багаточисельними науковими дослідженнями встановлено, що на якість спермопроду-

кції впливає багато чинників, зокрема, умови годівлі та утримання, генотип, режим викорис-

тання плідників, пора року тощо. Разом з тим, питання впливу інтенсивності росту кнурів в 

ранньому онтогенезі на якість спермопродукції вивчені недостатньо й тому потребують пода-

льшого удосконалення. Тому, метою наших досліджень було вивчення впливу інтенсивності 

росту на якісні і кількісні показники сперми кнурів великої білої породи, ландрас і п’єтрен. 

Якість спермопродукції плідників вивчали за такими показниками як: об'єм еякуляту, 

концентрація сперміїв в еякуляті, загальна кількість сперміїв в еякуляті, рухливість спермато-

зоїдів, терморезистентна проба, дегідрогенезна активність сперми. 

Отримані дані свідчать, що за показником об’єму еякуляту кнури великої білої породи 

переважали кнурів породи ландрас на 247,3 мл (р<0,001) та породи п’єтрен на 184,4 мл 

(р<0,001). Разом з тим, концентрація сперміїв в еякуляті  у них була найменший і становила 

0,23 млрд/мл, що на 0,33 млрд/мл (р<0,001)  менше ніж у плідників породи ландрас і на 167 

млрд/мл (р<0,001) у породи п’єтрен.  

Низький об’єм еякуляту сприяв зниженню загальної кількості сперміїв в еякуляті у 

кнурів породи ландрас порівняно з великою білою на 5,4 % (р<0,005)   і плідників породи 

п’єтрен – на 8,5% (р<0,01). 

За показником рухливості сперміїв значної різниці між генотипами встановлено не бу-

ло, однак спостерігалася тенденція збільшення активності сперміїв в еякуляті тварин породи 

ландрас на 3,9 % порівняно з кнурами великої білої породи і 4,25% - з плідниками породи 

п’єтрен. 

Свині великої білої  породи за показником терморезистентної проби переважали тварин 

породи п’єтрен на 1,4 бали, а кнурів породи ландрас на 2,2 бали.   

Оцінка сперми кнурів за дегідрогеназною активністю характеризує інтенсивність ди-

хання сперміїв. У наших дослідженнях цей показник знаходився в межах від 10,1 до 12,7 хв. 

при температурі 38° С. Встановлено, що більш активно процес знебарвлення метиленової си-

ньки відбувався у плідників великої білої породи (10,1 хв.) дещо нижче цей показник був у 

кнурів породи ландрас (10,6 хв.), а у тварин породи п’єтрен він становив 12,7 хвилин.  

Проведений кореляційний аналіз показав, що дегідрогеназна активність має достовір-

ний від’ємний зв’язок з концентрацією сперміїв в еякуляті (r= 

- 0,718**) і рухливістю (r=- 0,803***), разом з тим встановлено позитивну кореляцію між тер-

морезистентною пробою і об’ємом сперми (r=0,548
*
) та концентрацію сперміїв (r= 0,438

*
). 

Таким чином, кнури різних генотипів відрізнялися за кількісними і якісними показ-

никами спермопродуктивності, разом з тим плідники  м’ясних генотипів, з високою інтен-
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сивністю росту в ранньому онтогенезі, мали підвищену концентрацію сперміїв, що свідчить 

про інтенсивність сперматогенезу, а плідники великої білої породи – високі показники дегід-

рогеназної активності та терморезистентної  проби, що вказує кращий метаболізм статевих  

клітин. 
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Встановлено, що у приміщенні куди повітря подавали через отвори, розміщені по пери-

метру секції показники пилового, бактеріального та газового забруднення були набагато ни-

жчі ніж у другому приміщенні, куди повітря подавали через стінові приточні клапани.   
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кисень,  сезони року. 
 

Нормальні умови утримання свинопоголів’я, а також умови роботи обслуговуючого пер-

соналу можна створити лише забезпечивши оптимальні умови мікроклімату при якому у при-

міщенні буде комфортною температура, у повітрі - низький рівень, або повністю відсутні, пил, 

мікрофлора, аміак, сірководень і інші леткі речовини, що його забруднюють [Э.Мотес, 1976; 

Е.Коротков, 1987; В.Козир, 2006]. Основну роль у підтримці санітарно-гігієнічного стану по-

вітряного середовища відіграє вентиляція. При неправильному розташуванні повітроводів в 

окремих частинах приміщення створюються так звані «мертві» зони, де накопичується велика 

кількість пилу, мікрофлори,  аміаку, сірководню та ін. [Е.Коротков, 1987; В.Козир, 2006]. 

Метою досліджень було вивчення сезонних змін рівня пилового, бактеріального та газо-

вого забруднення повітря у маточнику за різних умов вентилювання приміщень. 

Дослідження були проведені у ТОВ «Деміс-Агро», потужністю 1800 голів основних сви-

номаток, м. Підгородне, Дніпропетровський район, Дніпропетровської області. Дослідження 

проводили у приміщеннях де утримували свиноматок генотипу Галаксі компанії Франс Гібрід 

після 4-5 опоросу, поросних - у групових станках з чисельністю у групі по 40 голів, а підсис-

них – в індивідуальних станках на щілинній підлозі. Годівля свиноматок була нормованою 

тричі на добу.   

Мікроклімат у першому приміщенні створювали шляхом подачі повітря з каналів, які 

проходять під землею, через отвори розміщені біля стін по всьому периметру приміщення за-

вдяки чому воно рівномірно розподіляється по всій площі. У другому приміщенні повітря з 

навколишнього середовища надходило у коридор, а звідти у секції з тваринами, через прип-

ливні клапани у стінах секцій. Видалення повітря з приміщення у першому і другому випадку 

здійснювали через вентиляційну шахту на стелі обладнану витяжними вентиляторами. 

У дослідах визначали кількість пилових частинок в 1 см
3
, рівень вмісту мікроорганізмів 

(шт. мікробних тіл/л) у повітрі приміщень [М.П.Високос та ін., 2003]. Визначення рівня аміаку 

(мг/м
3
), сірководню (мг/м

3
) та кисню (%) у повітрі приміщення здійснювали електрохімічним 

методом за допомогою переносного багатокомпонентного газоаналізатора АНКАТ-

7664Мікро. 

У результаті аналізу даних, отриманих у першому приміщенні (табл.1) встановлено, що 

рівень пилового (р < 0,05) та аміачного забруднення (р < 0,001) повітря у весняно-літній пері-

од року був меншим ніж у зимовий період. У літній період більш високим був рівень бактері-
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ального забруднення (відмінності невірогідні), рівень вмісту сірководню весною був менший 

(р < 0,01), а у літній період більший (р < 0,05) ніж у зимовий період.  
 

1. Мікроклімат у маточнику першого приміщення за різних сезонів року, M±m 

Сезони 

року  

Пилове забруд-

нення, шт/см
3
 

Бактеріальне забруд-

нення, шт. мікробних 

тіл/л 
Амiак, мг/м

3
 

Сiрководень, 

мг/м
3
 

Кисень, % 

Зима 223,75 ±7,45 102,75 ±4,27 3,63±0,85 0,51±0,03 21,09±0,12 

 Весна 197,50±5,92* 104,00±8,64 0,00±0,00*** 0,36±0,03** 20,91±0,02 

 Літо 205,33±2,40* 206,67±55,48 0,.05±0,03*** 0,63±0,03* 19,47±0,03*** 

 Осінь 209,67±3,53 113,00±11,36 0,19±0,07*** 0,43±0,06 20,93±0,02 

Тут і далі: * -  р<0,05; ** - p < 0,01; *** -  p < 0,001- вірогідні відмінності відмічено відносно зимового періоду 

 

У другому приміщенні (табл.2) відмічено лише тенденцію до збільшення рівня пилового 

(літо) і бактеріального (весна-літо) забруднення. Аміаку у повітрі літом було вірогідно (р < 

0,001) менше, а сірководню більше ніж  зимою  (р < 0,001) весною та (р < 0,05) осінню.  
 

2. Мікроклімат у маточнику другого приміщення за різних сезонів року, M±m 

Сезони 

року  

Пилове забруд-

нення, шт/см
3
 

Бактеріальне забруд-

нення, шт. мікробних 

тіл/л 
Амiак, мг/м

3
 

Сiрководень, 

мг/м
3
 

Кисень, % 

Зима 206,50±3,28 268,50±73,02 8.87±1.36 1.90±0.11 20.85±0.08 

 Весна 202,00±5,81 434,80±65,49 7.76±0.90 4.71±0.50*** 20.65±0.04* 

 Літо 227,00±19,50 342,67±29,49 1.61±0.23*** 2.25±0.24 19.33±0.05*** 

 Осінь 196,33±7,31 278,00±112,80 5.76±1.20 2.77±0.38* 20.74±0.05 

 

Відносний вмісту кисню у повітрі приміщень незалежно від способу вентилювання у лі-

тній період був (р < 0,001) меншим ніж у зимовий період.   

Хоча рівень бактеріального обсіменіння у другому приміщенні у весняно-літній період і 

був вище, у 1,3..1,6 рази, відносно зимового періоду, але враховуючи значну варіабельність 

отриманих даних ці відмінності не носили вірогідного характеру. Порівнюючи значення між-

сезонного бактеріального обсіменіння у першому та другому приміщенні було встановлено, 

що у середньому він був у другому приміщенні у 2,6..4,2 рази вище (р < 0,05.. р < 0,01), за ви-

ключенням осіннього сезону року де середній рівень бактеріального обсіменіння хоч і був у 

2,5 рази вище, але відмінності між зимовими показниками були невірогідними. Встановлено, 

що у першому приміщенні кількість мікробних тіл у різні сезони року змінювалась від 80 до 

310 у 1 літрі, а у другому приміщенні цей показник змінювався від 90 до 600 мікробних тіл у 1 

літрі повітря 

Порівняльний аналіз даних вмісту аміаку та сірководню у першому та другому примі-

щенні показав, що у другому приміщенні де у всі сезони року повітря подавали через стінові 

клапани рівень аміаку був у 2,4…30.3 рази вірогідно (Р<0,01…0.001) вище ніж у повітрі пер-

шого приміщення. Концентрація сірководню у повітрі другого приміщення також була вірогі-

дно вищою у 3,7..13,1 рази (Р<0,001) ніж у повітрі першого приміщення. Вміст кисню у повіт-

рі другого приміщення, крім зимового періоду, був вірогідно (p < 0.05.. p < 0.005) меншим ніж 

у першому приміщенні.  

Для графічного відображення різниці між показниками мікроклімату у приміщеннях з 

різним способом повітрообміну отримані дані були представлені у вигляді стовпчикової діаг-

рами (рис. 1).  
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Рис. 1. Порiвняння даних мікроклімату  у виробничих приміщеннях 

 з різною системою повітрообміну 
 

Таким чином система подачі повітря через канали у нижню частину секцій приміщення 

дозволяє мати у рази нижчий рівень бактеріального обсіменіння, аміаку і сірководню та більш 

високий відносний вміст кисню у повітрі на рівні розміщення тварин, ніж у приміщенні, де 

повітря подавали до секцій через стінові клапани. Все вищеперераховане вказує на значну пе-

ревагу способу створення і контролю мікроклімату застосовану у першому приміщенні. Саме 

завдяки направленому потоку повітря знизу вверх до витяжних каналів і забезпечується зме-

ншення пилового, бактеріального і газового забруднення повітря приміщення. 

Пошук шляхів та засобів оптимізації мікроклімату у приміщеннях, де утримують свино-

поголів’я різних технологічних груп, є пріоритетним напрямом досліджень, бо це дає можли-

вість поліпшити умови роботи обслуговуючого персоналу та спеціалістів господарства, а та-

кож умови утримання свинопоголів’я, від яких напряму залежать результати і показники про-

дуктивності,  а також здоров'я тварин. 

 

 
УДК 636.2.033 
 

РОСТ И РАЗВИТИЕ БЫЧКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ СЕКСИРОВАННОЙ СПЕРМЫ 
 

В. Т. Головань, доктор сельскохозяйственных наук, професор,  

Д. А. Юрин, кандидат сельскохозяйственных наук 

ФГБНУ «Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства», 

 г. Краснодар, Россия 

А. В. Кучерявенко, кандидат сельскохозяйственных наук. 

ФГУП РПЗ «Красноармейский», пос. Октябрьский, Россия 
 

В статье приведены экспериментальные данные о росте и развитии бычков до 15-месячного 
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Постановка проблемы. Использование спермы, разделенной по полу, с повышенным 

получением телочек в приплоде начинает внедряться на сельскохозяйственных предприятиях 

России, что обеспечит современный уровень ведения селекционно-племенной работы и при-

даст импульс развитию отрасли животноводства [1]. 
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В связи с этим, нами проведены специальные исследования новой биопродукции в 

ОАО ОПХ ПЗ «Ленинский путь» Новокубанского района Краснодарского края [2]. 

В одном из опытов было исследовано, какую продуктивность проявляют бычки, полу-

ченные параллельно с телками при использовании сексированной спермы с преимуществен-

ным получением телок. Это имеет практический интерес. Так как при получении 1000 телок 

от разделенной спермы, их будет получено около сотни. Это то, от чего нельзя отказываться 

при подсчете полных результатов. 

Ранее в России не проводилось изучение роста и развития бычков, полученных от сек-

сированной спермы, хотя структура их ДНК может отличаться от обычного биоматериала.  

Осеменяли спермой, разделенной по полу только телок хорошо развитых, в 15-18-

месячном возрасте, живой массой 390-410 кг, с нормальным состоянием яичников. Осемене-

ние проводилось однократно за охоту с интервалом от ее начала в среднем 12 часов. Повтор-

ное осеменение в случае «прохолоста» проводилось обычной спермой, не разделенной по по-

лу. Это предпринято из экономических соображений. 

В эксперименте использованы телки голштинской породы, разводимые на предприятии, 

а так же нового типа красного молочного скота (на основе красной степной породы помеси 4-

го поколения по голштинской породе), составляющие значимую часть маточного поголовья на 

Кубани. 

Визуальный осмотр телят, полученных от сексированной спермы, при рождении, в пер-

вые два месяца жизни и старше не показал отклонений по экстерьеру и по развитию. Живот-

ных полученных как от разделенной спермы, так и от обычной, выращивали по интенсивной 

технологии. 

В первые 60 дней после рождения бычков содержали в индивидуальных клетках. Затем 

в групповых клетках по 10-12 голов беспривязно. В 3-4-месячном возрасте бычков передавали 

на специализированную ферму откорма. 

Для интенсификации роста животные получали цельное молоко первые три месяца в 

повышенном до 500 кг количестве, зерно кукурузы 27 кг/голову, начиная с первой декады вы-

ращивания. За 6 месяцев выращивания израсходовано: силос кукурузный 520 кг, сено люцер-

новое 253 кг, соль, мел соответственно 2 кг и 2,15 кг комбикорм в количестве 192 кг. 

Живая масса бычков, полученных от разделенной спермы и обычной соответственно 

равна: при рождении 36,4±0,1 и 36,0; в 3-месячном возрасте 104,3±1,0 кг и 103,7±1,0 кг. Живая 

масса бычков в 13-месячном возрасте была у 1 группы 431,2±1,2 кг, у 2 группы 432,6±2,3 кг, 

среднесуточные приросты соответственно 998,2 и 1002,8 г при затратах корма на 1 кг прирос-

та соответственно 7,81 и 7,78 ЭКЕ (Р>0,05). Живая масса в 15-месячном возрасте при снятии с 

откорма равна 504,0±3,1 кг и 503,8±2,2 кг, абсолютный прирост 467,6 кг и 467,8 кг, (Р>0,05); 

среднесуточный прирост за весь период выращивания и откорма 1028,8 и 1029,3 г.  

Биохимические показатели их крови не имеют отклонений от нормы при несколько по-

вышенном содержании щелочной фосфатазы с отсутствием достоверных различий между 

группами. Различия между группами недостоверны. 

Выводы. В проведенном опыте интенсивность роста бычков, полученных от разной 

спермы, за период от рождения до снятия с откорма не имеет достоверных различий.  
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Характеристика доильных машин с молокопроводом при доении коров в стойлах должна 

включать оценку отдельных молочных линий и их участков. 

Следует классифицировать эти машины по их действию на качество молока и его ингре-

диенты. Такие технологические подходы служат повышению качества молока при доении в 

молокопровод [1]. 

Нами были изучены параметры отдельных молочных линий при разных конструкциях 

доильных установок; установлена связь между техническими и технологическими характерис-

тиками молочных линий и качеством молока; разработан способ классификации молочных 

линий по влиянию на качество молока. 

Новый способ определения класса молочной линии доильной установки основан на из-

менении массовой доли жира в зависимости от интенсивности движения молока (патент РФ № 

2553646).  

Производительность линий зависит от эксплуатации в конкретных производственных 

условиях, которые следует учитывать [2]. 

Разработанный нами способ осуществляется следующим образом. 

В течение нескольких доений в коровнике, оборудованном молокопроводом, устанавли-

вается индекс дестабилизации жировых частиц - Дn для каждого доения в отдельности по фо-

рмуле:   Д=((Ж сс-Жт)/Жсс)×100%, 

где Д - индекс дестабилизации жировых частиц; 

Жсс - жирность молока в средней пробе из мензурок индивидуальных счетчиков молока 

до транспортировки по молочной линии; 

Жт - жирность молока в средней пробе из сборной емкости после транспортировки по 

молочной линии. 

При этом измеряется общая продолжительность каждого доения - Tn и количество моло-

ка в конечном танке - Mn, где n - порядковый номер доения. Затем вычисляют среднюю прои-

зводительность молочной линии - Vn по формуле:  Vn=Mn/Tn. 

Сохранность жира в процентах определяют по формуле:  Сж = 100 % - Д 

Определив наиболее высокую и низкую средние производительности молочной линии 

по вычисленным значениям Vn, сопоставляют соответствующие им индексы дестабилизации 

жировых частиц соответственно - Дв и Дн диапазонам. При этом класс молочной линии ус-

танавливают при разной ее производительности в соответствии со следующими диапазонами 

значений Дв и Дн: к I классу с высокой сохранностью жира - более 96 %, ко II классу со сред-

ней сохранностью жира – 93-96 %, к III классу с низкой сохранностью жира - менее 93 %. 
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Способ опробован на МТФ во ФГУП ПЗ «Ладожское» Россельхозакадемии. Опыт про-

веден на коровах черно-пестрой породы с годовым удоем 7-8 тыс. кг молока. Доение коров 

трехкратное: утром, в обед и вечером с интервалами между дойками: 12 часов, 6 часов и 6 ча-

сов. Доили коров в молокопровод установки АДМ-8 в коровниках на 150-200 коров. Доильные 

аппараты заводские 2-тактные с попарным доением фирмы DeLaval. Вакуум при доении 

0,48±0,02 кгс/см2. Применялось доение через индивидуальные счетчики молока 1 день в ме-

сяц в течение трех доек (утром, в обед и вечером). Исследования проведены по молочным ли-

ниям разных классов, в результате которых были уточнены параметры класса молочной линии 

при разной скорости движения по ней молока и соответственно производительности. 

Молочная линия № 1 выполнена из стеклянных труб длиной 2,2 м, диаметром 38 мм. 

Молоко поступало непосредственно в молочную цистерну ДФ-06. Молочная линия № 2 смон-

тирована из нержавеющих труб длиной 6,3 м и диаметром 50 мм, как и молочная линия № 3. В 

линии № 2 молоковоздушные колбы расположены непосредственно в коровнике, а в линии № 

3 колба вынесена в молочную. Непосредственно от молоковоздушных колб молочный насос 

МНЦ-6 в автоматическом режиме перекачивал продукт в цистерны ДФ-06 по трубам из нер-

жавеющей стали диаметром 25 мм и 50 мм разной длины. В контроле (по прототипу) класс 

молочной линии определялся по методике, разработанной в СКНИИЖ (патент РФ №2466532 

от 20.11.2012 г.). 

Во время контрольных доений с использованием индивидуальных счетчиков молока 

изучалось количество молока от каждой коровы и состав пробы молока. Эти показатели учи-

тывались также в целом по молочной линии. Они характеризуют молоко и его состав до дви-

жения по молочной линии в I период. Затем во II период бралась сборная проба молока из мо-

лочного танка или цистерны ДФ-06 в конце молочной линии. Сравнивалась массовая доля 

жира в среднем до и после движения молока: утром, когда повышенное количество молока и 

скорость движения по линии и в обед, когда в 2 раза меньше его количество и скорость дое-

ния. 

Таким образом, в этом опыте при доении на молочной линии № 1 данной установке в 

обеденное доение отмечено сильное снижение удоя – практически в 2 раза; производительно-

сти молочной линии – на 42 %, и понижение сохранности жира по индексу дестабилизации 

жира – Д на 3,83 % по сравнению с утренним доением. 

На молочной линии № 2 присутствуют те же закономерности, что и на линии № 1. Удой 

на корову снизился с 12,52 кг утром до 6,64 кг в обед, соответственно производительность мо-

лочной линии снизилась с 3,97 кг/мин до 2,66 кг/мин, а индекс дестабилизации жира Д изме-

нился с 1,47 % до 5,60 % на величину 4,13 %. При этом класс молочной линии, вычисленный 

по прототипу, изменился с I в утреннее доение до II в обеденное доение. 

По линии № 3 установлено снижение удоя в обеденное доение по сравнению с утренним 

с 12,87 кг до 5,78 кг и соответственно производительности молочной линии с 4,07 кг/мин, до 

2,12 кг/мин, при этом значения индекса дестабилизации жира - Д увеличилось незначительно: 

с 2,21% до 2,3%, что соответствует молочной линии I класса, при обеих дойках, по прототипу. 

Таким образом, было экспериментально подтверждено, что происходит изменение клас-

са молочной линии и сохранности жира при изменении скорости движения молока по моло-

копроводу и соответственно ее производительности. В соответствии с этими эксперимен-

тальными данными класс молочной линии согласно предлагаемому способу был установлен с 

учетом разной производительности молочной линии на предприятии в течение суток, связан-

ной с условиями производства. В результате отобраны для использования молочные линии 

первого класса, что позволило повысить жирность товарного молока на 0,12 % по ферме. 

Выводы. Разработан новый способ оценки функциональных свойств конструкции доиль-

ных установок с молокопроводом по сохранности жировых частиц молока при разной произ-

водительности. При доении коров в стойлах доильной установкой с молокопроводом рекоме-
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ндуется использовать определения класса молочных линий по разработанному нами способу, 

что позволяет повысить качество товарного молока.  
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В статье рассматривается развитие плода у телок голштинской породы, полученных от спе-

рмы, разделенной по полу и обычной. Установлена положительная корреляция интенсивности роста 
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Постановка проблемы. Рост молочной продуктивности в последние годы сопряжен с 

трудностями ремонта стада коров. В связи с этим возникла острая необходимость апробиро-

вать использование спермы, разделенной по полу, с повышенным получением телочек в прип-

лоде на действующем предприятии [1, 2].  

Методика. Работа по изучению роста и развития телят проводилась во ФГУП ПЗ «Ле-

нинский путь» Новокубанского района Краснодарского края. Здесь проводили осеменение те-

лок голштинской породы глубокозамороженной спермой, разделенной по полу с приму-

щественным получением телок в приплоде, и обычной, с целью улучшить ремонт стада коров 

[3]. 

Технология искусственного осеменения телок и коров глубокозамороженной спермой 

быков-производителей, выполняется согласно рекомендациям фирмы поставщика биопродук-

ции с учетом пониженного количества сперматозоидов в дозе. 

Осеменяли спермой, разделенной по полу, только телок хорошо развитых, в 15-18-

месячном возрасте, живой массой 390–410 кг с нормальным состоянием яичников. Осемене-

ние проводилось однократно за охоту с интервалом от ее начала около 12 часов. Повторно в 

случае «прохолоста» осеменяли обычной спермой (не разделенной по полу).  

Кормление животных проводилось по рекомендациям РАСХН однотипно в течение 

всего года. При этом основу рациона составляли: сено, сенаж люцерновый, силос высокого 

качества и комбикорм. 

Результаты исследований и их обсуждение. Показано, что от 258 учтенных телок, 

осемененных спермой, разделенной по полу (группа 1) родилось живых телят 243 головы, в 

том числе телочек 213 голов или 87,7 % и бычков 30 голов или 12,3 %. Процент выхода тело-

чек в этом опыте близок к гарантиям (90 %) фирмы поставщика разделенной спермы. 

От растелившихся 395 контрольных телок, осемененных обычной спермой (группа 2), 

родилось живых телят 380 гол., в том числе 186 телочек или 49,0 % и 194 бычка или 51 %. 
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В 1 группе получено больше телочек на 38,7 % и меньше бычков на 39 %, чем во II 

группе (Р<0,001). Показано, что у матерей телочек 1-й группы (n=24), возраст при первом 

осеменении равен 430,7±9,54 дней, что меньше, чем у сверстниц 2-й группы на 65,5 дней 

(Р<0,05), как и возраст при отеле. Это результат того, что телок осеменяют первый раз спер-

мой, разделенной по полу, а если они не оплодотворяются, и проявляют повторную охоту, то 

их осеменяют обычной спермой. 

У животных 1-й группы, родивших телочек, продолжительность стельности равна 

275,53±2,73 дней, живая масса при отеле 563,6±3,6 кг, живая масса приплода при рождении 

равна 35,8±0,16 кг. Эти показатели достоверно не отличаются от сверстниц второй группы. 

Все эти параметры соответствуют физиологической норме. 

Проведено изучение связи у 38 первотелок, родивших телочек, некоторых показателей 

воспроизводства между собой методом парной корреляции. 

Установлено, что имеется тенденция отрицательной корреляции продолжительности 

внутриутробного развития телочек с возрастом при осеменении: как контрольных (r=-0,287 

при tr=-1,237), полученных от обычной спермы быка-производителя Лад 0578054466, так и от 

спермы, разделенной по полу: быка Марш №131044247 (r=-0,250 при tr=-0,776) и быка Эве-

ретт (r=-0,561 при tr=1,357). 

Одновременно отрицательная связь просматривается в продолжительности стельности 

с возрастом при отеле (Lim r от -0,108 до -0,401) и живой массой первотелки (Lim r от -0,083 

до -0,526 при tr от 0,342 до -1,857). В то же время наблюдается тенденция положительной кор-

реляции между продолжительностью стельности первотелки и живой массой рожденной тел-

ки в среднем по всем быкам (r=0,218 при tr=1,340). Достоверная эта связь у быка Марш 

№131044127: (r=0,626 при tr=2,408). 

Приведенные связи можно логически интерпретировать, как прямые положительные 

связи интенсивности развития телки до первого плодотворного осеменения с интенсивностью 

развития ее плода.  

Динамика среднесуточных приростов от рождения до 15-месячного возраста у телок, 

полученных от разделенной спермы и от обычной, была равна соответственно 810 и 796,1 г, 

что свидетельствует об интенсивном росте животных за этот период. 

В наших исследованиях впервые показан прирост живой массы потомства телок, полу-

ченных от спермы, разделенной по полу на телках в возрасте от 15 месяцев до отела.  

Показано, что в среднем по телкам от раздельной спермы до 15-месячного возраста вы-

ращено 142 телки со средней живой массой 406,53±1,92 кг; в 18-месячном возрасте они имели 

470,5±2,0 кг; при отеле в 23,15 месяцев – 563,65±3,58 кг. За период от 15-месячного возраста 

до отела у опытных телок получено абсолютного прироста 157,12 кг. В среднем на 1 телку от 

обычной спермы (190 голов) получено живой массы в 15-месячном возрасте 400,2±1,91 кг; в 

18-месячном возрасте 465,2±2,2 кг; при отеле в 25,37-месячном возрасте 557,43±3,81 кг. За пе-

риод от 15-месячного возраста до отела от контрольных телок получено прироста 157,23 кг. 

Разница между группами недостоверна, что свидетельствует о нормальном развитии всех жи-

вотных. Среднесуточные приросты в период с 15 до 18 месяцев по группам 1 и 2 были равны 

соответственно 710 и 715,1 г (P>0,05). В период после 18 месяцев и до отела они снизились 

соответственно до 527,34 и 520,1 г. 

За период от 15-месячного возраста до отела в расчете на 1 телку получены по 1 группе 

и по 2-й группе среднесуточные приросты 643 г и 620 г (P>0,05) при затратах корма на 1 кг 

прироста 14,8 и 16,7 ЭКЕ. 

Выводы. Установлена положительная корреляция интенсивности роста и развития пе-

рвотелки с интенсивностью развития ее плода. С целью улучшения ремонта стада коров на 

молочных фермах рекомендуется получать в приплоде преимущественно телок.  
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Наведено результати оцінки впливу генотипу на продуктивні показники свиноматок при вико-

ристанні кнурів спеціалізованих м’ясних генотипів 
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Для збільшення обсягів виробництва продукції необхідно, передусім, забезпечити дос-

татній рівень продуктивності свинопоголів’я, що сприятиме зниженню рівня собівартості кін-

цевих продуктів. 

Першим етапом у роботі над покращенням продуктивності тварин є оцінка продуктив-

них показників, аналіз їх стану і прогнозування подальшого збільшення [7].  

Переважна кількість дослідів, проведених з метою  оцінки міжпородних схрещувань та 

породно-лінійної гібридизації свідчать, що вони призводять, в першу чергу, до збільшення ба-

гатоплідності, маси поросят і гнізда в цілому в порівнянні із чистопородним розведенням 

[1,2,6]. 

Дослідження проводили в товаристві з обмеженою відповідальністю «Відродження» 

Новомосковського району Дніпропетровської області в умовах сучасної технології виробниц-

тва свинини.  

До першої групи, яка була контрольною,  включені свиноматки, щ обули осіміненні 

спермою кнурів великої білої породи. До другої та третьої групи, також були включені свино-

матки великої білої породи, осіменялись спермою кнурів породи ландрас та хунгахіб відпові-

дно. До четвертої та п’ятої груп включені помісні свиноматки ½велика біла ×½ ландрас, що 

осімінені спермою кнурів породи ландрас та хунгахіб відповідно. 

Продуктивність свиней оцінювали за загальноприйнятими зоотехнічними методиками 

[4]. Вивчали такі показники відтворної здатності: багатоплідність і великоплідність, кількість 

поросят до відлучення та їх збереженість, масу гнізда при відлучені у 28-добовому віці, вирів-

няність гнізда. Усі дані були оброблені біометрично за методиками М.О. Плохінського [5] та з 

використанням середовища MS Excelі програми Statistica10.0. 

Результати досліджень відтворювальних якостей свиноматок показали, що за багатоп-

лідністю свиноматки всіхдосліднихгрупперевищувалианалогівконтрольноїгрупи на 0,5–1,9 

поросяти  

Як свідчать дані, кращими за цимпоказникомбули свиноматки II та V (дослідних) груп, 

яківірогіднопереважалиI (контрольну) на 1,5 (15,8 %, Р<0,01) та 1,9 голів (20 %, Р<0,05) відпо-

відно. При відлученні поросят у 28 добовомувіцінайбільшакількість поросят налічува-лась в 

гніздах свиноматок II (дослідної) групи (9,9 голови). Цейпоказник у поросят всіх груп знахо-

дився в межах 7,0–7,4 кг. За масоюгнізда в 28-добовому віці встановлено різницю 3,0–7,8 кг 

(Р>0,05) міжгрупами поросят.  Найбільшу масу мали гнізда від схрещування помісних свино-

http://elibrary.ru/item.asp?id=18064348
http://elibrary.ru/item.asp?id=18064348
http://elibrary.ru/item.asp?id=16166025
http://elibrary.ru/item.asp?id=25619084
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маток ½ ВБ ½ Л  з кнурами породи ландрас (IVдосліднагрупа), які-перевищували-ана-логів I 

(контрольної) групи на 8,6 кг (Р>0,05). Свиноматки II (дослідної) групи при їх поєднанні з 

кнурами породи ландрасмали на 7,8 кг (Р>0,05) вищумасугнізда при відлученні, в порівнянні з 

I (контрольною). Збереженість поросят була в усіхгрупах в межах 85,2–93,5 % і суттєво не ві-

дрізнялась у розрізігруп.  

Як стверджує Д. В. Ломако [3], оскільки міжбагато- та велико плідністю існує високий 

від’ємний кореляційний зв’язок (r = -0,53), зменшувати кількість дрібних при народженні по-

росят більшефективно шляхом підвищення вирівняності гнізд свиноматок. 

З метою оцінки величини впливу різнихфакторів на основні показники продуктивності 

свиноматок ми провели дисперсійнийаналіз, результатиякогонаведеніна рисунках 1-2. 

Дисперсійний аналіз впливу генотипу на масу 1 поросяти при відлученнісвідчить, що у 

загальнійсумічастка генотипуАскладає – 3,5 %, на іншіневрахованіфакториприпадає – 96,5 %. 

 
Рис. 1. Вплив генотипу на масу 1 поросяти при відлученні у віці 28 діб 

 

 Характеристика впливугенотипового фактору на масугнізда при відлученні (рис. 2) 

говорить про більшу силу впливу генотипу на зазначенийпоказник в порівнянні з масою 1 по-

росяти, а саме – 16,3 %, водночас 83,7 % – випадковадисперсія (іншіневрахованіфактори). 

 
Рис. 2. Вплив генотипу на масугнізда при відлученні у віці 28 діб. 

 

Відповідна тенденція може свідчити про те, що генотип безпосередньовпливаєтакож на 

кількість поросят при відлученні.  

Таким чином встановлено, що генотип має досить не високий рівень впливу на продук-

тивні показники свиноматок. 
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Викладено результати досліджень відтворювальної здатності корів голштинської породи в 

умовах їх інтенсивного використання. Встановлено, що тварини мають подовжену тривалість сер-

віс-періоду, яка становить 128,4±22,91 дні. Комплексне оцінювання плодючості і молочної продуктив-

ності корів підтвердило тривалість їх продуктивного використання протягом 5 лактацій без погір-

шення відтворювальної здатності та зниження продуктивності. 

Ключові слова: сервіс-період, сухостійний період, молочна продуктивність, відтворення, лак-

тація. 
 

Актуальність проблеми. У селекційно-племінній роботі з молочною худобою в умо-

вах інтенсивної технології виробництва молока важливим елементом є відтворення тварин. 

Систематичне одержання приплоду забезпечує розмноження і використання цінних генотипів. 

Крім того, висока плодючість створює передумови для лактаційної функції корови і тим са-

мим збільшує тривалість племінного використання тварин. Погіршення відтворю-вальної зда-

тності знижує ефективність відбору і уповільнює процес породоутворення. Разом з тим низькі 

показники виходу телят відчутно позначаються на рентабельності галузі [7].  
Актуальним питанням залишається вивчення взаємозв’язку продуктивних і репродук-

тивних якостей корів. Отримані результати науковців досить суперечливі. У своїх досліджен-

нях [2, 5, 6] вони вказують на взаємозв'язок між живою масою, надоєм, сервіс-періодом та су-

хостійним періодом. Корови з високою живою масою та сервіс-періодом менше 75 днів мають 

нижчі надої, а з підвищенням надоїв збільшується сервіс-період. Водночас, подовжений сер-

віс-період вказує на низькі адаптаційні можливості худоби, незважаючи на оптимальні умови 

годівлі та утримання. Найвищий надій мали корови з тривалістю сухостійного періоду від 62 

до 92 днів, а найменший до 30 днів. 

Мета і матеріал досліджень. Метою досліджень було дослідження відтворювальної 

здатності корів голштинської породи в умовах інтенсивної технології виробництва молока. 

Дослідження проведені на чистопородному поголів’ї голштинської породи у кількості 

319 голів, що належить товариству з обмеженою відповідальністю агрофірмі „Олімпекс-Агро” 

Новомосковського району Дніпропетровської області. 

Молочну продуктивність та показники відтворювальної здатності вивчали за першу, дру-

гу та третю лактації з використанням первинної племінної документації обліку корів госпо-

дарства. 

Для оцінки плодючості повновікових корів з урахуванням їх продуктивності викорис-

товували розроблену Буркатом В.П. [1] формулу: 

Кп =  ,
60: ×ëÊggÓí

Âó
 



Проблеми та шляхи інтенсифікації виробництва продукції тваринництва    2017 

 

148 
 

де Кп – коефіцієнт продуктивного використання корів; Ву – фактичний надій за всі дійні дні 

усіх урахованих лактацій (кг); Ун – сума надоїв за усі лактації (за 305 днів або скорочені лак-

тації, кг); g – кількість цих днів; Кg – кількість календарних днів від дати першого отелення до 

дати останнього запуску, Чл – кількість лактацій. 

Обчислення результатів досліджень проведено методом варіаційної статистики за ме-

тодиками Плохинського М.О. [4], Меркур’євої К.К. [3]. Розрахунки середніх арифметичних 

значень проводились з використанням біометричного аналізу в програмі Microsoft Excel. 

Результати досліджень. Інтенсивні технології виробництва молока впливають на сту-

пінь реактивності організму до активуючих і пригнічуючих факторів навколишнього середо-

вища, інтенсивність безумовно і умовнорефлекторної діяльності, здатність адаптації, рівень 

продуктивності та відтворювальні якості. Аналіз результатів вивчення відтворювальних якос-

тей корів представлений в таблиці 1. 
 

1. Показники відтворювальної здатності корів 

Показники Слабкий, n = 10 

Коефіцієнт продуктивного використання,од. 1,07±0,50 

Середня тривалість сервіс-періоду, дн. 128,4±22,91 

Середня тривалість сухостійного періоду, дн. 61,2±6,03 

Жива маса при першому заплідненні, кг 425,1±9,81 
 

Наведені дані таблиці 1 свідчать, що корови стада мали подовжений сервіс-період, се-

редня тривалість якого становить 128,4±22,91 днів. Тривалість сухостійного періоду – 

61,2±6,03 днів. Телиці голштинської породи мали добрий розвиток, який і визначив їх живу 

масу при першому осіменінні, яка становить 425,1±9,81 кг. Оцінюючи в комплексі показники 

плодючості і продуктивності корів можна зробити висновок, що тривалість продуктивного ви-

користання корів у стаді становить в середньому 5 лактацій при збереженні стійкої доброї мо-

лочної продуктивності та відтворювальної здатності. На це вказує коефіцієнт продуктивного 

використання корів, величина якого становить 1,07±0,50 од. У вирішенні завдань інтенсифіка-

ції молочного скотарства поряд із поліпшенням кормової бази, впровадженням прогресивних 

технологій велика роль належить системі племенної роботи по покращенню основних ознак 

молочної продуктивності корів, підвищенню генетичного потенціалу стад (табл. 2).  
 

2. Молочна продуктивність корів голштинської породи 

Усього, голів Надій, кг 

Вміст та кількість 

молочного жиру молочного білка 

% кг % кг 

І лактація, (n = 125) 5336,0 3,65 194,7 3,00 160,0 

ІІ лактація, (n = 259 ) 5436,0 3,64 197,8 2,97 161,4 

ІІІ лактація, (n = 319 ) 5614,1 3,61 202,6 2,97 166,7 

 

Згідно даних таблиці 2 видно, що за всіма показниками молочної продуктивності коро-

ви стада перевищують стандарт породи. Це, свідчить про те, що у господарстві створені відпо-

відні умови годівлі й утримання тварин, що забезпечують добрий прояв продуктивних ознак. 

Висновки. Корови голштинської породи в умовах інтенсивної технології виробництва 

молока мають тривалість сервіс-періоду 128,4±22,91 дні, сухостійного періоду – 61,2±6,03 

днів. Тривалість продуктивного використання корів становить 5 лактацій. При такій інтенсив-

ності використання у тварин не виявлено погіршення відтворювальної здатності та зниження 

продуктивності. 
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Наведено опис способу видової ідентифікації оленя благородного Cervus elaphus за окремих фра-

гментами тканин з використанням ПЛР-ПДРФ аналізу мітохондріальної ДНК.  

Ключові слова: мітохондріальна ДНК, ПЛР-ПДРФ, олень благородний. 
 

 

Вступ. Необхідність у видовій ідентифікації тварин за допомогою не морфометричних 

методів виникає у випадках відсутності туш або кісток. За наявності окремих фрагментів тка-

нин використовують спеціальні підходи, що ґрунтуються на світлової та скануючої електрон-

ної мікроскопії (SEM), [1],  імунології, електрофорезу білків [2] або ДНК-аналізі [3].  

Видова ідентифікація за допомогою аналізу мітохондріальної ДНК набула найбільшого 

поширення для виявлення фальсифікації харчових, зокрема наявності свинини у халяльній та 

кошерній їжі [4]. Також такий підхід використовують при розслідуванні злочинів пов’язаних з 

незаконним мисливством, особливо у випадках коли ідентифікація видів за допомогою візуа-

льного огляду туші, морфометрії пір'я, шерсті, зразків крові та м’яса є складним завданням для 

правоохоронних органів щодо забезпечення дотримання Закону про дику захисту (WPA) [5,6]. 

Застосування аналізу мітохондріальної ДНК дозволяє розрізняти зразки благородного оленя 

(Cervus elaphus), лані (Dama dama), козулі (Capreolus Capreolus), великої рогатої худоби (Bos 

Taurus), овець (Ovis Aries) і кози (Capra hircus). ПЛР проводили з використанням набору 

праймерів, що  обмежують консервативної області близько 712 пар основ мітохондріальних 

генів 12S рРНК. Аналіз, заснований на специфічних сайтах рестрикції послідовності даних з 

цього фрагмента ДНК дозволило підібрати ендонуклеази рестрикції MseI, MboII, BslI, і ApoI 

для ідентифікації видів. Профілі отримані при гідролізі ампліконів з обраним ферментом до-

зволили однозначно ідентифікувати м'ясо всіх домашніх і диких видів тварин проаналізовані у 

цій роботі [7]. 

Методи видової ідентифікації тварин захищені авторським правом, тому їх використання 

потребує значних матеріальних витрат [8]. У зв’язку з цим, нами був розроблений власний 

спосіб видовій ідентифікації оленя благородного за допомогою ПЛР-ПДРФ аналізу мітохонд-

ріальної ДНК. 
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Матеріали і методи. Для проведення досліджень було використані  зразки шерсті оленя 

благородного добутих в урочищі «Максимівка», Диканський район, Полтавської  області. Ви-

ділення ДНК із шерсті з використанням іонообмінної смоли Chelex-100 проводили за С. М. 

Корінним та ін. (2005). Виділену ДНК, ампліфікували з праймерами MITRDF: 

aaccataaagatatcggtac та MITRDR: gcttcaactatagatgatgctag (Metabion international AG, Німеччина), 

що обмежують ділянку мітохондріального гену тРНК
ПРО

 оленя благородного визначених за 

комп’ютерним аналізом електронної бази даних (GenBank, номер доступу  AB245427).  

 
 

Рисунок 1. Електрофоретичне розділення у 6% ПААГ продуктів рестрикції AluI мітохондрі-

альної ДНК об’єктів та контролю, попередньо ампліфікованих у ПЛР. М – маркер молекулярної 

маси ДНК pBR322/MspI; 1 – не гідролізований ампліфікат ДНК об’єкту, 2, 3, 4 –  ДНК оленя благо-

родного, 5 – ДНК великої рогатої худоби. 
 

Ампліфікацію ДНК проводили з використанням реактивів («FERMENTAS», Литва). Реа-

кцію здійснювали на ампліфікаторі Терцик («ДНК-технология», РФ). В якості контролю вико-

ристовували зразок ДНК великої рогатої худоби. Ампліфіковані фрагменти ДНК гідролізували 

ендонуклеазою Alu I, за умов виробника («FERMENTAS», Литва). Продукти ампліфікації ана-

лізували в 6 % поліакріламідному гелі (ПААГ) з наступним  фарбуванням розчином бромис-

того етидію та фотографуванням. В якості маркеру молекулярної маси використовувалиp ДНК 

BR322/MspI. 

Результати. Спектр фрагментів рестрикції мітохондріальної ДНК зразків 1, 2, 3 виявив-

ся однаковим та характерним для виду олень благородний і відмінним від спектру фрагментів 

рестрикції ДНК великої рогатої худоби (рис. 1.).  

Подібний підхід було використано Shi-Yi Chen et al. (2010). Визначені 17 видоспецифіч-

них змін мітохондріальної послідовності гена 12S рРНК (~440 б.п.) великої рогатої худоби, 

яків, буйволів, кіз, свиней з бази даних послідовностей, які представляли 62 породи з 17 геог-

рафічних регіонів дозволили розробити метод видової ідентифікації ПЛР-ПДРФ На підставі 

певних варіацій видових спектрів отриманих за допомогою двох ендонуклеаз Alu I та Bfa I бу-

ла перевірена можливість визначення автентичності у зразках сирого м'яса. Коза і свиня були 

ідентифікована за допомогою Alu I, велика рогата худоба, яки, буйволи з використанням Bfa I. 

[9]. 

Таким чином, профілі отримані при гідролізі продуктів ампліфікації з обраним фермен-

том Alu I дозволили однозначно ідентифікувати зразки оленя благородного і ВРХ проаналізо-

вані у цій роботі.  
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В тезисах приведены материалы, характеризующие новую заводскую линию. 

Ключевые слова: голштинской популяции, заводская линия, молочная продуктивность, 

скорость молокоотдачи, здоровье вымени. 
 

Для выведения новой заводской линии скота, которая входит в состав генеалогической 

структуры голштинской популяции, использовались лучшие производители голштинской по-

роды, импортированные из Венгрии, Германии, Швеции, а также полученные в условиях пле-

менных хозяйств республики.  

Заводская линия Прелюде 392457 создана в генеалогической линии Вис Айдиала 

933122. Бык Прелюде 392457 родился в Канаде в 1986 году от коровы G. Kelco с продуктив-

ностью по наивысшей  лактации 13041 кг молока, 3,9% жира и 3,0% белка и выдающегося бы-

ка Старбука 352790. Он имеет множество сыновей, наиболее выдающимися и использующи-

мися на маточном поголовье скота хозяйств республики из которых являются Мтото 

6001001962, Эстимейт 599870, Аутсайд 6026421, Прогресс 2234121; производители Ганзо 

750053, Морган 750032, Шотл 598172 являются внуками Прелюде и имеют высокую племен-

ную ценность по ряду хозяйственно-полезных признаков. Они дали многочисленное потомст-

во, которое широко используется в нашей республике.  

Проведена оценка создаваемой заводской линии по  молочной продуктивности коров в 

СПК «АК Снов» Несвижского и СПК «Остромечево» Брестского районов как базовых хо-

зяйств. Как показывают данные таблицы, коровы создаваемой заводской линии Прелюде всех 

возрастов в обоих хозяйствах характеризуются высокими показателями удоев, содержания 

жира и  белка в молоке: средний удой 402 голов составляет 9135 кг молока с содержанием жи-

ра 3,64% и белка 3,30%. В СПК «АК Снов»  коровы характеризуются высоким уровнем удоев 

(9640 кг) и белковомолочности (3,20%); в то же время среднее содержание жира в молоке ко-

ров относительно невысокое и составляет 3,48%. Уровень удоев у коров по второй лактации 

значительно увеличивается, несколько снижаясь у полновозрастных животных. Коровы созда-

ваемой заводской линии Прелюде в СПК  «Остромечево» также имеют высокие  показатели 

продуктивности, которые с возрастом увеличиваются. Средний удой 107 коров за 305 дней 
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последней законченной лактации составляет 7741 кг молока с содержанием жира 4,09 и белка 

3,56%. 

Величина коэффициентов изменчивости удоя и содержания белка находится в пределах 

нормы для выборочной совокупности и составляет 21,5 и 7,6%, соответственно.  

Развитие животных оценено по результатам их взвешивания. Данные о живой массе 

коров и ремонтных телок создаваемой заводской лини в СПК «Остромечево» указывают на 

достаточно высокий уровень выращивания ремонтных телок, который позволяет в дальней-

шем иметь следующую живую массу: 547 кг - у первотелок, коров второго отела –566 кг и 

третьего и старше – 584кг.  

Быки новой заводской линии, как и коровы, характеризуются хорошим развитием. Их 

живая масса в пятилетнем возрасте составляет в среднем 890 кг, что превышает стандарт по-

роды на 10 кг. Ремонтные бычки в условиях элеверов достигают живой массы в возрасте 6 ме-

сяцев в среднем 191 кг, в 12 месяцев – 375 кг. 

Среднесуточные приросты от рождения до 12 месяцев находятся почти на уровне 1000 

г. Это свидетельствует о высокой энергии роста бычков в этот период, который на втором го-

ду жизни составляет в среднем около 700 г. 

Определена величина скорости молокоотдачи коров создаваемой линии в период 2-5 

месяца лактации путем деления количества надоенного молока (кг) на затраченное при этом 

время (мин), которая составляет 2,51 кг/мин при очень высоком коэффициенте изменчивости 

– 38% у коров СПК АК Снов. Это указывает на большие различия между животными по дан-

ному признаку в стаде хозяйства, в то же время при практически такой же величине данного 

показателя у коров СПК «Остромечево», его изменчивость значительно ниже. Целенаправ-

ленное использование быков, улучшающих интенсивность молокоотдачи, а также более тща-

тельное соблюдение правил  технологии машинного доения будут способствовать выравнива-

нию и оптимизации данного показателя в стаде. По количеству соматических клеток в молоке 

коров можно судить о состоянии здоровья не только вымени, но и всего организма в целом.  
   

Показатели молочной продуктивности коров создаваемой заводской линии голштинской популя-

ции отечественной селекции 
Лактация по 

счету 
n 

Удой, кг Жир, % Белок, % 

M ± m Cv,% M ± m Cv,% M ± m Cv,% 

СПК «АК Снов» 

1 197 9042±104 16,1 3,46±0,03 10,4 3,21±0,01 5,4 

2 41 11241±270 15,4 3,37±0,05 8,7 3,18±0,03 5,2 

3 и ст. 57 10558±245 17,5 3,64±0,05 11,2 3,18±0,03 6,2 

наивысш. 295 9766±107 18,8 3,49±0,02 10,5 3,20±0,01 5,6 

В среднем 295 9640±105 18,6 3,48±0,02 10,6 3,20±0,01 5,5 

СПК «Остромечево» 

1 41 6888±154 14,3 4,08±0,03 4,4 3,56±0,03 5,4 

2 26 7894±333 21,5 4,08±0,04 4,4 3,56±0,05 7,0 

3 и ст. 40 8515±308 22,9 4,11±0,05 7,6 3,56±0,04 7,7 

наивысш. 107 8177±168 21,2 4,11±0,02 5,8 3,50±0,02 5,7 

В среднем 107 7741±166 22,2 4,09±0,02 5,8 3,56±0,02 6,7 

В среднем по 

линии 
402 9135±98 21,5 3,64±0,02 11,9 3,30±0,01 7,6 

 

Количество соматических клеток в молоке коров СПК Снов значительно различается, 

изменяясь от 17 до 3313 тыс. в 1 мл молока (Cv=178%), хотя в среднем этот показатель харак-

терен для молока  сорта экстра 253 тыс. соматических клеток в 1 мл молока. Среднее содер-

жание соматических клеток в 1 мл молока коров СПК Остромечево составляет 509 тысяч, что 

соответствует требованиям для молока высшего сорта, при высоком коэффициенте вариации 

(121%).  
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Коровы создаваемой линии в СПК «АК Снов» и СПК Остромечево характеризуются 

следующими воспроизводительными качествами: средний возраст  при первом отеле в двух хо-

зяйствах составляет 24-25 мес., что является как экономически, так и физиологически оправ-

данным. Величина коэффициента вариации (7,3-10,7) данного показателя указывает на необхо-

димость индивидуального подхода к выращиванию каждой особи. Средний показатель продол-

жительности сервис-периода у коров СПК Снов колеблется в зависимости от возраста коров от 

128 до 172 дней, что считается физиологически оправданным при достаточно высоком уровне 

молочной продуктивности коров в стаде. Однако, высокие коэффициенты изменчивости дан-

ного показателя (54,8-70,7%) указывают на значительные различия коров внутри изучаемых 

групп, независимо от возраста. Отдельные животные имеют продолжительность сервис-пери-

ода, превышающую экономически оправданную величину. Аналогичная картина по показа-

телям, характеризующим воспроизводительные качества коров, наблюдается и в стаде коров 

СПК «Остромечево». Увеличение продолжительности сервис-периода удлиняет межотельный 

период, ведет к недополучению телят. Изучению причин указанного состояния воспроизводства 

стада и их устранению должно быть уделено внимание специалистов двух предприятий. 

Отобрано 10 быков-улучшателей, принадлежащих данной линии, от которых на племп-

редприятиях республики имеется достаточный запас спермы (более 18 тыс. доз от каждого 

быка). Более 50% производителей получены в племенных сельскохозяйственных организаци-

ях республики. Все они  имеют высокую молочную продуктивность матерей (удой более 

10000 кг молока за 305 дней наивысшей лактации). 

Таким образом, выведена  новая заводская линия скота голштинской породы отечест-

венной селекции – Прелюде 392457, которая отличается достаточно высоким уровнем показа-

телей молочной продуктивности: средний удой  9135  кг молока с содержанием жира 3,64% и 

белка 3,30%. Животные создаваемой линии имеют достаточно высокий уровень развития во 

все периоды выращивания и эксплуатации, коровы обладают хорошими воспроизводитель-

ными способностями, здоровым выменем и пригодны к механическому доению на промыш-

ленных комплексах.  
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У статті представлені результати впливу частки спадковості голштинської  породи на екс-

тер’єрний тип, молочну продуктивність та ступінь коефіцієнта фенотипової консолідації ознак про-

дуктивності та екстер’єру корів української чорно-рябої молочної породи. Наші дослідження свід-

чать про ефективність подальшого використання на маточному поголів’ї племзаводу високоцінних 

чистопородних голштинських бугаїв-плідників північно-американської селекції. 

Ключові слова: порода, генотип, екстер’єрний тип, сила впливу, консолідованість, молочна 

продуктивність. 
 

Молочному скотарству приділяється значна увагу в усьому світі  і в Україні зокрема. 

Одним із основних факторів інтенсифікації цієї галузі в сучасних умовах є цілеспрямована се-

лекційно-племінна робота, яка сприяє генетичному росту продуктивності молочних порід. Пі-

двищення продуктивності сучасних молочних порід відбувається, в основному, за рахунок ви-

користання сперми бугаїв-плідників голштинської породи північно-американської та європей-
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ської селекції. Голштинська порода істотно прискорює темпи приросту молочної продуктив-

ності корів в усьому світі – досвід зарубіжних країн свідчить, що при голштинізації є можли-

вість збільшити середній надій на корову щорічно більш ніж на 100 кг.  Селекція тварин тіль-

ки за продуктивністю (надій, вміст жиру і білка) без урахування оцінки екстер’єру призводить 

до ослаблення конституції, зростання чисельності тварин з недоліками екстер’єру, що зумов-

лює передчасне вибуття корів зі стада [1, 2, 3, 4, 7]. 

Виходячи з вище зазначеного, метою наших досліджень є вивчення показників екс-

тер’єру  і продуктивності залежно від зміни частки спадковості голштинської породи у струк-

турі генотипу корів-первісток української чорно-рябої молочної породи поліського типу ПАФ 

«Єрчики» Попільнянського району Житомирської області. 

Матеріали і методи. Матеріалом для досліджень слугувала інформація про племінне і 

продуктивне використання 167 корів-первісток української чорно-рябої молочної породи пле-

мзаводу ПАФ «Єрчики». Групування корів за генотипом проводили за умовною часткою спа-

дковості голштинської   породи   з інтервалом  12,5 %:   І група - до 75 %; II – 75,1-87,5 %; III – 

87,6 і більше %. Жуву масу  тварин визначали  шляхом  зважування на 2-3 місяці лак-тації. 

Дослідження екстер’єру та конституції проводили взяттям 11 промірів статей тіла тва-

рин  за загальноприйнятими методиками. Молочну продуктивність за першу лактацію дослі-

джували за тривалістю лактації, надоєм за 305 днів або скорочену лактацію (не менше 240 

днів) шляхом проведення контрольних доїнь (три рази в місяць) впродовж перших трьох міся-

ців і щомісячно до закінчення лактації з одночасним визначенням в добових зразках молока 

вмісту  жиру і білка (%) на приладі "Екомілк КАМ-98.2А". Ступінь впливу породної належно-

сті на молочну продуктивність і відтворну здатність вираховували відношенням факторіальної 

дисперсії до загальної в однофакторному дисперсійному комплексі.  

Результати і обговорення. Нами проведено аналіз живої маси і промірів тіла корів-

первісток різних генотипів. Встановлено, що масові і лінійні габарити корів зростають з під-

вищенням умовної частки спадковості голштинської породи. Це свідчить про поліпшуючий 

вплив голштинської породи на формування екстер’єру корів-первісток української чорно-

рябої молочної породи. Так, найбільша жива маса характерна для висококровних корів за по-

ліпшуючою породою з структурою  генотипу 87,5 і більше %  (537 кг), найнижча – з часткою 

кровності до 75, яка становить 506 кг. Аналогічна, чітка картина спостерігається і за проміра-

ми тулубу. Так, якщо висота в холці у тварин кровністю 87,6 і більше склала 132,4 см, глибина 

грудей – 70,0 см, ширина грудей – 47,4 см, обхват грудей – 194,4см, коса довжина тулубу – 

154,2 см, ширина в маклаках  – 51,1 см,  то у тварин з кровністю до 75% – відповідно: 129,8; 

69,6; 48,0; 191,0; 149,8; 50,4. Тварини II групи з кровністю 75,1-87,5 % голштина зайняли про-

міжне положення  за живою масою і промірами будови тіла. 

Водночас встановлено, що тварини III групи української чорно-рябої молочної породи 

достовірно переважали ровесниць I і II груп  за живою масою на 30 і 23 кг відповідно, висотою 

в холці на 2,6 і 1,3 см, косою довжиною тулуба на 4,5 см і обхватом грудей на 3,3 і 4,9 см 

(P<0,05-0,001). В свою чергу, тварини II групи достовірно переважали лише ровесниць  I гру-

пи за косою довжиною тулуба 4,1 см (P<0,05). За всіма іншими промірами будови тіла значної 

міжгенотипової різниці не виявлено.  

Отже, піддослідні тварини всіх генотипів характеризуються добрим пропорційним роз-

витком тіла. Вони були гармонійно розвинені як за живою масою, так і за промірами статей 

тіла. Підвищення частки спадковості за голштином у корів української  молочної  породи су-

проводжується достовірним зростанням їхніх масових і лінійних габаритів. Ця закономірність 

заслуговує на увагу, за деякими авторами, оскільки, від високорослих тварин більше отриму-

ють молока. 

Для поліпшення вітчизняних порід практично в усіх галузях тваринництва України 

впродовж останніх десятирічь використовують закордонний селекційний матеріал. У молоч-

ному скотарстві у породотворному і породополіпшуючому процесах поширена голштинська 
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порода. Саме, молочна продуктивність є основним показником ефективності використання 

того чи іншого генотипу тварин [5].  

За результатами досліджень встановлено, що в однакових умовах годівлі, утримання і 

доїння тварини всіх генотипів мають  високі показники молочної продуктивності. Динаміка 

молочної продуктивності певним чином «копіює» динаміку масових і лінійних габаритів ту-

луба тварин. Тобто, із збільшенням кровності за голштином від 75 до 87,6 і більше % спостері-

гається прямолінійне зростання кількісних ознак молочної продуктивності, при деякому зме-

ншенні якісних. Найкраще проявили себе тварини III групи в ПАФ «Єрчики». Від них отри-

мано за 305 днів  першої лактаціїї по 5710 кг жирністю 3,61% та кількістю молочного жиру і 

білка відповідно 206,6 і 175,0 кг. Найменшими показниками відзначаються корови-первістки з 

кровністю до 75 % голштина (відповідно 4787; 3,62; 173,6 і 149,1). Тварини з кровністю 75,1-

87,5% займають проміжне положення.  

Одним із важливих показників ефективності розведення молочної худоби є показник ві-

дносної молочності. Він показує, що при збільшенні частки молока на 100 кг живої маси, ме-

ншу частину складає частка підтримуючого корму і більшу – продуктивна. Так, у корів III  

групи (87,6 і більше % голштина) цей показник був найбільшим і склав відповідно 973,7 кг, 

тоді як у тварин II групи – 928,9 і I–854,9 кг. 

Що стосується ознак, які характеризують перебіг лактації – це ППЛ і КПЛ, то суттєвих 

закономірностей із зміною умовної кровності у генотипі тварин української чорно-рябої моло-

чної породи не спостерігалось. 

Найсуттєвішою за молочною продуктивністю є різниця між I і III групами. У 50 % ви-

падків вона є  суттєвою і достовірною. За тривалістю лактації, жирномолочністю і білковомо-

лочністю між тваринами трьох груп достовірної різниці не виявлено. 

Основна цінність тварин полягає в їх гомозиготності, оскільки такі особини даватимуть 

потомство зі стандартними ознаками, котрі будуть максимально використовувані у високо-

ефективних технологіях. Чим менша варіабельність певної ознаки, тим вищий ступінь гомози-

готності та більша консолідованість породи [6]. Тому і не дивно, що в програмах селекції 

українських чорно-рябої і червоно-рябої молочних порід йдеться про необхідність подальшої 

консолідації тварин за типом, що сприятиме не тільки покращенню їх екстер’єру і конституції, 

але й збільшенню надоїв. 

У результаті проведених досліджень відмічена значна варіабельність коефіцієнтів фе-

нотипової консолідації у межах груп корів різних генотипів. Нами встановлено, що із зростан-

ням частки спадковості голштинської породи у структурі тварин українських чорно-рябої мо-

лочної породи спостерігається збільшення чисельності ознак екстер’єру і продук-тивності із 

позитивним значенням коефіцієнтів фенотипової консолідації і зменшення з нега-тивним. Зо-

крема, у тварин I групи їх нараховується 15, III групи – 18 відповідно. Тобто, підви-щення час-

тки спадковості у структурі генотипу корів-первісток української чорно-рябої молочної поро-

ди позитивно впливає на консолідованість тварин за продуктивністю і екстер’єром. 

Отже, збільшення частки спадковості голштинської породи у генотиповій структурі 

тварин обох порід супроводжується підвищенням коефіцієнта консолідації. Тобто відбір висо-

кокровних тварин III групи буде сприяти підвищенню типізації тварин за екстер’єрним типом 

і продуктивністю. 

У результаті наших досліджень було встановлено, що молочну продуктивність і прояв 

екстер’єру  значною мірою обумовлюють генотипові фактори, а саме частка голштинської 

спадковості. Тому, для визначення частки впливу умовної кровності голштинської породи у 

загальній мінливості екстерєру і продуктивності корів українськиої чорно-рябої молочної по-

роди ПАФ «Єрчики» нами було проведено однофакторний дисперсійний аналіз.  

Результати якого показали, що частка впливу генотипу ( 2

х
) у загальній мінливості ознак 

незначна і варіювала у корів української чорно-рябої в межах 0,08-12,2%. Однак слід відміти-

ти, що у 50 % випадків була достовірною (P<0,05-0,001). Достовірний вплив спричиняє частка 
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спадковості голштинської породи у генотиповій структурі української чорно-рябої молочної 

породи на мінливість таких блоків ознак, які характеризують екстер’єр і молочну продуктив-

ність.  

Таким чином, нашими дослідженнями було доведено про ефективність подальшої гол-

штинізації у ПАФ «Єрчики», що сприятиме покращенню екстер’єрного типу і збільшенню 

молочної продуктивності, а також підвищенню консолідації тварин за цими ознаками. 
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ДИНАМІКА ЖИВОЇ МАСИ ТА ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ СВИНЕЙ ЗА РІЗНИХ МЕ-
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У статті наведені результати досліджень  росту  свиней  різних генотипів від народження до 

шестимісячного віку за показниками середньодобових та відносних приростів. Встановлено, що гібри-

дний молодняк має високу інтенсивність росту у початковий період онтогенезу.   

Ключові слова: свині, велика біла, помісі, гібридний молодняк, абсолютний, відносний приріст, 

індекси росту. 
 

Виробництво м’яса безпосередньо пов’язано з ростом тварин, зокрема м’язової ткани-

ни. Ріст, як й інші біологічні процеси підлягає відомим закономірностям, характерним для всіх 

видів тварин. Свині різних порід відрізняються між собою за характером протікання процесу 

росту - за величиною середньодобових приростів, напругою, інтенсивністю, тривалістю росту. 

До того ж для кожної породи свиней існують генетично обумовлені межі оптимального про-

цесу росту, часткова зміна яких на одному етапі онтогенезу веде до змін на іншому [1]. 

Як відомо, з віком інтенсивність росту знижується, але характер цього процесу у сви-

ней різних порід відбувається по різному. Наприклад, у свиней великої білої породи інтенсив-

ність росту знижується більш рівномірно, ніж у тварин скоростиглих порід, для яких характе-

рна більш висока інтенсивність росту у віці 2-4 місяці та її значне зниження у подальшому. 

Свині великої білої породи характеризуються достатньо високою інтенсивністю росту впро-
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довж всього періоду їх розвитку, і тому у них швидкість росту висока та рівномірна. М’ясні 

породи свиней мають більш високі показники напруги росту, ніж свині універсального напря-

мку продуктивності [2].  

Тому, актуальним завданням у свинарстві є визначення закономірностей росту тварин 

різних генотипів у певні періоди онтогенезу. 

Мета роботи – вивчення динаміки живої маси, середньодобових і відносних приростів 

чистопородних, помісних і гібридних свиней у різні періоди онтогенезу. 

Дослідження були проведені на чистопородних свинях великої білої породи (контроль-

на група), а також молодняку, отриманому від поєднання маток великої білої породи з кнура-

ми породи ландрас – ВБхЛ (ІІ дослідна група) і термінальними  – ВБ х (ДхГ), а також гібридах 

(ВБхЛ) х (ДхГ), відповідно ІІІ і ІV дослідні групи, в умовах племінного репродуктора ПАТ 

«Племсервіс» Глобинського району Полтавської області. 

Відомо, що жива маса в ріні періоди онтогенезу є найбільш значною ознакою у оцінці 

енергії росту свиней. На рівень генетичного потенціалу тварин за цією ознакою впливають як 

генетичні фактори, так і методи розведення 
 

1.  Динаміка живої маси молодняку свиней різних генотипів 
Групи Жива маса у віці, міс. 

при 

народженні 

2 3 4 5 6 

І 1,37±0,036 23,5±0,32 41,6±0,32 70,3±0,38 87,5±0,58 104,7±0,87 

ІІ 1,38±0,049 25,4±0,12 42,4±0,24 71,9±0,24
*** 

89,6±0,43
** 

107,3±0,73
* 

ІІІ 1,38±0,049 26,7±0,13
*** 

44,2±0,23
** 

73,3±0,27
*** 

90,5±0,43
*** 

107,7±0,71
** 

ІV 1,44±0,039 27,3±0,19
***

 45,7±0,30
*** 

74,7±0,34
*** 

91,1±0,48
*** 

107,5±0,73
* 

  

Аналіз отриманих результатів  досліджень (табл.1) свідчить, що свині усіх дослідних 

груп відрізнялися високими показниками живої маси у всі досліджувані періоди і перевищу-

вали показники контрольної групи відповідно у 2 місяці на 1,88 кг (р<0,001), 3,21 кг (р<0,001) 

і 3,82 кг (р<0,001). У 4 місяці ця різниця становила відповідно 1,63 кг (р<0,001), 3,02 кг 

(р<0,001) і 4,47 кг (р<0,001), у віці 6 місяців – 2,59 кг (р<0,005), 3,0 (р<0,01) і 2,87 кг (р<0,005). 

Найбільшою інтенсивністю росту характеризувалися тварини ІІІ і ІV дослідних груп. 

Встановлена закономірність підтверджувалась результатами оцінки інтенсивності рос-

ту за показниками середньодобового і відносного приростів молодняку свиней (таблиця 2). 

Найвища інтенсивність росту у свиней всіх дослідних груп  спостерігалась у віковий 

період з двох до чотирьох місяців (775-790 г).  Разом з тим встановлено, що від народження до 

двомісячного віку середньодобовий приріст був найвищим у гібридного молодняку свиней, 

але починаючи з чотирьохмісячного віку більш інтенсивний ріст спостерігався у  помісного 

молодняку свиней  ІІ дослідної групи. 
 

2.  Динаміка середньодобового приросту молодняку свиней, кг 
Групи Віковий період, міс. 

0-2 2-4 4-6 2-6 

І 0,368±0,0055 0,779±0,0077 0,574±0,116 0,677±0,0082 

ІІ 0,399±0,0023 0,775±0,0036 0,589±0,112 0,682±0,0061 

ІІІ 0,421±0,0023 0,776±0,0031 0,573±0,0105 0,675±0,0060 

ІV 0,431±0,0033 0,790±0,0034 0,547±0,0098 0,669±0,0055 
 

Аналіз показників відносного приросту показав, що він має чітку тенденцію до зни-

ження з віком. Так, якщо у віковий період 0-2 місяці він находився в межах від 1,809 до 1,778, 

то у період з 4 до 6 місяців цей показник становив від 0,360 до 0,394.  За віковий період 2-6 

місяців найвищим показником відносного приросту характеризу-вався чистопородний молод-

няк великої білої породи. 
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Отже, результати досліджень дозволяють стверджувати, що використання схрещуван-

ня і гібридизації позитивно впливає на динаміку живої маси, середньодобових, відносних при-

ростів товарного молодняку свиней та сприяє підвищеню ефективності галузі свинарства.  
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Наведено результати досліджень мікроклімату в приміщенні для дорощування поросят в хо-

лодний період року. Виявлена невідповідність щодо нормативних значень показників температури, 

вологості та газового складу повітря. Це обумовлює необхідність впровадження заходів щодо норма-

лізації мікроклімату в зимовий сезон року. 
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Постановка проблеми. Свині сучасних порід і типів відрізняються генетично обумов-

леною високою продуктивністю, але в той же час це є причиною їх виключної примхливості 

до дії несприятливих факторів зовнішнього середовища. Серед них важливе значення нале-

жить мікроклімату приміщень, тобто температурі і вологості, концентрації шкідливих газів, 

забрудненості мікроорганізмами та ін. 

Відхилення від науково-обґрунтованих норм параметрів мікроклімату в тваринницьких 

приміщеннях викликає зменшення продуктивності, приросту живої маси, збільшення відходу 

молодняку і скорочення тривалості використання тварин [2-5]. Отже, створення оптимальних 

умов утримання свиней є одним із досить ефективних заходів у профілактиці хвороб і забез-

печенні їх високої продуктивності. 

Метою досліджень було вивчити стан мікроклімату в приміщенні для дорощування по-

росят в зимовий період року на відповідність його вимогам ВНТП-АПК-02.05 «Свинарські 

приміщення (комплекси, ферми, малі ферми)». 

Матеріал і методи дослідження. Дослідження проводилися в зимовий період року в 

приміщенні для дорощування поросят ТОВ «Сигма» Дніпропетровської області. Реконструйо-

вані приміщення (колишні типові корівники) були обладнані автоматичною системою управ-

ління мікрокліматом CTI 27. Основні показники мікроклімату приміщень вивчалися відповід-

но до загальноприйнятих методик: температуру і вологість визначали за допомогою аспіра-

ційного психрометра МВ-4М, швидкість руху повітря і його охолоджуючу здатність – кульо-

вим кататермометром; вміст аміаку в повітрі приміщення – за допомогою універсального га-

зоаналізатора УГ-2 з набором індикаторних порошків [1]. 

Результати досліджень і їх обговорення. При проведенні досліджень температура на-

вколишнього середовища становила +2,2 ° С, вологість повітря 88,8 %, швидкість вітру – 1,6 

м/с. Встановлено, що в реконструйованих приміщеннях для дорощування поросят ТОВ «Сиг-

ма» обладнаних автоматичною системою управління мікрокліматом CTIcontrol температура 
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повітря в зимовий період року становила +23,3 ° С (із коливаннями в межах +20,6 ... + 27,6 ° 

С), що в середньому перевищувало вимоги ВНТП-АПК-02.05 (для частково щілинної підлоги 

20-22 ° С) на 1,3 ... 3,3 ° С. 

Відносна вологість повітря коливалася від 90,1 до 96,7 %, що в середньому переви-

щувало її допустиме значення (70%) в 1,3 рази. Швидкість руху повітря змінювалася від 0,09 

до 0,18 м/с, що не перевищувало нормативних значень для холодного періоду року (0,2 м/с). 

При цьому охолоджуюча здатність повітря становила 2,79 ... 6,70 мкал/см
2
/с. Вміст аміаку в 

приміщеннях для дорощування поросят склав в середньому 13,6 мг/м
3
 (при норма-тивному 

значенні до 20 мг/м
3
) із коливаннями в окремих секціях приміщення в межах 6,3 ... 27,5 мг/м

3
. 

Зазначені відхилення від нормативів по температурно-вологісному режиму можуть негативно 

позначитися на пристосувальній здатності поросят в умовах інтенсивного вирощування. 

Висновок. Для збереження здоров’я і продуктивності поросят в період дорощування 

виникає необхідність в нормалізації показників мікроклімату за температурно-вологісним ста-

ном і газовим складом повітря в холодний період року. 
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У племзаводі української чорно-рябої молочної породи ПАФ «Єрчики» Житомирської області 

проведено порівняння різних кросів ліній. Кращим за молочною продуктивністю є поєднання ліній 

Старбака – Елевейшна і Метта – Старбака. 

Ключові слова:  українська чорно-ряба молочна порода, крос, поєднання, молочна продуктив-

ність, відтворна здатність. 
 

Постановка проблеми. Розведення за лініями є вищою ланкою племінної роботи. Ос-

новною метою розведення за лініями є подальше вдосконалення тварин високої племінної 

цінності. Племінні і продуктивні якості тварин визначаються , в певній мірі, їх походженням. 

Цього можна досягти, зокрема, шляхом виявлення найкращих поєднань ліній та створенням 



Проблеми та шляхи інтенсифікації виробництва продукції тваринництва    2017 

 

160 
 

оптимальної генеалогічної структури породи. У більшості стад молочної худоби тривала пле-

мінна робота неможлива без використання різних поєднань між лініями [1, 3, 4]. 

Аналіз останніх досліджень. Ефективність використання міжлінійного розведення 

(кросів ліній) є важливим питанням в селекційно-племінній роботі [1, 10]. Кроси ліній дозво-

ляють отримати тварин, у яких поєднані цінні якості обох ліній, або ж вони доповнюються. 

Деякі автори вважають, що найбільш вдалими є різні поєднання ліній в конкретних умовах 

[10]. 

Генетичний потенціал української чорно-рябої молочної породи підвищено за рахунок 

використання сперми голштинських бугаїв-плідників різної лінійної належності [5–8].  

Вплив різних поєднань ліній голштинської породи на молочну продуктивність і відтво-

рну здатність потомства вивчено недостатньо. Тому метою проведених нами досліджень було 

вивчення ефективності впливу поєднання різних ліній на молочну продуктивність та відтвор-

ну здатність в племзаводі ПАФ «Єрчики» Житомирської області. 

Об’єкт та методика досліджень. Маточне стадо ПАФ «Єрчики»  формувалось шляхом 

завезення ремонтного молодняку з кращих племзаводів і племрепродукторів України. В 

останні три роки надій на середньорічну корову склав 5400-5800 кг молока, селекційного ядра 

– 6500–7000 кг. На маточному поголів’ї чорно-рябої породи використовуються бугаї-плідники 

голштинської породи з високим селекційним індексом за надоєм (+1200-2000 кг молока).  

Матеріалом досліджень слугувала інформація про племінне і продуктивне використан-

ня 688 корів-первісток української чорно-рябої молочної породи. Для проведення досліджень 

були відібрані групи корів, які отримані в результаті кросів 7 ліній, зокрема: Чіфа 1427381, 

Елевейшна 1491007,Старбака 352790, Валіанта 1650414, Сейлінг Трайджун  Рокіта (С.Т. Рокі-

та) 252803, Бутмейке 1450228 та Метта 1392858.    

Первинні дані опрацьовані методом варіаційної статистики за Н. А. Плохинским [9]. 

Результати вважали статистично-достовірними, якщо Р<0,05(*), Р<0,01 (**), Р<0,001 (***). 

Результати досліджень. Основним завданням селекційно-племінної роботи у молоч-

ному скотарстві є підвищення молочної продуктивності корів, яка визначається їх генотипом 

та умовами вирощування, годівлі та використання.   

Наші дослідження показали, що корови-первістки, які отримані в результаті різних мі-

жлінійних кросів суттєво відрізняються за молочною продуктивністю.  

Максимальними параметрами надою молока за 305днів лактації (5254–5277 кг) та су-

марної продукції молочного жиру і білка (365,1–367,5 кг) характеризуються корови-первістки, 

отримані в результаті інбредлайнкросу ліній Старбака – Елевейшна та Метта – Старбака, мі-

німальними кросу ліній Метта – Чіфа і Сейлінг Трайджун. Рокіта – Чіфа : відповідно 4430–

4709 кг та 310,4–337,3 кг.  

У 35 варіантах порівнянь кросів (35,4 %) з 99 врахованих ті чи інші лінії переважають 

або поступаються за певними ознаками молочної продуктивності та перебігу лактації корів-

первісток. Результати поєднання ліній визначаються, безумовно, племінною цінністю бугаїв-

плідників, що використовуються в господарстві. Тому цей безперечний факт потрібно врахо-

вувати в першу чергу.  

Важливим біологічним і одночасно економічним критерієм тварин є відтворна здат-

ність. Це комплексна ознака, яка залежить, в основному, від тривалості сервіс-періоду та уза-

гальненого показника – коефіцієнта відтворної здатності.  Як показали наші дослідження, фак-

тичні параметри відтворної здатності корів-первісток, отриманих в результаті міжлінійних 

кросів, значно перевищують оптимальні. Це характерна особливість голштинської породи, ко-

тра характеризується серед молочних порід світу максимальним генетичним потенціалом мо-

лочної продуктивності. Цій породі належать світові рекорди за надоєм та кількістю молочного 

жиру і білка за 305 днів лактації та прижиттєві. Так у межах вивчених кросів період тільності 

корів-первісток коливався в межах 278,9–283,3 днів, сервіс-період –134,1–155,2, сухостійний – 
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52,3–62,4, міжотельний період – 422,7–449,5 днів. Коефіцієнт відтворної здатності варіював у 

межах 0,85–0,92, індекс осіменіння – 1,4–1,9.  

Найкоротшим сервіс-періодом характеризуються тварини кросу ліній Метта – Старба-

ка, найтривалішим (155,2 дня) – корови-первістки кросу ліній Старбака – Валіанта. Що стосу-

ється сухостійного періоду, то найменшим він виявився у тварин, отриманих від поєднання 

ліній Бутмейке – Старбака  (52,3 дні), а найтривалішим – від кросу ліній Метта – Чіфа (62,4 

дня). Проте різниця між різними варіантами кросів ліній за показниками відтворної здатності 

у переважній більшості випадків виявилася недостовірною. Найменший індекс осіменіння 

спостерігається у тварин, одержаних від поєднання ліній Метта 1392858 – Чіфа 142738 та лі-

ній Бутмейке – Старбака та становить 1,5 і 1,4 відповідно. З 72 варіантів врахованих порівнянь 

достовірною виявилася різниця лише в 14 варіантах, що складає 19,4 %. 

Що стосується взаємозв’язку між молочною продуктивністю і відтворною здатністю 

корів-первісток, отриманих від поєднання різних ліній, то характер цього зв’язку практично 

однаковий і відповідає, в основному, параметрам зв’язку між цими показниками в популяції 

молочної худоби в цілому.  Так коефіцієнт кореляції між тривалістю лактації та тривалістю 

сервіс-періоду коливався від +0,82 до +0,98, між надоєм і тривалістю сухостійного періоду – 

від -0,03 до -0,38, між надоєм і коефіцієнтом відтворної здатності – від -0,09 до -0,69. 

В цілому спостерігається загальна закономірність : підвищення сервіс-періоду призво-

дить до зростання молочної продуктивності, а збільшення коефіцієнта відтворної здатності – 

до її зниження.    

Висновки. Молочна продуктивність корів-первісток, отриманих в результаті різних 

міжлінійних кросів , суттєво відрізняється, що свідчить про нагальну доцільність проведення 

аналізу поєднання голштинських ліній в умовах кожного конкретного господарства. 

Параметри відтворної здатності корів-первісток різних міжлінійних кросів переви-

щують оптимальні показники, що пояснюється високим генетичним потенціалом голштин-

ської худоби за молочною продуктивністю та стійкою оберненою кореляцією «молочна про-

дуктивність – відтворна здатність». 

Характер взаємозв’язку між ознаками молочної продуктивності та відтворною здатніс-

тю корів різних лінійних поєднань дещо відрізняється між собою і наближається в цілому до 

загально-популяційних закономірностей. 

1. Молочна продуктивність і відтворна здатність протилежно-спрямовані антагоністи-

ні ознаки. Разом з тим є бажані взаємозв’язки між цими блоками ознак та внутріблокові, які 

слід використовувати в подальшій практичній селекції голштинізованої молочної худоби. 

Перспективи досліджень. Подальші дослідження будуть спрямовані на одночасне по-

ліпшення молочної продуктивності і відтворної здатності голштинізованих стад в рамках мо-

жливих позитивних біологічних закономірностей на фоні різного рівня вирощування, годів-лі 

та інтенсивності селекції худоби українських чорно-рябої і червоно-рябої молочних порід. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку тваринництва, молочно-м’ясна, 

м’ясна та молочна худоба повинна мати високий рівень продуктивності, бути придатною до 

промислової технології експлуатації. Це потребує створення тварин, які об’єднують високий 

генетичний потенціал продуктивності і здатність реалізувати його в умовах індустріальної 

технології [1, с. 28]. Тому в останні роки молочне скотарство розвивається в основному за 

рахунок інтенсифікації галузі. 

Мета досліджень. За даними племінного та зоотехнічного обліку на комплексі з виро-

бництва молока проводили аналіз продуктивних якостей молочних корів голштинської поро-

ди. До матеріалу включені 92 голови тварин, які експлуатувалися вже повних чотири лактації 

на промисловому комплекс.  

Обґрунтування отриманих результатів. Голштинські корови за інтенсивної техно-

логії експлуатації характеризувалися достатньо високою молочною продуктивністю (табл. 1). 

Так, за п’яту лактацію тварини секретували у середньому 13925,78 кг молока. Це достатньо 

високопродуктивні корови, оскільки в перерахунку на 4%-ове молока їх рівень продуктив-

ності становив у середньому 13856,3 кг.  
 

1. Продуктивні якості голштинських корів п’ятої лактації 
Група Жива маса, 

кг 

Тривалість 

лактації, дн 

Молочна продуктивність 

Повна лактація Лактація 305 діб 

кг те ж 4%-

ового молока 

кг те ж 4%-

ового молока 

І  n=18 581,4±3,80 314,3±4,09 11194,5 

±194,20 

11140,6 

±185,73 

10949,5 

±186,48 

10896,6 

±177,94 

ІІ, n=27 587,0±2,97 385,0±5,49 12170,1 

±259,39 

12218,5 

±192,03 

10584,9 

±196,53 

10623,4 

±110,55 

ІІІ, n=47 578,6±3,11 570,9±14,88 15985,6 

±338,02 

15850,6 

±330,04 

11091,7 

±163,65 

10995,3 

±151,32 

У середнь-

ому, n=92 

581,5±1,99 466,4±13,74 13925,7 

±292,61 

13856,3 

±280,76 

10909,7 

±109,91 

10857,3 

±91,66 
 

При цьому необхідно відмітити, що голштини характеризувалися досить подовженим 

лактаційним періодом, який становив у середньому 466,4 доби. Це значення перевищувало 



Проблеми та шляхи інтенсифікації виробництва продукції тваринництва    2017 

 

163 
 

фізіологічно обґрунтовану тривалість лактаційного періоду (305 діб) для молочних корів 

майже у 1,53 рази.  

Проте, піддослідні тварини суттєво відрізнялися між собою за тривалістю лактаційного 

періоду. Так, І група корів характеризувалася найбільш близьким до нормативного показни-

ком тривалості лактації, оскільки не перевищувала в середньому 314,3 доби.  За цей період 

тваринами було секретовано в середньому 11194,5 кг фізичного або 11140,6 кг 4%-ового мо-

лока. 

У цей же час у голштинів ІІ групи тривалість лактаційного періоду становила 385 діб, 

що перевищувало нормативний фізіологічно обґрунтований період на 80 діб, а по відношенню 

до одноліток І групи ця перевага становила у середньому 18,4 % (Р<0,001). За більшої трива-

лості лактаційного періоду у корів ІІ групи були відповідно і вищі показник продуктивності. 

Так, за лактацію ці тварини секретували у середньому 12170,1 кг фізичного або 12218,5 кг 4%-

ового  молока. Ці показники були вищими від значення одноліток  І  групи відповідно на 8,0 

(Р<0,01) і 8,82 % (Р<0,001). 

Дуже тривалим лактаційним періодом характеризувалися голштинські корови ІІІ групи, 

у яких він сягав у середньому 570,9 доби. Цей показник п’ятого продуктивного періоду був 

вищим значення корів ІІ та І  груп відповідно на 32,6 і 44,9 % (Р<0,001). 

Висновки. 

1. На промисловому комплексі з виробництва молока за інтенсивної технології експлу-

атації голштинські корови характеризуються достатньо високою молочною продуктивністю. 

За п’яту лактацію тварини секретують у середньому 13925,78 кг молока. Це достатньо висо-

копродуктивні корови, оскільки в перерахунку на 4%-овое молока їх рівень продуктивності 

становитьу середньому 13856,3 кг.  

2. За інтенсивної технології експлуатації та високого генетичного потенціалу 

голштинских корів валове виробництво молока тим вище, чим триваліший лактаційний 

період. 
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Целью нашей работы стала разработка комплексной системы использования свиней білорус-

ской крупной белой породы в промышленном свиноводстве с использованием эффективных селекци-

онных методов и приемов и схемы отбора и подбора на породно-линейном уровне для устойчивой реа-

лизации эффекта гетерозиса, что позволило ускорить эффект селекции продуктивных признаков сви-

ней в поколениях, сформировать новую генеалогическую структуру и заводские популяции высокопро-

дуктивных животных и успешно апробировать селекционные достижения (заводские типы «Заднеп-

ровский», «Днепробугский» и белорусскую крупную белую породу).  
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Из 450 тыс. тон (в убойном весе) производимой в Республике Беларусь свинины, 85 % 

осуществляется на 107 промышленных комплексах различной мощности [2; 9]. Ежегодная по-

требность работающих промышленных свинокомплексов в ремонтных свинках составляет 55 

тыс. голов, а с учетом ввода в эксплуатацию новых и расширения производственных площа-

дей реконструируемых она увеличивается до 120 тыс. голов [1; 2; 3]. 

В этой связи возникла необходимость в создании новой материнской породы свиней, от-

личающейся высокими показателями воспроизводительных признаков, адаптационными спо-

собностями, пригодностью к использованию в жестких условиях промышленной технолог-

гии, способную обеспечить импортозамещение и использование в качестве материнской осно-

вы для получения родительской свинки F-1, заводского типа и резистентного гибридного мо-

лодняка в промышленном свиноводстве. Это особенно актуально в условиях обострения ин-

фекционных заболеваний и ограничений на импорт племенных животных [4; 5; 6; 7].  

Цель работы – разработать комплексную систему использования белорусской крупной 

белой породы свиней в промышленном свиноводстве с использованием эффективных селек-

ционных методов и приемов, и схемы отбора и подбора на породно-линейном уровне для 

устойчивой реализации эффекта гетерозиса.  

Исследования проводились в хозяйствах: СГЦ «Заднепровский» Витебской, «Заречье» 

Гомельской, СГЦ «Западный» Брестской, СГЦ «Василишки» Гродненской, СГЦ «Вихра» Мо-

гилевской, СГЦ «Белая Русь» Минской областей, в племзаводах: «Тимоново», «Индуст-рия», 

«Реконструктор», «Нача», «Порплище», «Насовичи», «Ленино», Гродненской КИСС, промы-

шленных комплексах: «Сож», «Нарцизово», «Юбилейный», «Заря», «Дражно», «Юж-ный», 

«Советская Белоруссия», «Борисовский», ГП «Жодино Агро Плем Элита», республиканской и об-

ластных КИСС, 4 областных станциях искусственного осеменения и мясокомбинатах. 

Объектом исследований были свиньи пород: белорусская крупная белая (БКБ), белорус-

ская мясная (БМ), ландрас (Л), йоркшир (Й), дюрок, а также двух- и трехпородный помесный 

молодняк, полученный с участием этих пород.  

Методологической основой послужил селекционный кластер методов, способов и прие-

мов оценки, отбора и подбора включающий; оценку ремонтного молодняка, хряков и маток по 

продуктивности и генотипу методом контрольного откорма, а так же серия научно-

хозяйственных опытов по оценке эффективности скрещивания маток БКБ породы с хряками 

плановых пород для получения родительской свинки и финальных помесей 

Методы формирования воспроизводительных качеств свиноматок. Оценка продук-

тивности селекционных стад белорусской крупной белой породы в 10 поколениях показывает 

их высокие репродуктивные качества (таблица 1).  

Установлен устойчивый и достоверный рост многоплодия в поколениях, к исходным по-

казателям БКБ-1 на 2,0 поросенка, или 19,0 % (Р<0,001). Отмечалось достоверное повз-шение 

эффекта селекции от F1 к F 10 и по другим показателям: молочности – на 8,5 кг, или 16,8 % 

(Р<0,001), количеству отнятых поросят – 2,5 гол., или 30,5 %, массы гнезда при отъеме – 37,9 

кг, или 25,7 %. При этом сохранность поросят от рождения до отъема повысилась на 7,5 п.п.: с 

78,1 до 85,6 %. 

При формировании показателей откормочных и мясных признаков бело-русской круп-

ной белой породы применен комбинированный метод селекции путем оценки собственной 

продуктивности ремонтного молодняка, хряков и маток по откормочным качест-вам потомков 

с использованием селекционных индексов и методов маркерной селекции.  
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1. Оценка эффективности селекции маток белорусской крупной белой породы по репродук-

тивным качествам в поколениях 

Поколения 
Кол-во 

 маток 

Много- 

плодие, гол. 

Молоч-

ность, кг 

Кол-во отня-

тых поросят 

Масса гнезда 

при отъеме, кг 

Сохран-

ность, % 
F1 2008 10,5±0,09 50,5±0,31 8,2± 0,45 147,6±0,65 78,1 

F2 2560 10,7±0,07 50,5±0,35 8,4± 0,60 152,7±0,69 78,5 

F3 2889 10,8±0,09 50,5±0,42 8,6± 0,45 155,8±0,59 81,1 

F4 2903 11,0±0,07 51,0±0,30 9,1± 0,47 160,1±0,61 82,7 

F5 2980 11,3±0,05 50,8±0,45 9,2± 0,71 163,8±0,73 81,4 

F6 2805 11,6±0,09 52,0±0,029 9,7± 0,55 170,7±0,67 83,6 

F7 2780 11,73±0,07 53,9±0,39 9,8±0,39 175,5±0,79 83,5 

Апробация, F8 2081 11,85±0,11
*** 

55,1±0,35
** 

10,1±0,65
** 

179,8±0,56
*** 

83,9 

F9 2095 11,91±0,19 57,7±0,31 10,3±0,47 181,9±0,62 86,4 

F10 2158 12,10±0,09
*** 

59,0±0,30
*** 

10,7±0,85
***

 185,5±0,81
*** 

88,4 

Эффект селек-

ции,  %  15,23 16,8 30,5 25,7 9,6 
 

2. Изменение показателей откормочных качеств в процессе селекции 

Поколения Голов 
Возраст достижения жи-

вой массы 100 кг, дн. 

Среднесуточный 

прирост, г 

Затраты 

корма, к. ед. 

F1 157 203±3,39 713±7,92 3,55±0,05 

F2 160 190±2,9 719±6,90 3,73±0,05 

F3 188 188±3,17 700±5,47 3,53±0,03 

F4 368 186±3,69 710±6,43 3,52±0,02 

F5 251 184±3,83 720±9,59 3,51±0,03 

F6 257 183±3,51 727±6,97 3,47±0,02 

F7 358 180±2,65 769±5,67 3,37±0,02 

F8 436 177±2,17 785±4,10
х 

3,27±0,02
 

F9 392 174±3,11 805±3,70 3,17±0,03
 

F10 190 170±1,90
*** 

830±7,81
*** 

3,05±0,05
*** 

Эффект селекции F10 к F1, %  19,4 16,4 16,4 
 

Показатели откормочных качеств достоверно изменились (таблица 2): по повышению 

среднесуточных приростов живой массы откормочного молодняка – на 117 г, или 16,4 % (Р< 

0,001), при снижении возраста достижения живой массы на 33 дня, или на 19,4 % (Р<0,001), и 

затрат корма – на 0,5 к. ед., или на 16,4 % (Р<0,001).  
 

3. Изменение показателей мясной продуктивности в процессе селекции 

Поколения Количес-

тво, гол. 

Длина туши, 

см 

Толщина 

шпика, мм 

Масса окорока, 

кг 

Содержание 

мяса, % 

F1 114 93,7±0,31 27,5±0,64 10,35±0,06 54,5 

F2 160 95,0±0,38 27,3±0,33 10,88±0,36 54,7 

F3 188 95,7±0,34 27,1±0,51 10,93±0,09 55,1 

F4 368 96,3±0,52 27,0±0,18 10,91±0,07 55,9 

F5 251 96,6±0,43 26,7±0,30 11,01±0,09 56,5 

F6 257 97,0±0,53 26,6±0,29 11,01±0,08 58,2 

F7 310 97,3±0,41 25,9±0,24 11,03±0,12 58,9 

F8 336 97,5±0,33 25,6±0,18
 

11,5±0,07
 

59,5 

F9 308 98,6±0,23 24,6±0,20 11,8±0,09 60,3 

F10 290 99,1±0,39
*** 

23,5±0,41
*** 

12,0±0,08
*** 

61,5
*** 

Эффект селекции к F10   5,8 17,0 15,9 7,0 п.п. 
 

В сравнении с первым поколением получены значительные результаты роста мясных ка-

честв молодняка: длина туши увеличилась на 5,4 см, или 5,8 % (Р< 0,001), толщина шпика 
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уменьшилась на 4,0 мм, или 17,0 % (Р< 0,001), масса задней трети повысилась на 1,65 кг, или 

15,9 % (Р< 0,001), содержание мяса в туше – на 8,5 п. п. (таблица 3). 

Экономическая эффективность использования племенных животных БКБ породы в 

промышленном свиноводстве. Прямой экономический эффект от использования високо-

продуктивных маток БКБ породы составляет 315 тыс. рублей на 1 голову в год (в ценах на 

1.01.2114 г.), а с учетом того что в Республике Беларусь используется 55890 свиноматок бело-

русской крупной белой породы, годовой экономический эффект составляет 17,6 млрд. рублей, 

или 1,9 миллионов долларов. За период с 2007 по 2014 гг. выращено для саморемонта 560000 

гол., и продано в свиноводческие хозяйства 47800 гол. племенного молодняка БКБ породы, 

что составило экономию 50 млн. долларов.  Создана племенная база заводского типа «Днеп-

робугский» в 6 нуклеусах и СГЦ, численностью 200 хряков и 2500 свиноматок от которых вы-

ращено и реализовано 5750голов племенного молодняка (1580хрячков и 4170 свинок), что со-

ставило 5,8 миллионов долларов экономии по импортозамещению [7; 8]. 

Заключение. Использование комплексной системы племенной работы позволило уско-

рить эффект селекции продуктивных признаков свиней в поколениях, сформировать новую 

генеалогическую структуру и заводские популяции высокопродуктивных животных и успеш-

но апробировать три селекционных достижения; заводские типы; «Заднепровский», «Днепро-

бугский» и белорусскую крупную белую породу. Данные генотипы активно используются в 

качестве исходной материнской формы для получения на промышленных свинокомплексах 

терминальной родительской свинки F1 в различных вариантах: БКБ х Й; БКБ хЛ; БКБ х БМ, 

что позволяет обеспечивать под полную потребность (120 тыс. гол/год) отрасли свинками для 

ремонта промышленного стада и получать гибридный откормочный молодняк с устойчивой 

реализацией эффекта гетерозиса по многоплодию маток на 5-7%, сохранности, скороспелости 

и мясных качеств гибридного молодняка -7,5-10,3%. 
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В статье рассматривается эффективность скармливания в составе комбикормов для ремон-

тного молодняка кур-несушек высушенной биомассы ила на развитие внутренних органов. 

Ключевые слова:биомасса ила, комбикорм, цыплята, внутренние органы. 
 

Наличие качественной кормовой базы для птицеводства играет огромную роль, так как 

в структуре себестоимости яиц и мяса птицы корма составляют 60–70 %. Необходимо грамот-

но организовывать рацион кормления птицы с учетом всех потребностей в питательности, 

чтобы он соответствовал генетически заложенной продуктивностии был выгоден с экономи-

ческой точки зрения [1, 4]. 

Многофункциональные кормовые биологически активные добавки природного проис-

хождения позволяют не только удешевить рацион птицы, но и улучшать процессы пищеваре-

ния, обмен веществ, повышать интенсивность роста и продуктивность животных [2]. 

Иловые донные отложения озер являются интересным объектом исследований в облас-

ти кормления птицы. Одним из факторов, ограничивающих широкое их применение в комби-

кормах, является его высокая влагоемкость. Однако в высушенном виде он более технологи-

чен, удобен в использовании и долго хранится [3].  

Целью работы являлось изучение влияния биологически активной добавки на основе 

высушенной биомассы иловых отложений Ханского озера Ейского района Краснодарского 

края на развитие внутренних органов ремонтного молодняка кур-несушек. 

Материал и методика исследований. Для выполнения поставленных задач был про-

веден научно-хозяйственный опыт в условиях птицефабрики «Краснодарская», г. Краснодар. 

Цыплята содержались в клеточных батареях БКМ-3, имея свободный доступ к воде и кормос-

меси. Ветеринарно-профилактические мероприятия во всех группах проводились независимо 

от условий опыта. Три группы цыплят кросса Хайсекс Браун были сформированы методом 

пар-аналогов одного вывода цыплят, по 51 голове в каждой группе. 

Первая группа птицы служила контролем и получала полнорационный комбикорм 

(ПК). Втора группа молодняка дополнительно к ПК получала 1,5 % по массе корма высушен-

ных иловых донных отложений Ханского озера. Третья группа птицы получала ПК +3,0 % по 

массе корма высушенных иловых донных отложений Ханского озера.  

Кормовая добавка на основе иловых донных отложений была внесена в комбикорма за 

счет снижения содержания пшеницы, увеличения соевого жмыха и масла без особого наруше-

ния питательности комбикормов. 

Молодняк с суточного до 28-дневного возраста получал полнорационный комбикорм 

ПК-2, содержащий 43,0 % пшеницы, 25,0 % кукурузы, 2,2 % соевого жмыха, 25,4 % соевого 

шрота, 0,5 % масла соевого. С 29 до 56-дневного возраста цыплятам скармливали ПК-3, состо-

ящий из 39,98 % пшеницы, 10,0 % ячменя без пленки, 15,0 % кукурузы, 6,0 % отрубей пшени-

чных, 2,0 % гороха, 3,0 % соевого жмыха, 10,0 % соевого шрота, 10,0 % шрота подсолнечного, 

0,9 % масла соевого. В последний период выращивания (с 57 до 91-дневного возраста) птица 

получала ПК-4-1, который включает в свой состав 25,0 % пшеницы, 13,69 % ячменя без пле-

нок, 24,0 % кукурузы, 6,0 % отрубей пшеничных, 2,0 % гороха, 3,0 % соевого жмыха, 18,0 % 

шрота подсолнечного, 1,8 % муки травяной люцерновой, 1,3 % масла соевого. К ПК добавля-

лись различные минеральные, витаминные, биологически активные кормовые добавки и пре-

миксы, согласно возрастным потребностям птицы. 
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Результаты исследований и их обсуждение. При проведении контрольного убоя было 

изучено развитие внутренних органов: весовое и относительно массы непотрошеной тушки 

(табл. 1). Относительно массы непотрошеной тушки, различий по весовому показателю желе-

зистого желудка, печени, сердца, желчного пузыря и селезенки не наблюдалось. 
 

1. Масса внутренних органов ремонтного молодняка кур-несушек, г (M±m), n=3 

Показатель 
Группа 

1 2 3 

Масса непотрошеной тушки, г 973,33±17,64 1006,67±13,02 1032,37±6,77** 

Железистый желудок 5,93±0,38 6,57±0,47 6,8±0,12** 

в % к массе потрошеной тушки 0,61±0,05 0,65±0,04 0,66±0,01 

Мышечный желудок 35,5±2,32 34±1,53 33,63±4,24 

в % к массе потрошеной тушки 3,66±0,31 3,38±0,16 3,25±0,39 

Кишечник 91,57±2,59 87,4±6,32 80,5±4,81* 

в % к массе потрошеной тушки 9,42±0,4 8,68±0,61 7,80±0,51** 

Печень 26,17±1,5 24,97±1,4 25,73±0,9 

в % к массе потрошеной тушки 2,69±0,17 2,48±0,15 2,49±0,1 

Сердце 5,43±0,23 6,03±0,39 5,67±0,23 

в % к массе потрошеной тушки 0,56±0,03 0,60±0,03 0,55±0,03 

Желчный пузырь 1,13±0,03 1,17±0,17 1,37±0,32 

в % к массе потрошеной тушки 0,12±0 0,12±0,02 0,13±0,03 

Селезенка 2,73±0,15 2,97±0,27 2,97±0,03 

в % к массе потрошеной тушки 0,28±0,01 0,29±0,03 0,29±0 

Примечание: * - Р<0,05, ** - Р<0,01, *** - Р<0,001 
 

Выявлена тенденция к снижению массы мышечного желудка ремонтных цыплят, что 

объясняется тем, что в высушенной биомассе ила присутствуют фракции размером 0,10-0,25 

мм, которые составляют 0,06 %, представленные войлокообразными растительными остатка-

ми, что улучшает перетирание корма и продвижение его по пищеварительному тракту птицы. 

В результате проведения исследований установлено снижение массы кишечника птицы 

на 1,6-1,7 % в третьей (Р<0,01) и четвертой (Р<0,001) опытных группах, по сравнению с конт-

ролем, что можно объяснить тем, что активный ил обладает сорбционными свойствами, выво-

дит токсины, шлаки, стимулирует работу слизистой оболочки пищеварительного тракта и ре-

гулирует функцию кишечника. 

Заключение. В результате проведения исследований установлено что внутренние орга-

ны цыплят, при скармливании им высушенной биомассы ила развивались в пределах нормы. 
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Наведено результати досліджень порівняльної оцінки показників безпеки та якості питної во-

ди, зазначених у нормативних документах. Встановлено, що за основним показникам нині діючі Дер-

жавні санітарні правила і норми (ДСанПіН 2.2.4-171-10) пред’являють підвищені гігієнічні вимоги до 

якості питної води, в порівнянні з попереднім міждержавним стандартом (ГОСТ 2874-82), що по-

требує оновлення матеріально-аналітичної бази установ ветеринарної медицини. 

Ключові слова: питна вода, ГОСТ 2874-82, ДСанПіН2.2.4-171-10, санітарна безпека та 

якість. 
 

Постановка проблеми. Зважаючи на зростаючі вимоги до якості життя людини в цілому 

й добробуту тварин зокрема в сенсі інтеграції країни до Європейської Співдружності, нагаль-

ним питанням є розробка та впровадження науково-обґрунтованих норм споживання пожив-

них речовин, їх біологічної повноцінності та безпечності. Відомо, що ряд елементів (макро- і 

мікроелементи) вкрай необхідні для забезпечення повноти фізіологічних функцій і здоров’я 

організму людини й тварин, в той час як від 8 до 25 % добової потреби в них забезпечується за 

рахунок якісної питної води (Кальцій, Магній, Калій, Йод, Хром, Манган). Водночас токсичні 

метали (Алюміній, Плюмбум, Хлор та ін. ), які можуть бути в ній у значних концентраціях, 

загрожують небезпечними наслідками. А тому контроль за санітарно-токсикологічними пока-

зниками і розробка науково-обґрунтованих вимог до якості і безпечності питної води в тва-

ринництві залишається проблемним питанням. 

Мета даної роботи полягала у проведенні порівняльної оцінки показників безпеки та 

якості питної води зазначених у ДСанПіН2.2.4-171-10 із раніше існуючими вимогами міждер-

жавного стандарту ГОСТ 2874-82. 

Контроль якості питної води протягом тривалого часу здійснювався відповідно до 

ГОСТ 2874-82 «Вода питна. Гігієні вимоги та контроль за якістю» дію якого було скасовану в 

частині гігієнічних вимог після набуття чинності в Україні Державних санітарних правил та 

норм (ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до питної води, призначених для споживання 

людиною»). Цей нормативно-правовий акт є обов’язковим для виконання, узгоджений з МОЗ 

та зареєстрований в Міністерстві юстиції в установленому порядку та передбачає поетапне 

(2011-2020) підвищення вимог до якості питної води та її безпеки. 

Результати досліджень і їх обговорення. Основним критерієм для оцінки якості пит-

ної води слугує в першу чергу епідеміологічна безпека. Відповідно до рекомендацій Всесвіт-

ньої організації охорони здоров’я, в національних стандартах для води пріоритетом є контроль 

її якості за мікробіологічним забрудненням, за яким йдуть хімічний склад та радіаційна безпе-

ка води. Встановлено, що за основним показникам нині діючі Державні санітарні правила і 

норми 2.2.4-171-10 пред’являють підвищені гігієнічні вимоги до якості питної води, в порів-

нянні з попереднім міждержавним стандартом. Зокрема, вони містять менші нормативи для 

ряду хімічних елементів: Алюмінію (2,5 рази), Плюмбуму (3 рази), Молібдену (3,6 рази), 

Миш’яку (5 разів), Феруму та Цинку (1,5 і 5 відповідно), які є токсикологічними показниками 

безпеки питної води, що безумовно, є позитивним моментом з точки зору дотримання гігієні-

чних вимог, проте передбачає впровадження державних (зазначених у НД) методик дослі-

джень та сучасного науково-технічного рівня моніторингу за санітарними показниками безпе-

ки та якості води і, отже, відповідну матеріально-аналітичну базу випробувальних установ. 

Відомо, що близько 31% сільського та приміського населення країни в якості питної, а 

відповідно й для напування тварин, використовують воду колодязів і свердловин, яка, як пра-
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вило, містить мінерали в концентраціях вищих, ніж водопровідна вода. Однак, згідно ДСан-

ПіН, переважна більшість санітарно-токсикологічних показників у ній не визначаються, що 

передбачає необхідність розробки і впровадження науково-обґрунтованих санітарно-

гігієнічних норм і вимог до питної води для тваринництва за основними санітарно-

токсикологічним показникам. 

Слід відзначити, що важливим і перспективним напрямком досліджень є розробка нор-

мативів споживання мінеральних компонентів води тваринами в окремих регіонах країни, з 

урахуванням відмінностей в мінеральному складі окремих біогеохімічних зон України. 

Висновок. Санітарно-гігієнічний контроль питної води в тваринництві відповідно до 

існуючих в Україні державний санітарних правил і норм висуває підвищені вимоги до матері-

ально-аналітичної бази установ ветеринарної медицини. Проблемними питаннями залишають-

ся не лише моніторинг санітарно-токсикологічних показників безпеки, а також розробка та 

впровадження науково-обґрунтованих норм фізіологічної повноцінності мінерального складу 

питної води в окремих біогеохімічних зонах країни. 
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Досліджено адаптаційну здатність корів української червоної молочної породи. Установлено, 

що більш адаптованими до технології машинного видоювання виявилися високостресостійкі тварини, 

які переважали ровесниць середнього та низького типу стресостійкості за параметрами молокови-

ведення на 2,98–90,57 %. 

Ключові слова: корови-первістки, адаптаційна здатність, стресостійкість, технологічні яко-

сті, параметри молоковиведення. 
 

Постановка проблеми. Одним із шляхів підвищення ефективності галузі молочного 

скотарства є створення худоби технологічного типу, тобто тварин спроможних за інтенсивної 

експлуатації протягом тривалого часу без погіршення здоров’я зберігати високу молочну про-

дуктивність. Придатність корів до промислової технології виробництва молока у значній мірі 

визначається типом їх нервової системи та здатністю адаптуватися до умов машинного видо-

ювання [1,2,3].  

Сила і рухливість нервових процесів характеризують здатність нервових клітин у пот-

рібний час адекватно реагувати на дію зовнішніх подразників, чим і забезпечується швидке 

пристосування тварин до умов існування. Ці процеси відіграють головну роль у формуванні 

рефлексу молоковіддачі під час доїння корів. За даними [3], тварини не однаково реагують на 

подразнення під час переддоїльної підготовки вимені, що пов’язано із типом нервової систе-

ми. Величина разового надою та якісний склад молока залежить від повноти видоювання, яка 

в свою чергу визначається повноцінністю викликаного рефлексу молоковіддачі. 
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Значний ступінь успадкування ознаки стресостійкості [2,4] вказує на доцільність вияв-

лення та відбору тварин за даною ознакою. Тому дослідження адаптаційної здатності корів 

української червоної молочної породи та їх технологічних якостей є актуальними. 

Метою дослідження було визначити адаптаційну здатність корів української червоної 

молочної породи та встановити вплив цієї ознаки на основні параметри молоковиведення. 

Матеріал і методи досліджень. Дослідження проведені на поголів’ї корів української 

червоної молочної породи першої лактації (n=105). Адаптаційну здатність піддослідних тва-

рин визначали шляхом оцінки інтенсивності гальмування рефлексу молоковіддачі при ма-

шинному доїнні за методикою [3]. Метод ґрунтується на виявленні гальмівної реакції молоч-

ної залози на зміну умов доїння. З цією метою під час досліду штатну доярку було замінено на 

сторонню людину (експериментатор). Протягом п’яти днів експериментатором проведено від-

повідно п’ять вранішніх доїнь і визначено наступні параметри молоковиведення: разовий на-

дій, кг; видоєність за першу та перші три хвилини, %; середню тривалість доїння, хв; середню 

та максимальну швидкість виведення молока, кг/хв; швидкість реакції на початок доїння, % та 

розраховано коефіцієнт інтенсивності гальмування рефлексу молоковіддачі, %. 

На основі отриманих даних для кожної піддослідної тварини будували криві динаміки 

молоковиведення і порівнювали їх з типовою кривою без гальмування рефлексу молоковідда-

чі побудованою за результатами доїння штатною дояркою. Визначали число доїнь із знижен-

ням надою більше ніж на 20 %. За кількістю доїнь із гальмуванням рефлексу молоковіддачі 

піддослідних тварин розподіляли на типи стресостійкості. У результаті розподілу до першого 

типу стресостійкості увійшли  30 гол., до другого – 25, до третього – 26 та до четвертого типу 

24 гол.  

Первинні матеріали досліджень обробляли методом варіаційної статистики на ПЕОМ з 

використанням програмного забезпечення “Microsoft Excel”.   

Результати досліджень. Установлено, що кращими параметрами молоковиведення ха-

рактеризувалися корови першого типу стресостійкості, які переважали ровесниць четвертого 

типу за величиною разового надою на 0,90 кг (21,40 %) за Р>0,99, а третього і другого, відпо-

відно на 0,89 (21,23 %) за Р>0,99 та 0,67 кг (15,14 %) за Р>0,95. Ці тварини видоювалися інтен-

сивніше і повніше. Установлено, що вони віддають молоко у середньому за перші 3–4 хв, а 

максимальне його виділення відбувається у першу хвилину доїння, що вказує на відсутність у 

них гальмування рефлексу молоковіддачі під час досліду. Натомість тварини другого типу не 

завжди віддавали максимальну кількість молока у першу хвилину, що пов’язано із умовно-

рефлекторним гальмуванням рефлексу молоковіддачі. У корів третього типу поряд із  умовно-

рефлекторним зафіксовано також і безумовно-рефлекторне гальмування молоковіддачі. Най-

більш чутливими до технологічного стресового навантаження виявилися корови четвертого 

типу, які найдовше віддавали молоко (понад 6 хв) через наявність одночасно умовно- та безу-

мовно-рефлекторного гальмування рефлексу молоковіддачі. У результаті, за видоєністю у пе-

ршу хвилину доїння тварини першого типу переважали ровесниць четвертого типу на 23,77 % 

за Р>0,999, третього – на 13,32 % за Р>0,999 та другого – на 5,32 %. За видоєністю у перші три 

хвилини різниця між крайніми типами становила 20,94 % за Р>0,999, першим та третім – 10,60 

% за Р>0,999, першим та другим – 2,98 %.  

З’ясовано, що тварини першого типу, порівняно із ровесницями четвертого, швидше 

видоювалися на 2,28 хв (36,64 %) за Р>0,999, а порівняно із коровами третього та другого ти-

пу, відповідно на 0,44 хв (49,69 %) за Р>0,999 та 0,27 хв (26,19 %) за Р>0,999. Високостресос-

тійкі тварини характеризуються кращою інтенсивністю молоковиведення. За цим показником 

вони переважили тварин четвертого типу на 0,63 кг/хв (90,57 %) за Р>0,999, третього – на 0,44 

кг/хв (49,69 %) за Р>0,999 та другого – на 0,27 кг/хв (26,19 %) за Р>0,999. 

За максимальною інтенсивністю молоковиведення кращими виявилися також первістки 

першого типу стресостійкості. Вони переважали за цим показником ровесниць четвертого, 
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третього та другого типу, відповідно: на 1,23 (88,11 %) за Р>0,999; 0,88 (50,43 %) за Р>0,999 та 

0,53 кг/хв (25,52 %) за Р>0,999. 

Високостресостійкі тварини, у порівнянні з низькостресостійкими краще реагували на 

початок доїння. Різниця між першим і четвертим типом становить 12,81 % за  Р>0,99, першим 

і третім – 7,25 % за Р>0,999 та першим і другим – 1,9 %. Тобто, підвищена чутливість до дії 

стресового фактора низькостресостійких тварин знижує в них реакцію молочної залози на 

стимулюючі фактори під час переддоїльної підготовки. Ступінь чутливості корів до дії стрес-

фактора під час машинного доїння відображає коефіцієнт інтенсивності гальмування рефлексу 

молоковіддачі.  Результати наших досліджень показали, що у корів першого типу він стано-

вить 4,21, другого – 8,24, третього – 15,27 та четвертого – 18,45 %. Різниця між типами у порі-

внянні з першим значна і високовірогідна (Р>0,999). 

Висновки. Установлено, що в умовах стресового навантаження найбільш адаптовани-

ми до технології машинного доїння виявилися тварини високостресостійкого типу. За основ-

ними параметрами молоковиведення вони переважали  ровесниць середнього та низького типу 

стресостійкості на 2,98–90,57 %. У низькостресостійких корів через гальмування рефлексу 

молоковіддачі тривалість доїння значно подовжувалася, а також знижувалися повнота видо-

єння і величина разового надою.  

Таким чином, найбільшу господарську та племінну цінність мають високостресостійкі 

тварини, які краще адаптовані до промислової технології виробництва молока. Тому, в селек-

ційній роботі при відборі перевагу потрібно надавати особинам з високою адаптаційною здат-

ністю. 
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Современная тенденция в создании технологического оборудования для ферм нового поколения 

– полная автоматизация производственных процессов, превращение биотехнического комплекса фер-

мы в гибкую самоадаптирующуюся систему машин, параметры и режимы которых увязаны с проду-

ктивностью животных. Разработка технологии содержания с применением роботизированных сис-

тем доения и управления кормлением, является одним из основных факторов повышения эффективно-

сти молочного скотоводства в нашей республике. 
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ность, затраты труда, экономическая эффективность. 
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Молочное скотоводство в Республике Беларусь является основной отраслью общест-

венного животноводства. В Западной Европе и Америке дояры и доярки все чаще ощущают 

конкуренцию со стороны автоматических доильных установок, так называемых доильных ро-

ботов. С момента появления на рынке в начале 90-х годов эти установки явно стали надежнее 

и довольно широко распространились. 

Применение роботизированных систем обеспечивает постоянное фиксированное выпо-

лнение комплекса технологических операций, повторяющихся в строго определенной после-

довательности. Стереотип автоматического доения служит физиологической основой естест-

венного извлечения молока из вымени, чем обеспечивается легкое, быстрое, многократное на 

протяжении суток выдаивание. 

Широкая популярность, которую уже получили автоматические доильные системы, об-

ъясняется весомыми преимуществами их использования. Сегодня доильные роботы в состоя-

нии, практически самостоятельно, обслуживать довольно большие стада. Пропускная способ-

ность однобоксовых установок (Lе1у, DеLаvаl, Lеmmег) достаточна для обслуживания 50-70 

коров; системы с несколькими боксами «Titan» способны выдоить 90 коров (2 бокса) и 120 ко-

ров (3 бокса). 

Целью исследований являлось определение технологических критериев применения 

роботизированных систем доения и установление основных требований к животным для дое-

ния на роботизированных установках. 

Нами были проведены исследования на современных роботизированных фермах. 

В ходе проведения исследований использованы зоотехнические, зоогигиенические и 

экономические методы. Изучены следующие показатели: этологические реакции животных, 

продуктивность коров, заболеваемость животных. 

В молочном скотоводстве технология доильных роботов призвана повысить произво-

дительность, снизить расходы и улучшить жизнь сельскохозяйственных работников.  

После установки робота в течение нескольких дней шел процесс "привыкания" у коров 

и (как это ни покажется странным) у роботов. Робот в этот период "запоминает" все анатоми-

ческие особенности каждой коровы, что позволяет ему в дальнейшем осуществлять дойку са-

мым физиологичным для коровы способом. Коровы поначалу испытывали стресс от красного 

луча сканера, шума робота, просто боялись его. При входе в доильный бокс происходит иден-

тификация коровы, а компьютер определяет, необходимо ли ее доить сейчас или же немед-

ленно выпустить из бокса. Если принято решение о необходимости доения, то в кормушку по-

дается порция (1,5-2,5 кг) концентрированных кормов и, в зависимости от модели, движение 

коровы ограничивается сзади специальным манипулятором. Примерно через 10 с после пози-

ционирования коровы рука робота подводит устройство для обмывания под вымя. После 

определения места расположения сосков начинается процесс их очистки вращающимися в ра-

зные стороны роликами. По окончании очистки вымени рука робота отводит из-под животно-

го ролики в специальную выемку, где осуществляются их промывка водой и обеззараживание 

дезинфицирующими средствами. 

Рука робота снова подводится под корову, но уже с доильным аппаратом, и начинается 

ее позиционирование, причем в качестве точки отсчета служат передние соски. По окончании 

позиционирования робот начинает последовательно надевать доильные стаканы на соски, на-

чиная с задних четвертей вымени. 

Исследования показали, что число доений, выбираемое животными, главным образом 

зависит от их продуктивности. Так, коровы со средним суточным удоем молока в пределах 

16,3 - 26,7 л посещали доильный бокс до двух раз в сутки (35% от общего количества живот-

ных). Животные со средним суточным надоем молока 30,1 л доились уже три раза (48% от 

общего поголовья), а четыре раза посещали доильный бокс коровы, средний суточный удой 

которых составил 38 л. 
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Исследованиями установлено, что использование роботов позволяет практически в че-

тыре раза сократить затраты труда на доение животных по сравнению с карусельной установ-

кой. 

Наиболее часто коровы подходят к роботу утром, наиболее редко — в предрассветное 

время. Число подходов отдельных животных весьма вариабельно.  

В ходе исследования были установлены общие требования, которым должны отвечать 

животные при доении их роботом:  

- высокие молочная продуктивность и уровень молокоотдачи;  

- плотно прикрепленное вымя, одинаковые по размеру соски, нижняя точка которых не долж-

на быть ниже 33 см от уровня пола;  

- минимальное расстояние между задними сосками - в пределах 3 см, между передними сос-

ками - 12,5-30 см;  

- толщина сосков - в пределах 1,5-3,5 см;  

- задние соски должны быть ниже нижней части вымени на 3 см;  

- минимальное расстояние между передним и задним сосками вымени 7 см;  

- угол отклонения сосков от вертикали не должен превышать 30°;  

- диагональное расположение сосков не допускается;  

- животное должно быть активным, со здоровыми копытами, в то же время нервные коровы 

подлежат выбраковке. 

На молочно-товарных фермах и комплексах при доении коров на роботизированных 

доильных установках за период исследований было получено 100% молока сорта «экстра». 

Случаев заболеваний коров выявлено не было. 

Дать в настоящее время достоверную оценку экономической эффективности доильных 

роботов весьма затруднительно. Тем не менее, зарубежные специалисты и сельскохозяйст-

венные товаропроизводители положительно оценивают перспективы использования доильных 

роботов в молочном скотоводстве. 

Выводы. 1. Важным условием успешного применения доильных роботов является бе-

зотказная работа оборудования, обеспечение комфортных условий содержания животных.  

2. Установлены основные требования для доения животных на роботизированных 

установках. 

3. Применение роботизированных систем доения способствует уменьшению затрат 

труда (обслуживающий персонал сокращается в 2 раза), увеличению молочной продуктив-

ности и повышению сортности молока. 
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Для проявления высокого уровня продуктивности животным нужно создавать комфортные 

условия содержания. Особенно это важно в начальный период жизни. Создание оптимального микро-

климата в логове поросят-сосунов при использовании греющих плит с подводом горячей воды способ-

ствовало стабилизации физиологических процессов в организме животных, создавало положительные 

предпосылки для интенсивного их роста и развития. 
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Для создания надлежащих условий содержания поросят-сосунов следует, прежде всего, 

учитывать их возрастные биологические особенности. Поросята рождаются физиологически 

менее зрелыми, чем молодняк других видов животных. Они имеют несовершенную систему 

терморегуляции. Волосяной покров кожи незначителен и играет несущественную роль в тер-

морегуляции. В результате этого температура их тела быстро снижается и становится на 2-3
0
С 

ниже нормы. Поросята быстро переохлаждаются. 

Несовершенство механизмов терморегуляции у поросят после рождения ведет к сни-

жению температуры тела с 39,5
0
С до 36–37

0
С. В среднем на 2–3

0
С снижается температура тела 

в зависимости от температуры среды. Основные причины этого – малые размеры тела при от-

носительно большой поверхности, слабое развитие подкожного слоя и щетины, низкое содер-

жание в крови глюкозы. 

Уровень обмена веществ у поросят зависит от температуры среды. При ее постоянном 

понижении уровень обмена веществ увеличивается до определенного максимума, после чего 

поросенок погибает. И, наоборот, по мере повышения температуры среды уровень обмена ве-

ществ падает до минимума. Поэтому контроль температуры окружающей среды является не-

отъемлемым условием выращивания здоровых поросят. 

Учитывая особенности развития организма поросят, необходимо создавать в помеще-

нии надлежащие санитарно-гигиенические условия. Особое внимание следует уделять темпе-

ратуре в зоне их размещения. 

В мировой практике для обеспечения оптимального микроклимата в логове поросят-

сосунов обосновано применение локальных средств обогрева с использованием источников 

различной конструкции. 

В свиноводческих хозяйствах для обогрева логова поросят используются обогреваемые 

полы, коврики, панели различной конструкции, инфракрасные излучатели, установки комби-

нированного действия, специальные брудеры, оборудованные различными источниками теп-

ла. Однако, некоторые установки не отвечают физиологическим потребностям животных, а 

иные потребляют много электроэнергии и являются дорогостоящими. Использование тради-

ционных инфракрасных излучателей для обогрева связано с большими затратами энергетиче-

ских ресурсов, повышает температуру не только в локальных участках, но и окружающего во-

здуха в помещении, и считается неэкономичным. 

В связи с этим, были предложены и испытаны плиты из термопласткомпозита с подво-

дом горячей воды без применения электроэнергии для локального обогрева поросят-сосунов. 

Целью наших исследований явилось: оптимизация микроклимата логова поросят-

сосунов с помощью греющих плит с подключением горячей воды. 

Исследования были проведены на опытно-экспериментальной свиноводческой школе-

ферме на подсосных свиноматках (8 голов) и поросятах-сосунах. В опыте была использована 

опытная партия греющих плит производства ОАО “Торгмаш” (г. Барановичи, Беларусь) из 

термопласткомпозитного материала на основе полимерных связующих и кварцевого песка в 

качестве наполнителя. В качестве связующего применялось вторичное необработанное полиэ-

тиленовое сырье и отходы производства изделий из полиэтилена высокого давления. 

В секции располагалось 8 станков в два ряда. Станки располагались в середине секции. 

В станках животные содержались на пластиковых решетчатых полах. Поение животных осу-

ществлялось водой питьевого качества из автопоилок, установленных из расчета одна поилка 

на станок. Кормление животных проводилось по рационам в соответствии с нормами кормле-

ния РАСХН (2003). 

Греющие плиты располагали в центре станка встык-встык (1 плита на 1 станок). Горя-

чую воду подавали в плиты от котельной. Температуру подачи воды регулировали вручную. 

Плиты были уложены на решетки каналов. Температура подачи воды в плиты в период иссле-

дований была 45
0
С. 
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В ходе опыта учитывали следующие показатели: температуру поверхностного слоя 

плиты; температуру воздуха и относительную влажность. 

Влияние греющих плит на организм животных изучали по данным измерения темпера-

туры поверхности кожи, частоты пульса и дыхания, состояния здоровья: 

Одними из самых важных проблем в животноводстве являются сохранение молодняка 

от простудных заболеваний и повышение прироста живой массы при круглогодовом содержа-

нии их в закрытых помещениях ферм и комплексов. Необходимо до минимума сократить па-

деж поросят, особенно в первые дни после рождения, когда у них недостаточно развита тер-

морегуляция и они гибнут от переохлаждения организма. Так, в первый день после рождения 

гибнет 14% поросят, во второй и третий - 3, в четвертый - 2,2. Всего падеж составляет 25 - 

35%, в основном, в первые дни жизни от переохлаждения организма. 

Поэтому использование греющих плит в секторах свинарника-маточника для локально-

го обогрева поросят заслуживает внимания. 

Из всех физических факторов микроклимата температура воздуха и относительная 

влажность в первую очередь влияют на состояние здоровья, продуктивность, рост и развитие, 

уровень защитных сил. 

В опыте установлено, что изучаемые показатели микроклимата в секторах были в пре-

делах норм РНТП 1-2004. В отдельные дни температура воздуха в помещении достигала 23
0
С, 

относительная влажность - 65%. 

Кожа животных выполняет ряд функций, являясь внешним покровом и главным регу-

лятором внутренней температуры тела. Кроме того, она играет важную роль в тепловом обме-

не с внешней средой. Поэтому при изучении теплообмена между поверхностью кожи живот-

ных и поверхностью пола были сделаны замеры ее температуры. На температуру поверхности 

кожи животных большое влияние оказывает физико-химическое состояние воздушной среды 

помещения. 

Данные измерения температуры поверхности кожи свидетельствуют о том, что этот 

показатель у поросят как опытной, так и контрольной групп за период исследований был в 

пределах физиологической нормы и колебался на животе от 35,0 до 35,2
0
С, на спине – от 33,2 

до 34,1
0
С. 

Клинические показатели у поросят по частоте пульса, дыхания, температуре кожи су-

щественно не отличались и находились в пределах физиологической нормы. Частота пульса у 

животных колебалась в пределах 92,1-92,4 ударов в минуту, частота дыхания – 16,3-16,5 уда-

ров в минуту. 

При проведении опыта учитывали все случаи заболевания поросят. При изучении сос-

тояния здоровья поросят-сосунов, содержащихся на опытных греющих плитах за период исс-

ледований, заболеваний не отмечалось. Отхода поросят также не наблюдалось. 

Таким образом, выявлено, что греющие плиты ОАО “Торгмаш” отвечают основным 

санитарно-гигиеническим и температурным требованиям – они обеспечивают локальный обо-

грев поросят-сосунов. Использование греющих плит с подводом горячей воды обеспечивает 

создание оптимального микроклимата в логове поросят-сосунов, способствует стабилизации 

физиологических процессов в организме животных, создает положительные предпосылки для 

интенсивного их роста и развития. 
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У тезах наведено результати дослідження впливу генотипу і статі молодняку свиней на рівень 

відгодівельних якостей за умов інтенсивної відгодівлі. Встановлено, що молодняк свиней, отриманий 

від кнурів сучасних м’ясних генотипів мав кращі відгодівельні якості  
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Для ефективного ведення бізнесу в галузі свинарства, за жорстких  ринкових умов, ви-

робнику передусім потрібно забезпечити своє підприємство сучасним високопродуктивним 

відселекціонованим поголів’я свиней, високим рівнем повноцінної годівлі, прогресивними те-

хнологіями утримання, ефективними засобами захисту тварин та професійним менедж-

ментом. Сукупність відповідних факторів трансформується у прибуток від виробництва. Слід 

відмітити, що використання м’ясних генотипів чистопородних та помісних свиней, що відсе-

лекціоновані за рядом господарсько корисних ознак, є одним із основних методів підви-щення 

продуктивності тварин та збільшення виробництва свинини відповідної якості [1,3,5,6]. 

Одними із основних якостей, які характеризують ефективність використання різних ге-

нотипів свиней є відгодівельні якості. На основі спостережень багатьох вчених встановлено, 

що під відгодівельними якостями слід розуміти здатність тварин швидко рости і відгодо-

вуватися з невеликими витратами кормів на 1 кг приросту живої маси [2,4]. 

Дослідження з оцінки впливу генотипу і статі на відгодівельні якості молодняку були 

проведені на одному із високотехнологічних господарств Дніпропетровської області. Було 

сформовано чотири піддослідні групи за методом пар-аналогів. Для дослідження було відіб-

рано по 6 голів свинок і кастрованих кнурів кожного генотипу.  

Для оцінки відгодівельних якостей застосовували загальноприйняті методики і визна-

чали вік досягнення живої маси 100 кг, середньодобовий приріст, витрати корму на 1 кг при-

росту живої маси в продовж досліджуваного періоду. 

Результати досліджень свідчать, що все піддослідне поголів’я свиней мало дуже високу 

інтенсивність росту (таблиця 1).  
 

1. Відгодівельні якості молодняк свиней (n=6) 

Г
р
у
п

и
 

Г
ен

о
ти

п
 

Стать 
Вік досягнення  

100 кг, дні  

Середньо-добовий 

приріст, г 

Витрати корму, 

корм.од. 

І ВБ 
свинки 178,2±2,34 941±4,1 3,06 

кастрати 175,9±1,15 982±6,05 3,01 

ІІ ½ ВБ ½ Л 
свинки 176,3±2,23 964±7,85 3,12 

кастрати 176,1±1,18 978±6,89 3,10 

ІІІ 
½ ВБ  

½ Макстер 

свинки 173,6±3,38 992±4,48 2,91 

кастрати 171,8±1,56 1023±5,21 2,76 

IV 
½ ВБ ½  

Оптимус 

свинки 175,7±2,29 985±7,58 2,91 

кастрати 171,9±1,37 1020±6,36 2,80 
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Рис. 1. Вплив генотипу і статі на середньодобовий приріст 

 

Дані таблиці свідчать, що при інтенсивному рівні відгодівлі чистопородні тварини ве-

ликої білої породи досягали живої маси  100 кг за 175,9-178,2 дні. Найкращими показниками 

характеризувалися кастрати генотипів ½ВБ ½ Макстер  та ½ ВБ ½ Оптимус, які мали 100 кг у 

віці 171,8-171,9 дні при середньодобових приростах на рівні 1020-1023 г, і витратах корму 

2,76-2,80 к.од. Оцінка впливу на відгодівельні якості факторів «Генотип» і «Стать» відображе-

на на рис. 1. 

Двофакторний дисперсійний аналіз свідчить, що частка впливу фактору «Генотип» у 

загальній сумі становить 18,1 %, а фактору «Стать» - 10,4 %. Взаємодія досліджуваних факто-

рів – 1,1 %. Інші фактори у загальній сумі квадратів займають 70,4 %. 

Таким чином, встановлено не достатньо високий рівень впливу генотипу та статі та рі-

вень відгодівельних якостей. 
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Наведено результати досліджень фізико-хімічних показників води р. Південний Буг в акваторії 

населених пунктів Первомайського району Миколаївської області. Встановлено, що за показниками 

жорсткості, сухого залишку, кислотністю та вмістом нітратів поверхневі води відповідають вимо-

гам Державних санітарних правил і норм. 

Ключові слова: р. Південний Буг, фізико-хімічні показники води, жорсткість, сухий залишок, 

окислюваність, нітрати. 
 

Постановка проблеми. Вода – один із найважливіших факторів зовнішнього середо-

вища, без якого неможливе існування життя на Землі. В тілі тварин залежно від віку вміст во-

ди становить 60–72 % їхньої маси. Її роль в життєдіяльності організму, передусім, зумовлю-

ється фізіологічним значенням, оскільки вона приймає участь у майже всіх біохімічних реак-

ціях, які відбуваються лише в водному середовищі (процеси асиміляції, дисиміляції, дифузії, 

осмосу, окиснення, гідролізу та інші реакції обміну речовин). Тому лише достатнім забезпе-

ченням тварини водою можна створити оптимальні умови для перебігу обмінних процесів в 

організмі, високу продуктивність і нормальний стан здоров’я. 

Проте ефективність господарської діяльності, ветеринарне благополуччя стада та стан 

санітарно-гігієнічної культури на фермі в цілому залежить не тільки від кількості води, що на-

дходить, але й від її якості. Остання визначається її органолептичними властивостями, хіміч-

ним складом і наявністю або відсутністю в ній збудників інфекційних чи інвазійних хвороб. 

Вода, призначена для споживання тваринами, має буди бездоганною в санітарному відношен-

ні та відповідати вимогам Державних санітарних правил і норм «Гігієнічні вимоги до води пи-

тної, призначеної для споживання людиною». 

Метою досліджень було вивчити фізико-хімічні показники води р. Південний Буг в ак-

ваторії населених пунктів с. Підгір’я, с. Чаусове та с. Кілецьпіль Первомайського району Ми-

колаївської області, яка використовується для забезпечення тваринницьких об’єктів. При цьо-

му були поставлені такі завдання: оцінити відповідність визначених фізико-хімічних показни-

ків нормативам для питної води та з’ясувати як впливає глибина відбору проб на отримані ре-

зультати. 

Матеріал і методи досліджень. Дослідження води р. Південний Буг в проводились в 

акваторії населених пунктів с. Підгір’я, с. Чаусове та с. Кілецьпіль Первомайського району 

Миколаївської області та на базі навчально-наукової лабораторії гігієни тварин кафедри тех-

нології переробки продуктів тваринництва Дніпропетровського державного аграрно-

економічного університету. Відбір проб виконувався відповідно до загальноприйнятих мето-

дів польових досліджень [3]. У рамках поставлених перед нами завдань, були досліджені ос-

новні показники, що характеризують якість питної води, призначеної для напування тварин. 

Воду в акваторіях зазначених населених пунктів відбирали згідно їх каскадного розташування. 

Фізико-хімічні показники води визначали за методиками наведеними в орієнтовному переліку 

ДСанПіН 2.2.4-171-10) [1] 

Результати досліджень. Хімічні показники води визначаються, головним чином, її 

складом. При санітарній оцінці, передусім, потрібно звертати увагу на наявність таких хіміч-

них речовин, які утворилися внаслідок гниття органічних сполук, пов’язані із небезпечним за-
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брудненням води різними нечистотами, відходами, каналізаційними стоками та ін. Мінеральні 

сполуки, які мають фізіологічне значення, для води є бажаними. 

Жорсткість (твердість) води зумовлюється наявністю в ній, насамперед, кальцію й ма-

гнію у вигляді двовуглекислих, сірчанокислих і частково хлористих сполук. Встановлено, що 

жорсткість поверхневої води залежно від місця відбору зразків коливалась у межах від 3,61 (с. 

Кілецьпіль) до 3,74 мг·екв/л. (с. Чаусове). За цим показником поверхневі види р. Південний 

Буг відповідають вимогам до питної води, яку можна використовувати для напування тварин. 

Щільний, або сухий, залишок у воді (визначається випаровуванням профільтрованої во-

ди) свідчить про рівень її мінералізації. З’ясовано, що вміст сухого залишку в воді поблизу с. 

Чаусове був найвищім (0,6 г/л), переважаючи цей показник в акваторії сіл Підгір’я і Кілець-

піль відповідно на 13,3 та 33,3 %. За вмістом сухого залишку річкова вода відповідає вимогам 

державних санітарних правил і норм для питної води. 

Окисність води – непрямий доказ наявності у ній органічних речовин. У чистій воді 

окисність зазвичай коливається від 1 до 5 мг/л. Висока окисність (у поєднанні з іншими показ-

никами забруднення) дає підставу для судження про можливість надходження до води орга-

нічних нечистот і зараження її патогенними мікроорганізмами. З’ясовано, що вода Півден-

ного Бугу мала досить високу кислотність і окислюваність. Найвищими ці показники були в 

акваторії с. Підгір’я (8,41 од. і 6,6 мгО2/л), за переваги в зразках річкової води поблизу сіл Ча-

усове та Кілецьпіль за кислотністю на 1,1 і 2,3 %, а за окислюваністю – на 65,2 та 16,7 %. Зва-

жаючи на високі показники окиснюваності (до 8 мгО2/л), виникає необхідність у прове-денні 

додаткового бактеріологічного дослідження води (з метою виключення домішок орга-нічного 

походження), після чого можна робити висновок про її придатність до використання з метою 

напування тварин. 

Наявність нітритів у великій кількості поряд з аміаком та іншими показниками свід-

чать про забруднення води органічними відходами, які піддаються інтенсивному розкладу. 

Встановлено, що в усіх пробах води р. Південний Буг в акваторії населених пунктів Перво-

майського району Миколаївської області нітрити були відсутні, що може свідчити про відсут-

ність свіжого забруднення річкової води домішками органічного походження. 

Нітрати у воді зустрічаються досить часто. Високі концентрації нітратів у питній воді 

зумовлюють отруєння тварин внаслідок блокування оксигемоглобіну, перетворюючи його в 

недіючу сполуку – метгемоглобін. Тоді як час нітрати утворюються й за рахунок окиснення 

азотистих сполук органічного походження, завершуючи їх повну мінералізацію. З’ясовано, що 

вміст нітратів у досліджуваних пробах був незначним (від 0,9 до 2,6 мг/л), однак їх концент-

рація в акваторії с. Кілецьпіль перевищувала значення інших зразків води в 2,4-2,8 рази.  

Встановлено, що глибина відбору проб істотно впливала на фізико-хімічні показники 

річкової води. Зокрема, найбільша різниця між зразками води з поверхні і глибини водойми 

була за показником окислюваності – від 0 (с. Кілецьпіль) до 5,7 мгО2/л (с. Чаусове); вмістом 

нітратів – від 0,2 (с. Кілецьпіль) до 0,7 мг/л (с. Чаусове) та величиною сухого залишку – від 

0,04 (с. Кілецьпіль) до 0,32 г/л (с. Чаусове). При цьому абсолютне відхилення між значеннями 

за окислюваністю становило 0…71,3 %, вмістом нітратів – 7,7…63,6 % і за сухим залишком 

10,0…23,3 %. Найменших коливань зазнавали кислотність води – від 0 (с. Чаусове) до 0,07 (с. 

Підгір’я) та її жорсткість – від 0,03 (с. Підгір’я) до 0,24 мг·екв/л (с. Чаусове), що в абсолютних 

величинах для кислотності становило 0…0,8 %, а для жорсткості – 0,8…6,4 %. Таким чином, 

глибина відбору зразків річкової води суттєво впливає на величину фізико-хімічних показни-

ків, що слід враховувати при проведенні її аналізу. 

Висновки. За результатами досліджень відзначимо, за показниками жорсткості, сухого 

залишку, кислотністю та вмістом нітратів поверхневі води р. Південний Буг відповідає вимо-

гам Державних санітарних правил і норм «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 

споживання людиною». Але зважаючи на те, що окиснюваність води перевищує допус-тиму 

норму, з метою виключення домішок органічного походження виникає необхідність у прове-
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денні додаткового бактеріологічного її дослідження на придатність для напування тварин. 

Глибина відбору проб істотно впливає на фізико-хімічні показники води, що необхідно врахо-

вувати при її дослідженні. 
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Проанализированы нормативно-правовые акты Республики Беларусь, регламентирующие создание сис-

тем управления качеством при производстве продукции животного происхождения и выполнения зоогигиеничес-

ких исследований. 

Ключевые слова: нормативно-правовые акты, системы управления качеством, животноводческая про-

дукция, зоогигиена. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 сентября 1998 г. № 1380,  

была принята первая редакция государственной программы «Качество», целью которой стало 

повсеместное внедрение систем менеджмента качества, в соответствии с международными 

стандартами серии ИСО 9000, 14000, 22000, НАССР и др., для повышения конкуренто-

способности выпускаемой продукции. 

Президиумом Национальной академии наук Беларуси утвержден план мероприятий 

академии на период 2016-2020 годы по реализации Директивы Президента Республики Бела-

русь от 14 июня 2007 г. № 3 «О приоритетных направлениях укрепления экономической безо-

пасности государства».  

Так в соответствии с приказом НАН Беларуси от 2 июня 2016 г.  № 52 в плане мероп-

риятий указан  Раздел 3 «Обеспечить кардинальное изменение качества управления промыш-

ленным комплексом  страны в целях поступательного приближения к европейскому уровню 

производительности труда». Согласно которого  предписывается:  

во-первых, внесение предложений о совершенствовании законодательства, направлен-

ных на ускорение и стимулирование внедрения в организациях современных интегрирован-

ных информационных систем, в том числе CALS-технологий; 

во-вторых, определения перечня организаций в целях первоочередного внедрения ин-

формационных систем;  

в-третьих,  мониторинг внедрения в организациях информационных технологий, в рам-

ках исполнения   постановления Совета Министров Республики Беларусь от 25 мая 2010 г. № 

790 «О некоторых мерах по созданию и внедрению современных интегрированных информа-

ционных систем и технологий».  

Приказом Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 24 декабря 2015 

г. № 335, был утвержден паспорт специальности 06.02.05 – ветеринарная санитария, экология, 
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зоогигиена и ветеринарно-санитарная экспертиза (сельскохозяйственная отрасль науки).  Об-

ластями исследований определены полтора десятка  направлений, в том числе  такие как: 

- Методы, способы и системы аттестации, сертификации, стандартизации и управления 

качеством, минимизирующие гигиенические, экологические и экономические риски при прои-

зводстве животноводческой продукции (п. 12). 

- Изучение влияния зоогигиенических и экологических мероприятий на экономическую 

эффективность производства животноводческой продукции (п. 13). 

- Выявление, анализ, оценка и прослеживаемость физических, химических и биологи-

ческих опасных факторов, разработка способов и методов стабилизации, контроля и управле-

ния характеристиками качества и безопасности кормов, животноводческой продукции, на всех 

этапах ее производства и переработки (п. 14). 

- Условия содержания сельскохозяйственных животных, экологическое воздействие 

животноводческих предприятий на окружающую среду (п. 15). 

- Нормы, правила, технические регламенты, направленные на решение зоогигиеничес-

ких и экологических проблем функционирования животноводческих объектов. Биоэтика в зо-

огигиене и экологии (п. 16). 

Постановлением Госкомитета по стандартизации принято решение о том, что  органи-

зации республики должны перейти на новый уровень менеджмента  качества – СТБ ISO 9001-

2015 – до 15 сентября 2018 г. 

В процессе правовых и зоогигиенических основ создания системы управления качест-

вом необходимо решать следующие задачи: 

- Разработать компьютерные блок-программы для описания и создания документиро-

ванной основы функционирования системы управления качеством  производства животновод-

ческой продукции на базе ISO 9001. 

- Разработать компьютерные блок-программы для описания и создания документиро-

ванной основы функционирования системы управления качеством окружающей среды  (на 

базе ISO 14000) и качества пищевых продуктов (ISO 22000). 

- Разработать компьютерные блок-программы для описания и создания документи-

рованной основы функционирования системы анализа рисков и критических точек (НАССР). 

- Разработать компьютерные блок-программы для описания и создания документиро-

ванной основы функционирования технологии информационной поддержки жизненного цик-

ла продукции (CALS-технологии). 

- Разработать программный продукт для описания и создания документированной ос-

новы функционирования зоогигиенической системы управления качеством производства про-

дукции животного происхождения.  
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Экспорт продукции животноводческого происхождения, в том числе и сырья (говяди-

ны, свинины и др.), регламентируется международным законодательством, связанным с тре-

бованиями к безопасности продовольственного сырья и пищевой продукции. При этом чтобы 

иметь право экспортировать животноводческое сырье и продукцию перерабатывающие пред-

приятия, как и сельхозпредприятия, входящие в их сырьевую зону, должны пройти сертифи-

кацию соответствующими органами. 

Прежде чем приступить к сертификации на конкретном предприятии в обязательном 

порядке должна быть разработана и внедрена интегрированная система менеджмента (далее – 

ИСМ) организации с учетом основных элементов системы менеджмента качества (СТБ ISO 

9001-2015). 

На основе Регламента Комиссии Европейского Сообщества 2073/2005 «О микробиоло-

гических критериях, применяемых к пищевым продуктам» должен быть проведен анализ воз-

можных химических и физических опасностей в пищевых продуктах: токсичные элементы, 

азотосодержащие соединения, пестициды, полихлорированные бифенилы, антибиотики, гор-

мональные препараты, пищевые добавки, БАДы, ГМО, а также основные микробиологические 

опасности в производстве пищевых продуктов (характеристика, вероятность появления, спо-

собы распространения, предупреждение контаминации в производстве).  

Но прежде, чем приступить к выполнению Регламента Комиссии ЕС, руководству кон-

кретного предприятия необходимо провести комплексный обзор требований санитарно-

гигиенического законодательства в области пищевой безопасности. В частности: обеспечение 

гигиены в пищевой промышленности; гигиеническая подготовка персонала пищевого предп-

риятия (программы обучения); готовность к аварийным ситуациям на пищевом предприятии 

(отключение электричества, сбой компьютерных систем и работы оборудования, отключение 

водоснабжения или ухудшение качества воды, пожар и др.). 

Ключевые этапы внедрения ИСМ предполагают учет идентификации опасностей и 

оценки рисков, анализа аварийных ситуаций, профессиональной безопасности и здоровья пер-

сонала организации, т.е. системы управления охраной труда (далее – СУОТ) (СТБ 18001). 

Для того чтобы понимать возможности ИСМ важно ознакомиться с Директивами ЕС и 

стандартами Codex Alimentarius. В частности, группой стандартов ISO 22000, их совмести-

мость с другими стандартами ISO; рекомендациями РАS 223-2011, ISO 22002, PAS 96, а также 

международными требованиями пищевой безопасности, т.е. стандарт FSSC 22000, объедини-

вшего в себе требования ISO 22000, PAS 220, принципы НАССР. 

Размещение и эксплуатация животноводческих объектов (ферм, комплексов, фабрик и 

др.) порой приводит к серьезным экологическим проблемам на конкретной административной 

территории. В связи с этим повышается роль экологических аспектов в ИСМ организации, го-

товность к аварийным ситуациям и реагирование на них, целевые и плановые экологические 

показатели, в том числе системы управления окружающей средой (далее – СУОС) (ISO 

14001:2015). 

С точки зрения специалистов в области зоогигиены в нашей стране, применительно к 

животноводческим объектам отсутствует перечень законодательных документов и техничес-

ких нормативно-правовых актов (ТНПА) в области метрологии, технического нормирования и 

подтверждения соответствия. В частности, для ферм и комплексов или отсутствуют, или не 

конкретизированы требования и рекомендации к проведению внутреннего аудита ИСМ согла-

сно ГОСТ ISO 19011:2013 «Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмен-

та»: термины, виды и принципы аудита; планирование; подготовка к проведению; проведение 

внутренних аудитов на местах; оформление результатов; разработка коррекций и корректиру-

ющих действий. Отсутствует менеджмент программ внутреннего аудита ИСМ организации; 

мониторинга и анализа программ аудита; оценки результативности внутреннего аудита и др.  
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Поэтому зоотехническим специалистам важно понимать требования к проведению вну-

тренних аудитов СМК, СУОТ, СУОС в соответствии с СТБ ISO 9001-2015, СТБ 18001, FSSC 

22000, ISO 14001:2015, НАССР.  

Для решения задач такой сложности, а также для информационной интеграции процес-

сов протекающих в ходе жизненного цикла продукции, в США в 1985 г. была разработана но-

вая концепция –  CALS, реализованная позже в виде соответствующих CALS-технологий. 

CALS (Continuous Acquisition and Life-cycle Support) – непрерывная информационная поддер-

жка жизненного цикла продукции. CALS-технология – это идеология создания единой инфо-

рмационной среды для процессов проектирования, производства, испытаний, поставки и эксп-

луатации продукции. Системность информационного подхода заключается в охвате всех ста-

дий жизненного цикла продукции от замысла до утилизации. При этом интеграция достигает-

ся путем стандартизации представления информации (или скажем, результатов) в процессах 

проектирования, материально-технического снабжения, производства, ремонта, послепродаж-

ного сервиса и пр. Главным объектом информационного описания является сам жизненный 

цикл продукта и соответствующие ему процессы.  

Методология разработки зоогигиенической интегрированной системы менеджмента ка-

чества в товарном свиноводстве включает разработку комплексного программного продукта, 

использование которого значительно сократить затраты рабочего времени для разработки и 

внедрения в работу конкретного свиноводческого комплекса системы управления качеством  

и будет способствовать получению сертификата качества на соответствие требованиям меж-

дународных стандартов ISO серии 9000, сертификата качества на соответствие требованиям 

СТБ ISO 14000 (экологический сертификат), ISO 22000 (сертификат на пищевые продукты), 

сертификата системы анализа рисков и критических контрольных точек (НАССР),  сертифи-

ката соответствия принципам CALS.  
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На протяжении длительного периода времени агропромышленный комплекс  Респуб-

лики Беларусь испытывает различные потрясения, связанные не столько с неблагоприятными 

погодными условиями, сколько с неотработанностью технологий производства сельскохозяй-

ственной продукции, непродуманной политикой в области управления производственными 

процессами. Зачастую, в конкретных хозяйственных условиях работа  зоотехнических и агро-

номических служб агропромышленных предприятий ведется несогласованно, отсутствует це-

ленаправленность при решении экономико-технологических вопросов в цепи: почва – расте-

ния – животное - качество продукции. Это явилось следствием того, что эксплуатация суще-

ствующих технологий производства сельскохозяйственной продукции, а также внедрение но-
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вых разработок в АПК нашей страны, проводится в большинстве своем без предварительных 

работ по комплексному функциональному и информационному моделированию процессов, 

без формализованного электронного описания всех технологических, экономических и эколо-

гических элементов отрасли.  

Исследователями [1] на примере производства свинины разработаны: отдельные про-

граммно-методические  средства, предназначенные для хранения и управления данными о 

животноводческой продукции в соответствии с требованиями стандартов CALS; блоки про-

граммных средств подготовки электронной эксплуатационной документации на производство 

продукции; методические подходы  формализованного описания, анализа и моделирования 

процессов, протекающих в ходе жизненного  цикла животноводческой продукции, в частности 

вопросы содержания, кормления, поточности производства свинины, экономики и экологии. 

Реализация CALS-технологий в АПК нашей Республики – это внедрение современных средств 

обеспечения качества и конкурентоспособности животноводческой продукции, позволяющих 

снизить затраты труда и энергоемкость единицы продукции, и тем самым повысить общую 

экономическую эффективность производства [2]. 

Согласно утверждением западноевропейских ученых почти сорокалетней давности: 

«эффективность производства продуктов животноводства определяется на 60 % кормлением, 

на 20 % породностью и возрастом животных и на 20 % условиями содержания и микроклима-

та» [3, с. 145; 4], а по мнению ученых, специалистов животноводства и технологов стран СНГ: 

«продуктивность животных на 50–60 % определяется кормами, на 15–20 %  – уходом и на 10-

30 – микроклиматом в животноводческом помещении» [5]. 

Бурное строительство свиноводческих комплексов, концентрация поголовья животных 

на ограниченных площадях, преобладание мясных пород, снижение естественной резистент-

ности организма животных, отсутствие закаливающего механизма у молодняка свиней, необ-

ходимость создание систем микроклимата, и постоянное  внешнее регулирование и поддержа-

ния комфортных условий содержания,  на наш взгляд, оказывает значительное влияние на эф-

фективность производства.  

Утверждение о том, что в «эффективности производства» превалирует жесткое соот-

ношение 3:1:1, на наш взгляд, не является достаточно обоснованным, так как не указаны кон-

кретные объективные критерии оценки вклада факторов в это понятие. Поэтому необходимо 

определиться с терминологией.  

Проанализируем утверждение западноевропейских ученых: «эффективность производ-

ства продуктов животноводства определяется на 60 % кормлением, на 20 % породностью и 

возрастом животных и на 20 % условиями содержания и микроклимата». 

При использовании выражения «эффективность производства продуктов животновод-

ства», на наш взгляд, в первую очередь нужно оценивать технологическую эффективность, а 

не экономическую. 

Понятие «определяется» необходимо рассматривать как долевое (процентное) участите 

(влияние) того или иного фактора  (структурной единицы) в  формировании производства  

конкретного вида животноводческой  продукции (свинины), а не отрасли вообще. 

Понятие «кормление», вероятно, подразумевает в первую очередь  полноценный и сба-

лансированный рацион питания, а затем уже кормление как технологический прием, т.е. су-

хое, влажное, корм гранулированный, мелкого помола и др., раздача в ручную, механизиро-

ванным способом и др., и т.д.  На наш взгляд, необходимо говорить о кормлении как о науке и 

практике. 

Понятие «породность и возраст животных»  следует заменить более комплексным по-

нятием «селекция», так как это наука и практика разведения различных пород животных, 

осуществляемая на протяжении десятков лет. Однако выводимые в последние время породы 

свиней отличаются между собой по уровню продуктивности  незначительно, в особенности 

при их товарном использовании. Следовательно, породность животных в эффективности про-
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изводства продуктов конкретного вида животных занимает незначительную долю,  а тем бо-

лее возраст животных, так как он оказывает одинаковый вклад в конечный результат, незави-

симо от породы. Доля селекции в эффективности производства определена на уровне 20 %, а 

отдельные ученые-селекционеры указывают, что она в два раза больше. Но как в первом, так и 

во втором случае эти цифры ничем не подтверждаются.  

Понятие «условия содержания и микроклимат», на наш взгляд, следует заменить более 

комплексным термином «зоогигиена и экология». Причем зоогигиена и экология это не толь-

ко имеющиеся «условия содержания и микроклимат», сколько конкретные проектно-

строительно-технологические решения, принятые на основе предварительной оценки и анали-

за почвенно-климатических условий размещения животноводческих объектов, качества и ко-

личества получаемого от их функционирования  органических удобрений и других отходов, 

экологических последствий, а также особенности размещения и производства продукции жи-

вотного происхождения от конкретных видов сельскохозяйственных животных, качества зе-

мель и кормов  и т.д. Следовательно, по времени воздействия,  на формирование  комфортных 

для животных  условий содержания и микроклимата, зоогигиена оказывает влияние задолго 

до получения конкретного вида продукции. Причем «условия окружающей среды», иногда 

опосредовано влияют на животных, например, через корма, т.е. через их качество, которое 

формируется, начиная с севооборота, а затем в процессе посева, уборки, хранения, переработ-

ки, и заканчивая скармливанием. 

Таким образом, эффективность производства продуктов животноводства определяется 

на 45 % кормлением, на 45 % зоогигиеной и экологией, и на 10 % селекцией, т.е. соотношение 

4,5 : 4,5 : 1.  
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Наведено результати досліджень конструктивних особливостей напівпідземного гноєсховища 

об’ємом на 1200 м
3
 гною при повному одноразовому його завантаженні, розробленого кафедрою тех-

нології переробки продукції тваринництва ДДАЕУ. Встановлено, що запропоноване конструкт-тивне 

рішення напівпідземного гноєсховища може бути впроваджене в умовах невеликих фермерських гос-

подарств, воно є зручним у виконанні та експлуатації. 
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дарство. 
 

Постановка проблеми. Основними відходами у тваринництві є сеча і фекалії, які у спо-

лученні з підстилковими матеріалами створюють гній. На сучасних тваринницьких фермах 

(комплексах), де має місце прив’язне і безприв’язне, вигульне і безвигульне утримання тва-

рин, отримуються різні види гною: підстилковий (твердий), безпідстилковий (напіврідкий, або 

рідкий) і гнойові, розбавлені технічною водою, стоки. Зберігають гній у гноєсховищах, які бу-

дують за типовими проектами: підземного, напівпідземного і надземного типів. А тому розро-

бка нових і вдосконалення існуючих методів зберігання, знезараження і використання гною 

має важливе науково-практичне значення. 

Мета роботи полягала у вивченні конструктивних особливостей напівпідземного гноєс-

ховища обсягом на 1200 м
3
 гною при повному одноразовому його завантаженні, розробленого 

кафедрою технології переробки продукції тваринництва ДДАЕУ. 

Результати досліджень. Для облаштування гноєсховища пропонованої конструкції, на 

відібраній ділянці бульдозером спочатку знімається однометровий шар ґрунту з усієї площі 

котловини, а потім по центру залишається смута шириною 3,2 м (для центрального проїзду) 

вподовж неї робиться заглиблення ще на 1 м. Таким чином по обидва боки від центрального 

проїзду створюється дві траншеї глибиною біля проїзду 1 м, а біля зовнішніх повздовжніх стін 

– 2 м. За рахунок нарощування вала насипаної землі зовнішні стіни ще підвищуються на 1 м. 

Якщо ґрунтові води підходять близько до поверхні землі, то котловину можна побудувати за 

допомогою залізобетонних панелей заввишки 2-3 м, ставлячи їх безпосередньо на поверхні 

ґрунту. 

Після облицювання проїзної частини і стін бутовим каменем ширина траншеї у котлови-

ні становитиме 3,2 м, а центрального проїзду – 3,4 м. Довжина траншеї визначається наявніс-

тю тварин на фермі і тривалістю стійлового періоду, тобто загальним виходом гною по фермі 

за рік. Дно траншеї повинно мати схил (0,5 см на погонний метр) у бік гноєзбірників, які роз-

міщуються зовні котловини на початку кожної траншей. Одна з стін гноєзбірника повинна бу-

ти спільною зі стіною траншеї, тоді гноївка взимку, не буде перемерзати. По дну кожної тра-

ншеї прокладається гноєвідвідна канавка спрямована у бік гноєзбірників. Виїзна і в’їзна сто-

рони (торцеві) котловини повинні мати схил 12-15° для заїзду і виїзду транспортних засобів 

при завантаженні та розвантаженні гноєсховища. 

Зовні по периметру котловини передбачають водовідвідні канавки шириною 0,6-0,5 м 

перекриті при в’їзді і виїзді містками, а також смугу зелених насаджень на відстані 2-3 м від 

стін гноєсховища. 

Завантаження траншей котловини слід розпочинати з боку гноєзбірників. Гній розван-

тажується з центрального приїзду і складується штабелем по обидва боки на всю ширину тра-

ншеї. 

Правильне завантаження траншей гнойовою масою має принципове значення, бо від 

цього залежить як якість і термін дозрівання гною, так і його досконале знезаражування. На 

закладений на протязі першої доби шар гною, кладуть потім другий, третій і т.д. Поміж ними 

бажано вносити мінеральні добрива або торф. Початкова висота штабелю перевищує висоту 

зовнішніх стінок траншей, але після ущільнення гній просідатиме і не буде виступати за межі 

верхнього краю і піддаватися вивітрюванню. Дозрівання гною у сховищі триває 3-4 місяці за-

лежно від його консистенції і пори року. Якщо маса гною рідка (свинячий гній), то до неї доці-

льно додавати соломисті матеріали (минулорічну солому) або змішувати її з гноєм, який має 

тверду консистенцію (від  коней, овець). Розвантаження гноєсховища здійсняється механізо-

ваними засобами, які можуть заїжджати безпосередньо у траншею. 

Висновок. Запропоноване конструктивне рішення напівпідземного гноєсховища обся-

гом на 1200 м
3
 гною може бути впроваджене в умовах невеликих фермерських господарств, 

воно є зручним у виконанні та експлуатації. 
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ФЕНОТИПІЧНІ І ГЕНЕТИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ ТРИВАЛІСЮ ГОСПОДАРСЬКОГО 

ВИКОРИСТАННЯ І ГОСПОДАРСЬКО-БІОЛОГІЧНИМИ ОЗНАКАМИ 
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На основі вивчення показників продуктивного використання корів українських чорно-рябої та 

червоно-рябої молочних порід встановлено позитивний кореляційний зв'язок тривалості господар-

ського використання та довічного надою, що дає можливість вести селекцію на їх високу продук-

тивність і довготривалість одночасно. 

Ключові слова: порода, тривалість господарського використання, довічний надій, коефіцієнтом 

господарського використання, кореляція, причини вибуття.  

Продовження тривалості господарського використання корів є важливою проблемою су-

часного молочного скотарства. Адже інтенсифікація галузі призвела до значного скорочення 

строку експлуатації корів. Так середній строк використання корів на молочних фермах обме-

жується всього 3-4 лактаціями. Відповідно, більшість тварин не доживає до віку, у якому мог-

ла б виявитись їхня максимальна продуктивність, тобто в період 4-7 лактацій.  

Одним із головних шляхів вирішення проблеми подовження строку використання корів є 

цілеспрямована селекційно-племінна робота за цією ознакою. Якщо середня тривалість вико-

ристання корів буде меншою, ніж 2,5 лактації, то корови-матері почнуть вибувати зі стада ра-

ніше, ніж дадуть приплід їхні дочки. За такого становища стадо припиняє своє існування як 

єдина біологічна система. 

Вирішити цю проблему можна тільки за поглибленого вивчення залежності продуктив-

ного довголіття від різних генотипових і пара типових факторів на основі ефективнішого по-

єднання селекційно-генетичних і ветеринарних заходів. 

Нами вивчено взаємозв’язок селекційних ознак з тривалістю господарського викорис-

тання. Майже всі селекційні ознаки між собою взаємопов’язані, є складна кореляція тривалос-

ті господарського використання з низкою господарсько-біологічних ознак.У ТДВ „Терезине” 

у корів обох порід нами встановлено тісний позитивний взаємозв’язок між показниками гос-

подарського використання і довічним надоєм (Р > 0,999), а також надоєм за 1 день утримання 

в господарстві (Р > 0,999). 

Між коефіцієнтом господарського використання і віком першого отелення у корів украї-

нських чорно-рябої (Р > 0,999) і червоно-рябої (Р > 0,99) молочних порід кореляція негативна, 

це свідчить про те, що при  збільшенні віку першого отелення коефіцієнт господарського ви-

користання зменшується (табл.1). 
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1. Коефіцієнти кореляції між показниками господарського використання 

 та відтворною здатністю і надоєм корів 
 

Показники 

 

Порода 

Тривалість  

утримання в гос-

подарстві, дн. 

Тривалість госпо-

дарського викори-

стання 

 

КГВ 

Вік 1-го отелення  УЧРМ -0,130  -0,210  -0,250  

УЧеРМ -0,240  -0,320  -0,300  

МОП УЧРМ 0,085 0,086 0,131 

УЧеРМ 0,131 0,119 0,190 

Довічний надій, кг УЧРМ 0,981  0,981  0,920  

УЧеРМ 0,988  0,989  0,922  

Надій на 1 день утримання в гос-

подарстві, кг 

УЧРМ 0,843  0,843  0,921  

УЧеРМ 0,940  0,939  0,962  

Тривалість утримання в господар-

стві, дн. 

УЧРМ - 0,996  0,926  

УЧеРМ - 0,997  0,946  

Тривалість господарського вико-

ристання 

УЧРМ - - 0,933  

УЧеРМ - - 0,948  
 

Між міжотельним періодом і тривалістю використання виявлено слабкий позитивний 

зв’язок. Отримані результати свідчать про те, що покращання показників господарського ви-

користання корів є нагальною проблемою сьогодення. 

Важливим фактором, який необхідно враховувати при визначенні перспектив роботи що-

до удосконалення племінних стад і розробки селекційних програм, є причини вибуття тварин. 

Вибуття корови з молочного стада означає вибір, зроблений людиною чи природою. У біль-

шості випадків цей вибір не випадковий, а обумовлений властивостями даної тварини і свід-

чить про недостатній рівень однієї чи декількох ознак. 

Нами було проведено аналіз причин вибуття молочних корів із стада. У ТДВ „Терезине” 

основними причинами вибракування тварин обох порід є порушення у відтворній здатності 

(35,6-39,4%), хвороби вим’я (23,3-24,9%), а також низька продуктивність (27,4-28,1%) (табл. 

2).  

Корови українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід в досліджуваному гос-

подарстві вибувають із стада через зазначені причини майже в рівному співвідношенні, лише 

за порушенням відтворної здатності корів української чорно-рябої молочної породи вибуло на 

3,8% більше, ніж української червоно-рябої молочної породи. Це свідчить про те, що у більш 

продуктивних корів, якими є тварини української чорно-рябої молочної породи, частіше по-

рушується відтворна функція.  
 

2. Причини вибуття корів із стада 

 

Порода 

 

Всього 

Причини вибуття корів 

низька продук-

тивність 

відтворна 

здатність 

хвороби 

кінцівок 

хвороби 

вим я 

інші 

причини 

УЧРМ 

 
гол.  345 97 136 11 86 15 

%  100 28,1 39,4 3,2 24,9 4,4 

УЧеРМ гол.  73 20 26 4 17 6 

%  100 27,4 35,6 5,5 23,3 8,2 
 

 Основними причинами зниження відтворної здатності корів у ТДВ „Терезине”, на нашу 

думку, є відсутність індивідуального догляду, обмежений рух дійних корів у приміщеннях та 

відсутність вигулів на майданчики протягом лактації, проблеми виявлення корів в охоті.  

Отже, на основі проведених досліджень можна зробити висновок, що позитивний коре-

ляційний зв'язок тривалості господарського використання та довічного надою буде сприяти 

селекції стада на продуктивне і довготривале застосування одночасно.  
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Відтворення стада – це складний виробничий процес, який включає комплекс організаційно-

господарських, зооветеринарних і технологічних заходів. Відтворення є головним фактором, який ви-

кликає лактацію, ці процеси взаємозв'язані.  

Ключові слова: відтворна здатність, сервіс-період, сухостійний період, міжотельний період, 

коефіцієнт відтворної здатності, лінія. 
 

До числа важливих факторів, що впливають на збільшення виробництва молочної про-

дукції, належить система відтворення стада.  

Відтворення стада – це складний виробничий процес, який включає комплекс організа-

ційно-господарських, зооветеринарних і технологічних заходів. Відтворення є головним фак-

тором, який викликає лактацію, ці процеси взаємозв'язані. Поряд з молочною продуктивністю 

відтворення є однією з господарськи-корисних ознак, за якою повинна проводитись селекція. 

На практиці плодючість визначається кількістю новонародженого молодняку на 100 

маток. За останні роки цей показник племферми  становив 86-88 телят на 100 корів. Маточне 

поголів'я племферми має задовільні показники відтворної здатності, які характерні для висо-

копродуктивних порід (табл. 1). 

Досить велику тривалість сервіс- і міжотельного періодів мають  корови племферми. 

Так, тривалість сервіс-періоду тут складає 147 днів, при оптимумі 60-80 днів, міжотельного 

періоду - 404 дні, при оптимумі 365 днів.   

1. Відтворні показники корів-первісток 

Показники M±m СV 

Сервіс-період, днів 147±4,5 68,5 

Сухостійний період, днів 84+1,1 28,4 

Міжотельний період, днів 404±3,4 18,6 

Вік першого осіменіння, днів 927±3,9 9,4 

Коефіцієнт відтворної здатності 0,90±0,01 13,8 
 

Після закінчення першої лактації корови цього господарства мали невисокі відтворні 

показники, не зважаючи на оптимальний рівень годівлі й утримання тварин. Проте після за-

кінчення третьої лактації, коли тварини у певній ступені адаптувались до нових умов, відтво-

рні показники у стаді досягли оптимальних значень. Так, тривалість сервіс-періоду з першої 

до третьої лактації скоротилась на 56 днів (Р<0,001), міжотельного періоду - на 33 дні 

(Р<0,001). Коефіцієнт відтворної здатності становить 0,85 при допустимому значенні 1,0. 

3 віком відтворні показники корів покращуються. Це доводять результати використан-

ня голштинських корів у племфермі АФ "Світанок" (табл. 2). 
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2. Відтворні показники корів  залежно від віку 

Показники Лактація 

перша (n=249) друга (n=153) третя (n= 92) 

М±m СV М±m СV М±m СV 

Сервіс-період, днів 147±4,5 68,5 132±4,5 63,9 91±3,2 49,4 

Сухостійний період, днів 84±1,1 28,4 73±1,5 20,7 61±0,8 16,8 

Міжотельний період, днів 404±3,4 18,6 368±3,2 13,8 371±3,7 16,2 

Коефіцієнт відтворної здатності 0,90±0,01 13,8 0,86±0,02 16,2 0,85±0,01 14,6 

Крім паратипових факторів на рівень відтворної здатності корів впливають спадкові 

фактори, зокрема, належність до певної лінії (табл. 3). 

Серед ліній кращими показниками відтворної здатності характеризуються корови, ба-

тьки яких належать до лінії П.Ф.А. Чіфа 1427381. 
 

3. Відтворні показники корів  породи окремих ліній 

Лінія n 

Показники 

сервіс-період, днів міжотельний пері-

од, днів 

коефіцієнт відтворної 

здатності 

М±m СV М±m СV М±m СV 

Х.Х.Старбака 352790 63 158±8,0 57,0 434±7,6 19,6 0,84±0,01 22,3 

П.Ф.А. Чіфа 1427381 51 151±10,2 69,5 415±7,4 17,8 0,88±0,02 18,5 

Елевейшена 1491007 38 156±14,4 72,5 419±9,9 20,4 0,87±0,03 25,2 

  

Важливе значення має питання взаємозв'язку між молочною продуктивністю корів і ві-

дтворними показниками через протиріччя, які зустрічаються в літературних джерелах (табл. 

4). Дані таблиці 4 свідчать про те, що з підвищенням надою корів відтворна здатність має тен-

денцію до зниження. Так, із зростанням надою на 1065 кг (з 5578 до 6643) сервіс-період збіль-

шується з 90 днів до 211 і більше. Установлено, що середню тривалість сервіс-періоду нижче 

90 днів мають 25,5 % корів, а вище 211 днів – 18,8 %. Міжотельний період у межах норми від-

мічається у 23,3 % корів, вище 521 дня – мають 11,2 % корів. 

Таким чином, наведені дані про залежність між показниками відтворної здатності і мо-

лочної продуктивності свідчать, що при селекції вони мають розглядатися лише, як відносно 

незалежні. Спостерігається пропорційне зростання надою, міжотельного періоду й сервіс-

періоду. 
 

4. Відтворні показники та молочна продуктивність корів 

Сервіс-період, 

днів 
n 

Надій, кг Міжотельний пе-

ріод, днів 
n 

Надій, кг 

М±m СV М±m СV 

до 90 63 5578±86 17,2 до 365 57 5561±89 17,2 

91-120 47 6301±93 14,2 366-400 51 6219±88 14,2 

121-150 37 6362±118 15,9 401-430 38 6381±112 15,4 

151-180 33 6482±121 15,1 431-460 33 6542±119 14,8 

181-210 22 6459±152 15,4 461-490 22 6470±134 13,9 

211 і більше 46 6643±106 15,9 491-520 16 6543±147 17,6 

— — — — 521 і більше 28 6622±150 16,5 
 

Молочна продуктивність корів взаємозв'язана з відтворними показниками. Тому їх ура-

хування й оптимізація сприятиме більш повній реалізації генетичного потенціалу тварин за 

надоєм і підвищить економічну ефективність використання молочних корів. 
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Изучена оценка репродуктивных качеств маток при различных вариантах подбора, которые 

позволят получать больше поросят (11,3-12,0 гол.) в выровненных гнездах при повышенной энергии 

роста и высокой сохранности, что является особенно актуальным в условиях промышленной техно-

логии. 

Ключевые слова: свиньи, дюрок, оценка, чистопородное разведение, воспроизводительные каче-

ства свиноматок. 
 

Воспроизводительные качества свиноматок представляют собой важнейший комплекс 

показателей при интегрированной оценке линий посредствам тщательного анализа продуктив-

ности свиноматок из разводимых генеалогических линий. В процессе комплексной оценки 

выявлены, как наиболее ценные в селекционном плане линии, так и те, которые необходимо 

совершенствовать. 

Многоплодие – основополагающий  хозяйственный признак свиноматок, определяющий 

высокую способность свиней к быстрому размножению, давать большое количество продук-

ции за один опорос, а, следовательно, высокую интенсивность свиноводства. Однако низкий 

уровень наследственной обусловленности данного признака (h
2 

= 0,05 – 0,20) затрудняет его 

совершенствование селекционными методами. Возможности селекционного совершенствова-

ния таких признаков как многоплодие и молочность ограничены, в первую очередь, породным 

пределом. Так например, свиноматки породы дюрок характеризуются относительно невысо-

ким многоплодием (в сравнении с другими породами) – 9 -10 поросят на один опорос.  

Прогнозирование продуктивности животных является одним из главных вопросов, 

включающих в себя факторы оценки генотипа сельскохозяйственных животных, точности 

оценки племенных качеств животных при различных критериях отбора (источников информа-

ции), выведения формул оценки для различных комбинаций . 

При анализе продуктивности маток в базовых предприятиях установлено, что показатели 

многоплодия, молочности, количества поросят и массы гнезда при отъеме в 35 дней у маток 

породы дюрок составили 9,6 гол., 48,9 кг, 9,1 гол., 77,3 кг соответственно. Выявлено, что наи-

более высокопродуктивные селекционные стада свиней породы дюрок сосредоточены в РУСП 

СГЦ "Западный", где показатели аналогичных признаков продуктивности составляют 10,0 

гол., 49,0 кг, 9,4 гол., 74,0 кг, соответственно. Анализ репродуктивных качеств матерей хряков 

как в целом по стаду, так и внутри линий показывает, что свиноматки характеризуются высо-

кой воспроизводительной способ-ностью. 

Установлено, что наилучшими репродуктивными качествами характеризуются свино-

матки осемененные хряками линий Крепыша 332, Короля 732, Клада 723, которые достоверно 

превосходят аналогов по многоплодию и молочности на  1,2% и 1,07, соответственно (Р 

>0,01). 

Выявлено, что наилучшие значения по молочности установлены у маток линии Фонтана 

(55,7 кг) и Крепыша (51,7 кг), которые достоверно превосходят аналогов на 1,03–1,18 % 

(Р>0,05). Установлено, что наибольшим количеством поросят к отъему отличались свино-

матки, осемененные хряками линии крепыша, которые достоверно превышают показатели 

сверстниц, осемененных производителями линий Короля и Комбата на 1,12-1,16 % (Р>0,01). 
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По отъемной массе молодняка выявлено достоверное (Р>0,05) превосходство маток в 

линии Кристалла (10,1 кг). Наибольшее количество поросят к отъему установлено у матерей 

хряков линий Комбата (9,15 кг), Анжело (9,1 кг) и Фонтана (9,07 кг). 

Анализ коэффициентов изменчивости репродуктивных качеств свиноматок в зависимос-

ти от линейной принадлежности показал, что указанные коэффициенты находятся в пределах 

нормы и колеблются от 6,03 % в линии Анжело до 25.8 % в линии Фонтана. 

Изучена оценка репродуктивных качеств маток при различных вариантах подбора. Лу-

чшими сочетаниями оказались: Король-Клад, Король-Князь, Князь-Клад по многоплодию, 

молочности, сохранности поросят и массе гнезда при отъеме. Они достоверно превосходили 

средние показатели других сочетаний (P<0,05) от 6,9 до 19,9%, соответственно. 

Изучение результатов репродуктивных качеств свиноматок в зависимости от закреп-

ленных вариантов подбора показало, что наилучшими репродуктивными качествами харак-

теризуются свиноматки, осемененные хряками линии Короля, которые достоверно превос-

ходят аналогов и средний уровень стада по многоплодию и молочности на 4,8 – 8,3 % и на 

5,2 – 12,8 %, соответственно (P<0,05). Что касается энергии роста в подсосный период, то ее 

наивысший уровень отмечен у потомства маток от  хряков  линий  Клада  и  Крис-талла, где 

отъемная масса составила 9,9 кг и 9,7 кг, соответственно. Превосходство по данному показа-

телю у осемененных маток вышеуказанными линиями над аналогами и средним по стаду 

статистически достоверно (P<0,01) и варьировало в диапазоне 7,0 – 17,1 процента.  

Наилучшие значения по молочности установлены у маток линий Клада и Князя – 51,1 

кг, которые достоверно превосходили аналогов на 4,5 – 11,3 процентов (P<0,05). 

Вышеуказанные сочетания могут быть рекомендованы для улучшения показателей ре-

продуктивных качеств в условиях селекционно-гибридных  центров  базовых  предприя-тий, 

разводящих мясной генотип свиней породы дюрок. Они позволят получать больше поросят 

(11,3-12,0 гол.) в выровненных гнездах при повышенной энергии роста и  высокой сохраннос-

ти, что является особенно актуальным в условиях промышленной технологии. 
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Встановлено в  результаті проведеного дослідження  мікроелементного складу раціону та 

крові дійних корів встановлено дефіцит мікроелементів Мангану та Цинку. 
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Постановка проблеми. Підвищення продуктивності і збільшення виробництва тва-

ринницької продукції зумовлено умоваими годівлі, утримання і експлуатації тварин, генетич-

ними факторами, удосконаленням племінних і продуктивних якостей. Інтенсивний розвиток 

тваринництва потребує постійного контролю за мінеральним живленням тварин та вмістом 

мікроелементів у крові корів [1. 2]. 

Мета, матеріал та методи досліджень. Обєктом для досліджень були 250 голів корів-

первісток голштинської породи, підібраних за принципом аналогів,  

які експлуатувалися на промисловому комплексі з виробництва молока в умовах ПрАТ “Агро-

Союз” Дніпропетровської області. Корови утримувалися безвигульно в легкозбірних корівни-

ках з боксами для відпочинку, кормовим столом та доїльною установкою типу “Паралель”. 
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Роздача повнораціонних кормосумішей консервованих кормів тваринам проводилася двічі на 

добу, а видоювання в доїльному залі – тричі. 

Результати досліджень. В умовах інтенсивної технології виробництва, що включає в 

себе повноцінну годівлю загально змішаним раціоном в поєднанні з комфортними умовами 

утримання, тварини проявляють високий рівень продуктивності первісток голштинської поро-

ди.  

Найбільші втрати в результаті незбалансованої годівлі тварин спостерігається у «тран-

зитний» період – 20 діб до і 20 діб після отелення,  коли в організмі відбуваються різкі фізіо-

логічні зміни, пов’язані з ростом приплоду, пологами і початком лактації. У цей період твари-

ни споживають мінімум сухої речовини корму, а на початку лактації втрачають живу масу, а 

також жир і бок на потреби молокоутворення. 

У результаті проведеного аналізу раціонів дійних корів голштинської породи, встанов-

лено, що вміст кормових одиниць вищий за потребу на 3,6 %, а обмінна енергія раціону – на 

5,6 %. Збільшеним був вміст сухої речовини – на 7,5 %.  Раціон дійних корів був недостатньо 

збалансований за вуглеводами 87,3 % від потреби, тоді як вміст перетравного протеїну був 

вищим за потребу на 6,5 %, що зменшувало цукрово-протеїнового співвідношення до 0,82 

(при нормі 0,9–1,0). 

Аналіз мінерального складу раціону дійних корів відповідно до норм [1] свідчить, що 

вміст Кальціюбув нижчим на 4,1 %, а фосфор вищим – 9,8 %, що і позначилося на співідноше-

ні Ca:P. Також забезпеченість раціону Купруму з кормом отримували 102,1 %. Кобальтом тва-

рини були забезпечені на 95,3 %.  Встановлено, що раціон дефіцитний за сполуками Мангану 

та Цинку 88,7 та 76,4 % від потреби. 

Аналіз вмісту мікроелементів у крові корів показав, що концентрація Мангану та Цин-

ку була нижчою від норми на 26,8 та 33,5 %, відповідно. Вміст Купруму у крові був вищим за 

норму на 1,4 %, проте знаходився в межах допустимих величин. 

Дефіцит Мангану та Цинку в організмі худоби призводить до порушення клітинного 

дихання та обміну речовин. У тварин відбуваються зміни в гормональній системі, а також по-

рушується статева функція тварин.  

Таким чином,  результаті проведеного дослідження  мікроелементного складу раціону 

та крові дійних корів встановлено дефіцит мікроелементів Мангану та Цинку, що вказує на 

залежність між вмістом мікроелементів у крові тварин та їх вмістом у кормі раціону в транзи-

тний період. 
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Розвиток м’ясного скотарства – це раціональне використання сільськогосподарських угідь, в 

першу чергу пасовищ, що дає суттєве підвищення якості виробленої яловичини, з метою одержання 

конкурентоспроможної продукції на рівні європейських стандартів. 

 Ключові слова: м'ясні породи худоби, ріст, лінійний  розвиток, м'ясна продуктивність. 
 

На відміну від молочного скотарства, м’ясне фактично на 100% зосереджене на круп-

нотоварних підприємствах, що дозволяє оперативно розгорнути інтенсивні прийоми розвитку 

галузі м’ясного скотарства. У Львівській області є землі, які можуть бути трансформовані в 

природні (краще – культурні) пасовища. Проблема відтворення в м’ясному скотарстві має ва-

жливе значення. Тому треба проводити парування й штучне осіменіння, щоб кожного року 

м’ясна корова мала теля. Для м’ясної худоби слід створювати природні пасовища, в тому чис-

лі й культурні. Розводити м’ясну худобу потрібно у передгірній зоні Прикарпаття та гірській 

зоні Карпат, цьому сприяють природно-кліматичні умови даних регіонів. При розведенні 

м’ясної худоби у Львівській області необхідно забезпечити ветеринарне обслуговування худо-

би [5,6]. 

Відомо, що яловичина від м’ясних порід худоби в біологічному плані набагато цінніша, 

ніж від молочних. Яловичина м’ясних порід відповідає параметрам пісної, в якій є 19-20% бі-

лка, або протеїну та 8-10% жиру, тобто є оптимальне співвідношення білка до жиру 2:1. Слід 

відмітити, що на один кілограм кісток у яловичини м’ясних порід припадає м’якоті 5,8-6,0 кг, 

а у молочних і комбінованих порід цей показник складає 4,8-5,2 кілограми. Забійний вихід у 

бугайців молочних порід становить 50-55%, а у м’ясних аналогів - 60-63%. Вирощування ху-

доби м’ясних порід в умовах Львівської області дає можливість збільшити виробництво висо-

коцінної яловичини на 12%, порівняно з розведенням худоби молочного та комбінованого на-

прямів продуктивності, при однакових умовах вирощування[1,3]. 

Вважаємо, що на перспективу потрібно збільшити поголів’я м’ясної худоби до 10% від 

загального поголів’я худоби у Львівській області. Якщо яловичина від м’ясних порід худоби в 

біологічному плані набагато цінніша, ніж від молочних, це означає, що за яловичину м’ясної 

худоби треба платити на 20% більше, ніж за яловичину молочних і комбінованих порід худо-

би. Це питання необхідно піднімати перед Міністерством аграрної політики та продовольства 

України й Кабінетом міністрів України. 

У Канаді, Новій Зеландії та США від м’ясних порід худоби виробляють до 80% ялови-

чини, у країнах Європейського Союзу – до 40%, в Україні цей показник навіть не складає 10%.  

Фізіологічна норма споживання яловичини на душу населення 46 кг по Україні, факти-

чне споживання за 2015 рік 12 кг. 

У Львівському регіоні розводять такі породи: українську м’ясну породу,яка в 1993 році 

вперше у вітчизняній практиці апробована і затверджена наказом Мінсільгосппроду (№ 211 

від 30.03.93 року) українська м’ясна порода. Створенню породи передувало  затвердження в 

1978 році чернігівського та придніпровського типів. Селекційний процес в подальшому в по-

роді спрямовувався на поєднання кращих ознак тварин цих типів і консолідацію спадковості 

одержаних нових генотипів (3/8Ш, 3/8К, 1/8С, 1/8У, 5/8Ш, 1/8С, 1/8У). У породі затверджено 

сім заводських ліній, 42 родини і два заводські типи: лохвицько-золотоніський та головеньків-

ський. Худобу української м’ясної породи успішно розводять у більшості кліматичних зон 

України, в тому числі й західному регіоні, що свідчить про її високу акліматизаційну здат-
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ність. У популяції нараховується понад 20 тисяч маток; Поліську м’ясну породу створено у 

зоні Полісся, основним господарством розведення породи є племзавод "Заповіт". У регіоні 

Полісся є значна кількість дочірних господарств.  Породу створено шляхом складного відтво-

рного схрещування чернігівського (ЧМ -1), придніпровського (ПМ –1) та знам’янського типів 

(ЗТ). У поліській м’ясній породі, за даними М.В.Зубця і ін. [3], створено лінії Іриса 559, Тона-

ка 662, Каскадера 530, ведеться завершальна робота із затвердження ліній Омара 814, Пакета 

93, Лайнера 65. Усі родоначальники ліній пройшли двоетапну оцінку за власною продуктивні-

стю та якістю нащадків й отримали слідуючі результати:контрольний забій  нащадків цих плі-

дників показав, що  у 15 місяців вони мали забійний вихід майже 64%, вихід туші – майже 

61%, у 18 місяців - відповідно 65-66%,  62-63%, що відповідає стандарту породи. Кращі бу-

гайці лінії Іриса 559 у віці 15 місяців мали середню живу масу  495 кг, середньодобові прирос-

ти (від 8 до 15 місяців) – 1196 г в середньому; по лінії Каскадера 530 показники відповідно 

складали  506 кг і 1121 г; Тонака – 462 кг і 981 г;Волинська м'ясна порода–  це друга м’ясна 

порода великої рогатої худоби, яку виведено у незалежній Україні [6, 8]. Необхідність її виве-

дення зумовлена рядом соціально-економічних, продовольчих ресурсних, економічних факто-

рів, специфікою зони Полісся та Прикарпаття, де інші м’ясні породи погано пристосовуються 

і не дають належної віддачі. Нова порода офіційно визнана як селекційне досягнення України 

й затверджена наказом Мінсільгосппроду № 355 від 30 грудня 1994 року. 

В основу виведення волинської м’ясної породи покладено метод складного відтворного 

схрещування місцевої (М) чорно-рябої та червоної польської худоби з плідниками абердин-

ангуської (А), герефордської (Г) і лімузинської (Л) порід. Відповідно до схеми, кінцевим ре-

зультатом є генотипИ тварин Л 3/8, А 3/16, Г 3/16, М 1/4, яких розводять «в собі». 

Цілеспрямованою системою селекційно-племінної роботи передбачалось поєднати в 

генотип і цінні якості вихідних порід: лимузинської – високу енергію росту, високорослість, 

велику живу масу, масивність мускулатури, червону масть, повном’ясність і нежирність туш, 

абердин-ангуської – безрогість, легкість отелень, добрі материнські якості, плодючість, довго-

вічність, невибагливість до кормів  «мармуровість м’яса»; герефордської – червону масть, ви-

тривалість, добре використання грубих і соковитих кормів та пасовищ, стійкість проти тубер-

кульозу, міцність конституції, спокійний норов; місцевої худоби – молочність, пристосова-

ність до природно-кліматичних умов зони. 

У Львівській області за фізіологічними нормами потрібно виробляти 116724 т яло-

вичини, а виробляється 55500 т у всіх категоріях господарств, що становить 47,55% від потре-

би населення. Таким чином, на перспективу у Львівській області потрібно нарощувати вироб-

ництво яловичини. Тому, тут треба велику увагу звернути на розведення м’ясних порід у регі-

оні, що дозволить забезпечити населення біологічно цінною яловичиною в харчовому аспекті 

[2,4].  

Висновки. Розведення різних м'ясних порід в умовах Львівської області дає можли-

вість збільшити виробництво якісної в біологічному плані яловичини, це забезпечить населен-

ня регіону цінною продукцією харчування. 
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Наведено результати досліджень росту маси тіла та лінійний розвиток помісних телиць, 

нетелей і корів українська чорно-ряба молочна × голштинська різного типу конституції за період від 

народження до закінчення третьої лактації. 

 Ключові слова: телиці, нетелі, корови, постнатальний розвиток, конституція. 
 

Жива маса дослідних телиць у 18 місяців становила 397 кг, а контрольних - 380,5 кг. 

Як у телиць дослідної групи, так і у телиць контрольної групи жива маса у 18 місяців була 

вищою за стандарт породи (375 кг) - відповідно на 5,92 і 1,3 %.Більш інтенсивний ріст маси 

тіла обумовлений вищими середньодобовими приростами у телиць дослідної групи порівняно 

з контрольними аналогами у вікові періоди 0-3, 4-6, 7-12, 13-18, 19-21, 0-18,   0-21 місяці. У ці 

періоди  за середньодобовими приростами живої маси телиці дослідної групи переважали кон-

трольних аналогів відповідно на 7,00; 4,22; 1,39; 8,44; 7,22; 4,77; 5,05%. 

Від народження до 18-місячного віку середньодобові прирости живої маси телиць до-

слідної групи складали 681 г, а контрольних ровесниць - 650 г. Аналогічна закономірність ві-

дмічена в період від народження до 21 місячного віку. У цей період середньодобові прирости 

живої маси у телиць контрольної групи становили 634 г, а дослідної - 667 г. Таким чином, за 

ростом маси тіла й середньодобовими приростами живої маси телиць у всі вікові періоди тва-

рини дослідної групи значно переважали контрольних аналогів. Це свідчить про те, що телиці 

високоферментного типу конституції (дослідна група) більш інтенсивно розвивалися в усі ві-

кові періоди, ніж аналоги низькоферментного типу (контрольна група) [2,5,8,9]. 

Аналіз промірів статей тіла піддослідних тварин - помісних телиць, нетелей і первіс-

ток показує, що в 3–місячному віці за висотою в холці й крижах, глибиною грудей, косою до-

вжиною тулуба, шириною грудей, шириною в тазостегнових зчленуваннях, шириною в клу-

бах, обхватом грудей за лопатками та обхватом п’ястка телиці дослідної групи переважали ко-

нтроль-них аналогів відповідно на 2,15; 1,13; 1,42; 0,31; 1,59; 1,92; 2,05; 1,92; 2,09%.  

У 6-місячному віці за вищеназваними промірами статей тіла тварини дослідної групи 

переважали контрольних відповідно на 1,11; 2,10; 1,35; 0,97; 2,60; 0,64; 2,38; 2,47 і 2,80%, а у 

12-місячному - відповідно на 0,90; 3,80; 1,66; 2,89; 2,09; 2,00; 1,50; 1,35; 0,58%.У 18-місячному 

віці за основними промірами статей тіла перевага телиць дослідної групи над ровесницями 

контрольної становила відповідно  2,85; 3,08; 3,29; 0,29; 5,05; 1,09; 0,46; 2,91 і 1,63%. 

Помісні нетелі на 8-9 місяці тільності за основними промірами статей тіла: висотою в 

холці, висотою в крижах, глибиною грудей, косою довжиною тулуба, шириною грудей, шири-

ною в тазостегнових зчленуваннях, шириною в клубах, обхватом грудей за лопатками, обхва-

том п’ястка переважали контрольних ровесниць відповідно на 4,39; 5,71; 3,88; 4,25; 2,65; 1,84; 

1,29; 3,11; 1,09%. 
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Помісні первістки на 2-3 місяці лактації переважали контрольних аналогів за показни-

ками висоти в холці та крижах, глибини грудей, косої довжини тулуба, ширини в тазостегно-

вих зчленуваннях,обхвату грудей відповідно на 1,34; 2,73; 3,03; 2,15; 1,23; 2,61; 2,28%. За ши-

риною грудей та обхватом п’ястка первістки контрольної і дослідної групи мали однакові по-

казники [3, 7 ].Отже, за основними промірами статей тіла телиці у різні вікові періоди, нетелі  

та корови-первістки дослідної групи мали перевагу над контрольними аналогами. 

За індексом розтягнутості [1] дослідні телиці в 12-місячному віці і корови на 2-3 міся-

ці лактації переважали контрольних аналогів відповідно на 1,93 і 0,79%. В усі інші вікові пері-

оди телиць  (3, 6, 18 місяців) і нетелей (на 8-9 місяці тільності) перевага контрольних тварин 

над дослідними аналогами за вищеназваним індексом була несуттєвою. Тазогрудний індекс у 

піддослідних телиць від 3- до 12-місячного віку мав тенденцію до зростання з 84,2 - 87,3% до 

94,0 - 97,5%. З 18 місяців до 2-3 місяця лактації корів тазогрудний індекс мав хвилеподібний 

характер зміни. У 18-місячних тварин він складав 95,0 - 99,3%, у нетелей на 8-9 місяці тільно-

сті - 97,4 - 98,7%, і у корів на 2-3 місяці лактації - 93,0 - 95,4%. За вказаним показником телиці 

в 18 місяців, нетелі на 8-9 місяці тільності та корови на 2-3 місяці лактації дослідної групи пе-

реважали контрольних аналогів відповідно на 4,33; 1,03; 2,58%. 

Важливим для характеристики екстер’єру тварин є індекс збитості. Він характеризує 

відношення обхвату грудей за лопатками відносно косої довжини тулуба[4, 10]. Телиці дослі-

дної групи в 3-, 6- і 18-місячному віці, корови на 2-3 місяці лактації за індексом збитості пере-

важали контрольних аналогів відповідно на 3,47; 1,48; 2,56; 0,10%. У 12-місячних телиць та 

нетелей на 8-9 місяці тільності контрольної групи за цим індексом встановлена деяка перевага 

над дослідними аналогами. 

Індекс перерослості важливий тим, що дає відповідь на питання: як розвивається ви-

сота в крижах відносно висоти в холці. За цим індексом телиці дослідної групи в 6, 12, 18 мі-

сяців, нетелі на 8-9 місяці тільності та корови на 2-3 місяці лактації переважали контрольних 

аналогів відповідно на 0,95; 1,03; 0,19; 1,35%, хоча в 3-місячному віці телят за індексом пере-

рослості відзначена деяка перевага тварин контрольної групи. У цілому за цим показником 

майже в усі досліджувані вікові періоди тварини дослідної групи мали перевагу над контроль-

ними аналогами. Це свідчить про те, що висотні проміри краще були виражені у тварин дослі-

дної групи.  

Не менш важливим в зоотехнічній практиці для характеристики худоби є індекс кос-

тистості [6].  У 3- і 6-місячному віці телиці дослідної групи за цим індексом переважали конт-

рольних аналогів відповідно на 0,65 і 1,39%, що свідчить про те, що ріст трубчастих кісток у 

цьому віці більш інтенсивно проходив у дослідних тварин. У телиць 12- і 18-місячного віку, 

нетелей на 8-9 місяці тільності і корів на 2-3 місяці лактації індекс костистості був дещо ви-

щим у контрольній групі.  

 Таким чином, за ростом маси тіла, лінійним розвитком тварини з високим фізіолого-

селекційним індексом переважали аналогів з низьким фізіолого-селекційним індексом в пост-

натальному онтогенезі. 
 

Бібліографічний список 
 

1. Буркат В. П. Використання голштинів у поліпшенні молочної худоби / Буркат В. П. - К. : Урожай, 1988. – 

103 с.  

2. Буркат В. П. Голштинська порода / Буркат В. П., Єфімнко М. Я., Чехівський М. Й. – К. : Аграрна наука, 

1998. – С. 17–21. – (Племінні ресурси України). 

2. Мина М. В. Рост животных / М. В. Мина, Г. А. Клезеваль. - М. : Наука, 1976. – 285 с. 

3. Недава В. Ю. Прогнозування росту великої рогатої худоби / В. Ю. Недава, Н. Й. Головатюк // Вісник 

сільськогосподарської науки. - 1975. -  № 10.  -  С. 77–81. 

4. Панасюк І. М. Зв’язок типу спаду росту теличок у ранньому онтогенезі з наступною молочною продукти-

вністю / Панасюк І. М. // Проблеми індивідуального розвитку сільськогосподарських тварин. - К.  1997. - 

С. 61. 



Проблеми та шляхи інтенсифікації виробництва продукції тваринництва    2017 

 

199 
 

5. Полупан Ю. П. Особливості росту та екстер’єру помісного молодняка / Полупан Ю. П. // Проблеми інди-

відуального розвитку сільськогосподарських тварин. - К. : Урожай 1997.- С.67-68. 

6. Рубан Ю. Д. О методиках оценки конституции животных / Рубан Ю. Д. // Зоотехния. - 1991. - № 5. - С. 6–

11. 

7. Свечин К. Б. Индивидуальное развитие сельскохозяйственных жывотных / Свечин К. Б. – К. : Урожай, 

1976. – 288 с. 

8. Сірацький Й. З. Екстер’єр молочних корів: перспективи оцінки і селекції / Сірацький Й. З., Данилків Я. 

Н., Данилків О. М.  – К. : Науковий світ,  2001. – 146 с. 

9. Сірацький Й. З. Ріст маси тіла телиць чорно-рябої породи в постнатальному онтогенезі при інтенсивному 

вирощуванні / Й. З. Сірацький, В. Д. Федак // Тваринництво України. – 2002. - № 11. – С. 20–21.  

10. Стадницька О. І. Вплив росту і розвитку корів у період вирощування на їх молочну продуктивність / О. І. 

Стадницька // Розведення і генетика тварин. - 2011. -  Вип. 45. - С. 264–270. 

 

 
УДК 636.4.082.43 
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Досліджено показники відтворювальної здатності свиноматок великої білої породи 

французького походження за період їх племінного використання, рівень їх адаптації до умов 

промислової технології утримання та визначено експлуатаційну цінність тварин зазначеного 

генотипу. 

Встановлено, що за період племінного використання від тварин з індексом «рівень 

адаптації» 6,61-7,36 балів  одержано максимальну кількість опоросів (7,7) та живих поросят 

(88,3 гол). їх плодючість склала 11,5 гол, маса гнізда на час відлучення – 89,2 кг, збереженість 

поросят до відлучення – 92,3 %.  Кількість свиноматок, які характеризуються високим рів-

нем експлуатаційної цінності становить 92,0 %. 

Ключові слова: свиноматка, тривалість життя, тривалість племінного викорис-

тання, відтворювальна здатність, експлуатаційна цінність, індекс «рівень адаптації». 
 

Породотворчий процес в галузі свинарства України передбачає залучення свиней зару-

біжної селекції. Їх використання сприяє підвищенню рівня відтворювальної здатності свино-

маток, відгодівельних та м’ясних якостей їх потомства [1-5]. Проте важливим теоретичним і 

практичним питанням залишаються дослідження рівня адаптації тварин зарубіжної селекції до 

умов інтенсивної технології виробництва свинини, оцінка та відбір свиноматок за показником 

«експлуатаційна цінність» [6-8]. Зазначене визначає актуальність та вектор наших досліджень. 

Мета роботи - дослідити показники відтворювальної здатності свиноматок великої бі-

лої породи французької селекції, рівень їх адаптації до умов промислової технології утриман-

ня та визначити експлуатаційну цінність тварин зазначеного генотипу. 

Матеріал і методи дослідження. Експериментальну частину досліджень проведено в 

умовах племінного заводу з розведення свиней великої білої породи ТОВ «Агропрайм Хол-

динг» Одеської області. 

Об’єктом досліджень були свиноматки великої білої породи французького походження. 

Оцінку свиноматок за показниками рівня адаптації та ознаками відтворювальної здатності 

проводили з урахуванням наступних кількісних ознак: тривалість життя, міс, тривалість пле-

мінного використання, міс, індекс «рівень адаптації», балів, одержано опоросів за період пле-

мінного використання, одержано поросят усього, гол, одержано живих поросят, гол; плодю-

чість, гол, маса гнізда на час відлучення, кг, збереженість поросят до відлучення, %. 

Індекс «рівень адаптації» (РА) розраховували за методикою В.С. Смірнова [9], рівень 
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експлуатаційну цінності свиноматок (в розрахунку на одну тварину, що опоросилася) – Є.В. 

Коряжнова [10] (табл. 1).  
 

1. Шкала оцінки експлуатаційної цінності свиноматок 

Р
ів

ен
ь
  

ек
сп

л
у

ат
ац

ій
н

о
ї 

 

ц
ін

н
о

ст
і 

Експлуатаційна цінність в розрахунку на одну 

свиноматку, що опоросилася 

Експлуатаційна цінність в розрахунку на одну 

спаровану (осіменену) свиноматку 

Е1 (всього поросят) 
Е1 (в тому числі жит-

тєздатних) 
Е2 (всього поросят) 

Е2 (в тому числі жит-

тєздатних) 

Низький До 25 До 20 До 25 До 15 

Середній 26-40 21-39 21-44 16-34 

Високий Більше 50 Більше 40 Більше 45 Більше 35 
 

Біометричну обробку одержаних результатів досліджень проведено за методикою    

Г.Ф. Лакіна [11]. 

Результати досліджень. За результатами досліджень встановлено, що у тварин піддос-

лідної групи (n=50) тривалість життя дорівнює 43,2±0,82 міс (Сv=13,50 %), тривалість племін-

ного використання - 35,2±0,88 міс (Сv=17,75 %), індекс «рівень адаптації» - 8,55±0,334 балів 

(Сv=27,62 %).  

Від свиноматок піддослідної групи за період племінного використання одержано 

6,5±0,19  опоросів (Сv=21,15 %), поросят усього в розрахунку на одну свиноматку – 84,2±3,07 

гол (Сv=23,86 %), живих поросят – 72,6±2,97 гол (Сv=28,95 %). Плодючість свиноматок вели-

кої білої породи склала 10,9±2,97 поросят на один опорос (Сv=14,98 %), маса гнізда на час ві-

длучення – 88,2±1,02 кг (Сv=12,99 %), збереженість поросят до відлучення – 93,3 %. Індекс 

«рівень адаптації» коливався у межах від 6,61 до 18,4 балів (Сv=27,62 %). 

Результати досліджень показників тривалості життя та племінного використання сви-

номаток залежно від класу розподілу за індексом «рівень адаптації» свідчать, що тварини кла-

су М
-
 (lim=6,61-7,36) переважають ровесниць протилежного класу М

+
 (lim=10,16-18,40) на 3,9 

(td=1,30, P>0,05),) і 7,0 міс (td=2,25, P<0,05) відповідно.  

Порівняно з ровесницями протилежного классу М
+
 від свиноматок групи М

- 
одержано 

більшу кількість опоросів (на 3,2; td=11,42, Р<0,001), поросят усього в розрахунку на одну 

свиноматку (на 42,3 гол; td=7,44, Р<0,001), живих поросят (на 41,2 гол; td=8,45, Р<0,001). Різ-

ниця між тваринами різного рівня адаптації за показниками «плодючість» і «маса гнізда на час 

відлучення» склала 1,4 гол (td=2,18, Р<0,05) і 6,3 кг  (td=2,17, Р<0,05) відповідно. 

Встановлено, що свиноматки великої білої породи французького походження харак-

теризуються достатньо високим рівнем експлуатаційної цінності (табл. 2). Їх диференціація за 

показником «одержано поросят в розрахунку на одну свиноматку, що опоросилася» свідчить, 

що 92,0 % тварини  належать до високого рівня експлуатаційної цінності. Тривалість їх життя  

становить 43,7 міс, тривалість племінного використання – 35,7 міс, індекс РА – 8,20 балів. 

За період племінного використання від свиноматок з високим рівнем експлуатаційної 

цінності одержано 6,7±0,17 опоросів (Сv=17,96 %), 87,9 поросят усього (Сv=20,91 %), в тому 

числі 76,1 живих (Сv=23,80 %). 

Різниця між тваринами з високим і середнім рівнем експлуатаційної цінності за показ-

ником «плодючість» склала 3,8 гол (td=5,93, Р<0,001).  



Проблеми та шляхи інтенсифікації виробництва продукції тваринництва    2017 

 

201 
 

 

2. Показники тривалості  життя, племінного використання та відтворювальних  

якостей свиноматок різної експлуатаційної цінності 

Показники 

Б
іо

м
ет

р
и

ч
н

и
й

  

п
о

к
аз

н
и

к
 Рівень експлуатаційної цінності  

Низький Середній Високий 

Тривалість життя, міс. 

n    - 4 46 

xS  
- 38,3±2,39 43,7±0,85 

Сv,% - 12,51 13,20 

Тривалість племінного використання, міс. xS  
- 29,6±2,04 35,7±0,91 

Сv,% - 13,79 17,35 

Індекс «рівень адаптації», балів xS  
- 12,58±2,235 8,20±0,262 

Сv,% - 19,98 21,74 

Одержано опоросів за період племінного 

використання свиноматки 
xS  

- 4,2±0,62 6,7±0,17 

Сv,% - 29,61 17,96 

Одержано поросят всього в розрахунку 

на одну свиноматку, гол. 
xS  

- 41,2±3,47 87,9±2,69 

Сv,% - 16,83 20,81 

Одержано живих поросят, гол. xS  - 33,0±2,61 76,1±2,67 

Сv,% - 15,84 23,80 

Плодючість, гол. xS  - 7,4±0,62 11,2±0,18 

Сv,% - 16,76 11,40 

Маса гнізда на час відлучення, кг, xS  - 88,7±13,24 88,2±1,44 

Сv,% - 29,84 11,12 

Збереженість поросят до відлучення, %.  - 94,0 93,2 

 

Висновки: 

1. Свиноматки великої білої породи французького походження характеризуються високим 

рівнем адаптації та експлуатаційної цінності. 

2. Встановлено, що від тварин з індексом «рівень адаптації» 6,61-7,36 балів  одержано за пе-

ріод племінного використання максимальну кількість опоросів (7,7), поросят усього (100,0 

гол) і живих поросят (88,3 гол.). їх плодючість склала 11,5 гол., маса гнізда на час відлучення 

– 89,2 кг, збереженість поросят до відлучення – 92,3 %.   

3. Кількість свиноматок, які характеризуються високим рівнем експлуатаційної цінності до-

рівнює 92,0 %. 

4. В умовах племінних заводів, репродукторів та промислових комплексів пропонуємо сис-

тематично вести облік абсолютних показників продуктивності та рівня адаптації. до провідної 

групи відбирати свиноматок, що перевіряються з показниками продуктивності на рівні і клас-

су та классу «еліта», а також з урахуванням індексу «рівень адаптації» та експлуатаційної цін-

ності свиноматок – матерів. 

Подяка. Автор висловлює офіційну подяку генеральному директору  ТОВ «Агропрайм 

Холдинг» Одеської області Ігнат Л.І. та головному технологу Лимарю В.О., які сприяли  орга-

нізації і проведенню експериментальної частини наукових досліджень. 
 

Бібліографічний список  
 

1. Репродуктивні якості кнурів-плідників великої білої породи української селекції та зарубіжного похо-

дження / В. І. Халак, О. М. Дробот, Г. М. Сіткарь [та ін.] // Вісник Інституту тваринництва центральних 

районів УААН. – Дніпропетровськ : Деліта, 2007. - Вип. 1. - С. 91-96. 

2. Церенюк О. М. Визначення ефекту гетерозису в свинарстві / О. М. Церенюк // Науковий вісник Нац. ун-



Проблеми та шляхи інтенсифікації виробництва продукції тваринництва    2017 

 

202 
 

ту біоресурсів і природокористування України. Вип. 138. - К., 2009. - С. 183 - 186. 

3. Репродуктивні якості свиноматок породи п’єтрен французької селекції «ADN» в умовах Одещини / Є. М. 

Агапова, Р. Л. Сусол, Ю. А. Москалюк [та ін.] // Аграрний вісник Причорномор’я. — Одеса : ТЕС, 2010. 

— Вип. 54. — С. 3—7. 

4. Луговий С. І. Велика біла порода свиней імпортної селекції в умовах України / С. І. Луговий // Вісник аг-

рарної науки Причорномор’я. - Миколаїв, 2002. - Вип. 3 (17). -С. 218—220. 

5. Лихач В. Я. Відгодівельні і м’ясні якості спеціалізованих м’ясних порід свиней при чистопородному ро-

зведенні і схрещуванні / В. Я. Лихач // Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної 

медицини. — Львів, 2005. - Т. 7, № 2. - Ч. 3.- С. 176-181. 

6. Кислинская А. И. Откормочные и мясные качества чистопородного молодняка свиней крупной белой 

породы венгерской селекции и их помесей в постадаптационный период / А. И. Кислинская. — Красно-

ярск : КрасГАУ, 2013. - № 6. - С. 167-171.. 

7. Сусол Р. Л. Біологічні особливості та адаптаційна здатність свиней породи п’єтрен в умовах Одеської 

області / Р. Л. Сусол, Є. М. Агапова // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв : МДАУ, 2010. 

- Вип. 3 (55). - Т. 2, Ч. 1. - С. 183-187.  

8. Хохлов А. М. Некоторые особенности адаптации организма свиней при гибридизации / А. М. Хохлов, 

Д. И. Барановский, В. И. Герасимов // Таврійський науковий вісник : наук. журнал. - Херсон : Грінь Д. С., 

2011. - Вип. 76. - Ч. 2. - C. 91-96. 

9. Смирнов В. С. Оценка адаптации свиноматок к интенсивному воспроизводству / В. С. Смирнов // Зоотех-

ния. - 2003. - № 7. - С. 22-25. 

10. Справочник по промышленному производству свинины / Составитель Е.В.Коряжнов. 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Россельхохиздат, 1985. – 271 с. 

11. Лакин Г.Ф. Биометрия. Учеб. Пособие для биол. спец. вузов – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 

1990. – 352 с. 

 

 
УДК 636.4.082.43 
 

ПОЛІГЕННО-СПАДКОВІ ОЗНАКИ СВИНЕЙ  

ЗАРУБІЖНОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА РІВЕНЬ ЇХ ДИСКРЕТНОСТІ 
 

В. І. Халак, кандидат сільськогосподарських наук,  старший науковий співробітник, завідувач 

лабораторією тваринництва,  v16kh91@gmail.com 

Державна установа Інститут зернових культур НААН України 
 

  Досліджено показники відтворювальної здатності свиноматок великої білої породи зарубіж-

ного походження з урахуванням їх племінної цінності та розраховано рівень дискретності зазначеної 

групи ознак. Установлено, що ефективним методом оцінки та відбору високопродуктивних тварин є 

метод BLUP. Різниця між тваринами протилежних класів за даним індексом (М
+
, М

-
) за багатоплід-

ністю дорівнює 4,3 поросяти на одну свиноматку, кількістю поросят на час відлучення – 2,6 гол., ма-

сою гнізда на час відлучення – 13,2 кг.  

Максимальний показник «рівень дискретності» (d=0,743), з урахуванням п’яти показників, ви-

явлено у тварин класу М
+
. 

Ключові слова: свиноматка, полігенно-спадкові ознаки, відтворювальна здатність, племінна 

цінність,  рівень дискретності. 
 

Мета роботи – дослідити показники відтворювальної здатності свиноматок великої бі-

лої породи зарубіжного походження різної племінної цінності та розрахувати рівень дискрет-

ності зазначеної групи ознак.  

Матеріал і методи дослідження. Експериментальну частину досліджень проведено в 

умовах ПП «АФ «Борисфен» Дніпропетровської області. 

 Об’єктом досліджень були свиноматки великої білої породи англійського та французь-

кого походження. Оцінку свиноматок за показниками відтворювальної здатності по групі (S) 

та сукупності в цілому (σ) проводили з урахуванням наступних кількісних ознак: багатоплід-

ність (S1, σ1), гол., вирівняність гнізда свиноматки за живою масою поросят на час народження 

(S2, σ2), балів, кількість поросят на час відлучення (S3, σ3), гол., маса гнізда на час відлучення, 
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кг (S4, σ4), середньодобовий приріст живої маси поросят до відлучення кг (S5, σ5). 

Індекс вирівняності гнізда свиноматки за живою масою поросят на час народження 

(ІВГ0) та рівень дискретності (D) розраховували за формулами: 

                                                   

)(5,2
0

Х

хх

n
ІВГ

тіnтах

,                                                                    (1) 

де: ІВГ0 - індекс вирівняності гнізда свиноматки за живою масою поросят на час народження, 

балів; n – багатоплідність свиноматки, гол.; 2,5 – максимальний показник живої маси одного 

поросяти на час народження, кг;  xmax – жива маса найважчого у гнізді поросяти, кг; x min – жи-

ва маса найменшого у гнізді поросяти, кг; Х - середня жива маса поросят у гнізді на час на-

родження (великоплідність свиноматок), кг [1];  

                                                               

,
.....

.....
1

21

21

m

mSSS
D                                                                    (2) 

де: S1, S2…,SM; Σ1, Σ2 …ΣM – середньоквадратичне відхилення по групі та  сукупності в цілому 

[2].  

Біометричну обробку одержаних результатів досліджень проведено за методикою    

Г.Ф. Лакіна [3]. 

Результати досліджень. Оцінка свиноматки великої білої породи (n=173) за ознаками 

відтворювальної здатності та розрахунок інтегрованого показника племінної цінності показа-

ла, що індекс BLUP (материнська лінія) дорівнює 97,11±1,567 балів (Сv=21,23 %),  багатоплі-

дність – 10,6±0,16 гол. (Сv=20,01 %), індекс вирівняності гнізда свиноматки за живою масою 

поросят на час народження – 5,31±0,095 балів (Сv=23,71 %), кількість поросят на час відлу-

чення – 9,6±0,09 гол. (Сv=12,89 %), маса гнізда на час відлучення – 76,5±0,74 кг (Сv=9,80 %), 

середньодобовий приріст живої маси поросят до відлучення – 0,200±0,0015 кг (Сv=10,42 %). 

Результати досліджень кількісних ознак, що характеризують відтворювальну здатність 

свиноматок свідчать про значні коливання абсолютних величин у тварин різної племінної цін-

ності  (табл.1).  
 

1. Показники  відтворювальних якостей свиноматок різної племінної цінності 

Показники 

Б
іо

м
ет

р
и

ч
н

и
й

  

п
о

к
аз

н
и

к
 Індекс BLUP (материнська лінія) 

M
+
 M

0
 M

-
 

багатоплідність (S1, σ1), гол. 

n 33 104 36 

xS  12,5±0,24 10,8±0,14 8,2±0,36 

Сv,% 11,14 13,55 26,45 

індекс вирівняності гнізда свиноматки за 

живою масою поросят на час народження 

(S2, σ2). 

xS  6,32±0,143 5,43±0,97 4,03±0,210 

Сv,% 13,00 18,21 31,37 

кількість поросят на час відлучення, гол. 

(S3, σ3) 
xS  10,5±0,17 9,7±0,10 7,9±0,21 

Сv,% 9,75 10,70 1,28 

маса гнізда на час відлучення, кг (S4, σ4) 
xS  82,3±1,38 77,2±0,81 69,1±1,84 

Сv,% 7,93 10,78 13,81 

середньодобовий приріст живої маси по-

росят до відлучення (S5, σ5) 
xS  0,197±0,0031 0,202±0,0021 0,195±0,0031 

Сv,% 9,14 10,89 9,77 
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Так, різниця між тваринами протилежних класів (М
+
, М

-
) за індексом BLUP склала: за 

багатоплідністю 4,3 поросяти на одну свиноматку (td=10,00, P>0,001), кількістю поросят на 

час відлучення – 2,6 гол (td=9,62, P>0,001), масою гнізда на час відлучення – 13,2 кг (td=5,73, 

P>0,001), середньодобовим приростом живої маси поросят до відлучення – 0,002 кг (td=0,46, 

P>0,05). 

Установлено, що більш вирівняними гніздами за живою масою поросят на час наро-

дження характеризувалися свиноматки з індексом BLUP 67,79±1,658 бала (Сv=14,67 %) 

(lim=2,29 бала; td=9,16, P>0,001).  

Середньоквадратичне відхилення (σ) ознак  відтворювальних якостей свиноматок  ге-

неральної сукупності коливався в межах від 0,020 (середньодобовий приріст живої маси поро-

сят до відлучення, кг)  до 9,807 (маса гнізда на час відлучення, кг) (табл.2). 

Показник «рівень дискретності» (D) полігенно-спадкових ознак  свиноматок різної 

племінної цінності коливався в межах від 0,013 до 0,743. 
 

2. Середньоквадратичне відхилення (σ) ознак  відтворювальних якостей свиноматок  

різної племінної цінності та популяції 

Показники 

Середньо-

квадратичне 

відхилення 

Індекс BLUP (материнська лінія) 

M
+
 M

0
 M

-
 

багатоплідність, гол. 

n 33 104 36 

групи (S1) 1,394 1,466 2,182 

популяції (σ1) 2,123 2,123 2,123 

індекс вирівняності гнізда свиноматки за живою 

масою поросят на час народження, балів 
групи (S1) 0,822 0,986 1,264 

популяції (σ1) 1,259 1,259 1,259 

кількість поросят на час відлучення, гол. 
групи (S1) 1,031 1,039 1,287 

популяції (σ1) 1,245 1,245 1,245 

маса гнізда на час відлучення, кг 
групи (S1) 7,935 8,331 9,549 

популяції (σ1) 9,807 9,807 9,807 

середньодобовий приріст живої маси поросят до 

відлучення, кг 
групи (S1) 0,018 0,022 0,019 

популяції (σ1) 0,020 0,020 0,020 

D - 0,743 0,577 0,013 
 

Висновки:  

1. Свиноматки великої білої породи з індексом blup 111,3-165,23 (м
+
) характеризуються 

високим показниками відтворювальної здатності і вірогідно переважають ровесниць протиле-

жного класу (м
-
) за багатоплідністю на 4,3 поросяти на одну свиноматку та масою гнізда на 

час відлучення – на 13,2 кг.  

3. Доведено, що більш вирівняними гніздами за живою масою поросят на час наро-

дження характеризуються свиноматки з індексом blup 46,00 – 82,58 бала (td=9,16, p>0,001). 

4. Максимальний показник «рівень дискретності», з урахуванням п’яти показників, ви-

явлено у тварин класу М
+
. 

 Подяка. автор висловлює офіційну подяку директору  пп «АФ «Борисфен» Дніпро-

петровської  області Халамаю С.О., головному бухгалтеру Стрельцовій Л.С., та зоотехніку – 

селекціонеру Борецькій О.В., які сприяли  організації і проведенню експериментальної части-

ни наукових досліджень. 
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ДОВГОЛІТТЯ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЧОРНО-РЯБОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ 
 

Л. М. Хмельничий, доктор сільськогосподарських наук, професор, 

В. В. Вечорка, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, докторант 
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Оцінка бугаїв-плідників голштинської породи на фоні генотипового різноманіття дочірнього 

потомства в ідентичних умовах використання засвідчила не адекватну реалізацію їхньої спадковості 

в процесі нарощування спадковості поліпшуючої породи. 

Ключові слова: українська чорно-ряба молочна, бугаї-плідники, довічна продуктивність. 
 

Практика використання оцінених за якістю потомства бугаїв-плідників у племінних 

стадах засвідчує різний прояв їхньої спадковості на показники господарськи корисних ознак. 

У зв’язку з використанням бугаїв голштинської породи у схрещуванні для поліпшення вітчиз-

няних порід особливо велике значення має оцінка і виявлення бугаїв, які володіють найвищим 

поліпшуючим ефектом. Найбільший генетичний прогрес на порідному рівні управління селе-

кцією логічно очікувати за використання видатних плідників з високою племінною (генетич-

ною) цінністю за умови стійкої передачі спадкової інформації потомству, тобто препотентних 

поліпшувачів ознак продуктивності [5]. Дочки препотентних бугаїв характеризуються певною 

однорідністю та, на відміну від дочок інших плідників, відрізняються відносно великою схо-

жістю зі своїм батьком за тими ознаками, які вони передають особливо стійко. 

Враховуючи, що племінна цінність тварин у різних умовах проявляється неоднаково 1  

і, за свідченням відомих вчених [4], – це не абсолютна та нестабільна величина, а, навпаки, від-

носна, змінна; має свою динаміку прояву в стаді, породі, популяції, яка зумовлюється і визнача-

ється мірою переваги її реального спадкового впливу на якість потомства на фоні генетичного 

потенціалу маточного поголів’я, від якого потомство отримують, достатньо вмотивованим є пи-

тання щодо визначення ступеня фактичної реалізації племінної цінності бугаїв в умовах конкре-

тного стада. 

Матеріали та методи досліджень. Дослідження проведені на базі племінного заводу з 

розведення української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби АФ «Маяк» Зо-

лотоніського району Черкаської області. Оцінку показників тривалості та ефективності довіч-

ного використання проводили за методикою Ю. П. Полупана [6]. Коефіцієнт господарського 

використання (%) визначали за формулою, рекомендованою М. С. Пелехатим зі співавторам 

[2] – Кгв = (Ж – К) / Ж × 100, де: Ж – тривалість життя корови, днів; К – вік корови при пер-

шому отеленні, днів. Статистичне опрацювання експериментальних даних проводили за мето-

диками Е. К. Меркурьевой [3]. 

Результати досліджень. В однакових умовах стада на помісному поголів’ї корів у ва-

ріанті поглинального схрещування досліджено реалізацію спадковості двох бугаїв-плідників 

голштинської породи за показниками продуктивного довголіття, табл. 1 і 2. 

Дочки плідника Ламбади 664733, не залежно від умовної кровності за голштинською 

породою, не відрізнялося мінливістю за усіма показниками, які характеризують тривалість го-

сподарського використання тварин та довічну молочну продуктивність. Незначне збільшення 

у висококровних тварин тривалості життя і господарського використання та зменшення довіч-
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ного надою знаходилось у межах статистичної похибки. Із зростанням умовної кровності за 

голштином продуктивність дочок за першу лактацію не змінювалась. 

Враховуючи та погоджуючись з визначенням, що дочки препотентних бугаїв характе-

ризуються певною однорідністю та відрізняються відносно великою схожістю зі своїм бать-

ком за тими ознаками, які вони передають особливо стійко, то бугая-плідника Ламбаду 664733 

можна віднести до препотентних. 
 

1. Вплив бугая-плідника Ламбади 664733 на показники тривалості 

використання та довічної продуктивності корів різних генотипів 

Показник 

Умовна кровність за голштином, % 

62,6 – 75,0 75,1 – 87,5 87,6 – 100,0 

M ± m 
Cv, 

% 
M ± m 

Cv, 

% 
M ± m 

Cv, 

% 

Кількість корів 15 105 153 

Тривалість життя, днів 1948±160,9 32,0 1969±56,0 29,1 
1981±42,

8 
26,7 

Тривалість господарського 

використання, днів 
1106±159,3 55,8 1113±55,8 51,4 

1134±42,

2 
46,0 

Коефіцієнт господарського 

використання (КГВ), % 
53,0±3,45 25,2 53,2±1,26 24,2 54,4±0,97 22,1 

Кількість використаних лактацій, шт. 2,3±0,37 63,4 2,3±0,12 52,9 2,2±0,10 56,4 

Надій за першу 

лактацію, кг 
4886±191,1 15,1 4948±80,5 16,7 

4940±65,

4 
16,4 

Довічний: надій, кг 
14033±232

7,3 
64,2 

14264±82

7,0 
59,4 

13801±62

6,4 
56,1 

вихід молочного 

жиру, кг 

447,8±75,5

0 
65,3 

461,8±27,

43 
60,9 

446,7±22,

12 
61,4 

вміст жиру 

в молоці, % 
3,90±0,057 5,6 

3,89±0,01

6 
4,1 

3,85±0,01

4 
4,4 

Надій: на один день 

життя, кг 
6,7±0,81 46,5 6,8±0,25 37,1 6,6±0,18 33,9 

на один день господарського 

використання, кг 
12,9±1,61 48,1 12,8±0,36 28,8 12,1±0,26 26,1 

 

Варто відмітити, що плідник німецької селекції Ламбада 664733 є правнуком родонача-

льника лінії Елевейшна 1491007. За даними оцінки перевага 264 його дочок становила за на-

доєм на 2178 кг, за вмістом жиру – на 0,10%, за молочним жиром – на 90 кг у порівнянні з ро-

весницями. Надій матері Марлени 505383836 за четверту лактацію становив 11357 кг молока 

жирністю 4,60% та білковістю – 3,50%.  

Оцінка дочірнього потомства бугая-плідника Сенсація 401926, навпаки, засвідчила іс-

тотну мінливість за оцінюваними ознаками. За характеристикою племінної цінності плідник 

Сенсацій 401926 канадського походження, онук Валiанта, із продуктивністю матері за вищу 

третю лактацію 13857 кг молока, жирністю 3,89%. За оцінкою 231 дочки їхня перевага над ро-

весницями склала за надоєм +522 кг, вмістом жиру -0,02 % та виходом молочного жиру +16 

кг.  

Із зростанням умовної кровності за голштинською породою у дочок Сенсація з високо-

достовірною різницею (Р<0,001) у порівнянні висококровних корів (87,6-100,0%) із тваринами 

з меншою спадковістю голштина (62,5-75,0%) спостерігалося зменшення тривалості життя на 

1383 дні, господарського використання – на 1331 день, КГВ – на 19,2%, використаних лакта-

цій – на 3,7 шт.  

При зростанні у висококровних корів надою за першу лактацію, у порівнянні з попере-

дніми помісними групами, відповідно на 489 і 914 кг за недостовірної різниці, показники дові-

чної молочної продуктивності зменшилися з досто-вірною різницею високого ступеня 

(Р<0,001). У порівнянні групи корів зі спадковістю голштина 87,6-100,0% із тваринами умов-
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ної кровності 62,5–75,0% встановлено, що із нарощуванням спадковості поліпшуючої породи 

довічний надій зменшився на 1690 кг, вихід молочного жиру – на 644,2 кг. 
 

2. Вплив бугая-плідника Сенсація 401926 на показники тривалості 

використання та довічної продуктивності корів різних генотипів 

Показник 

Умовна кровність за голштином, % 

62,5 – 75,0 75,1 – 87,5 87,6 – 100,0 

M ± m Cv, % M ± m Cv, % M ± m Cv, % 

Кількість корів 10 29 95 

Тривалість життя, днів 
3159 

±309,6 
30,9 

2298 

±199,5 
46,8 

1876 

±58,2 
30,2 

Тривалість господарського 

використання, днів 

2380 

±311,4 
41,4 

1473 

±205,1 
74,9 

1049 

±59,5 
55,3 

Коефіцієнт господарського 

використання (КГВ), % 

71,6 

±4,40 
19,5 

56,6 

±3,48 
33,1 

52,4 

±1,35 
25,1 

Кількість використаних лактацій, шт.  
5,6 

±0,85 
47,8 

2,9 

±0,43 
80,7 

1,9 

±0,13 
65,3 

Надій за першу 

лактацію, кг 

4676 

±548,3 
37,1 

5101 

±231,8 
24,5 

5590 

±162,3 
28,3 

Довічний: надій, кг 
31694 

±4094,5 
40,9 

18574 

±2363,3 
68,5 

14794 

±988,1 
65,1 

вихід молочного 

жиру, кг 

1083,1 

±152,32 
44,5 

596,0 

±81,61 
73,4 

438,9 

±31,20 
69,3 

вміст жиру 

в молоці, % 

3,77 

±0,043 
3,6 

3,78 

±0,027 
3,8 

3,79 

±0,014 
3,6 

Надій: на один день 

життя, кг 

9,7 

±0,75 
24,5 

7,3 

±0,50 
37,0 

7,3 

±0,32 
42,8 

на один день господарського 

використання, кг 

13,6 

±0,79 
18,4 

13,1 

±0,62 
25,5 

14,0 

±0,49 
33,1 

 

Висновки. Результати досліджень свідчать, що офіційна оцінка бугаїв-плідників за 

племінною цінністю не гарантує аналогічного прояву ознак довічної продуктивності їхнього 

потомства у стаді, тому проведена повторна оцінка в умовах конкретного господарства дозво-

ляє встановити реальну реалізацію спадковості на фоні фактичного генотипового складу ма-

точного поголів’я. У зв’язку з цим оцінку бугаїв-плідників за якістю нащадків у конкретних умо-

вах стада, виявлення поліпшувачів і повторне використання їх у підборі можна віднести до одного 

із основних елементів системи селекційно-племінної роботи із високопродуктивним заводським 

стадом, що дозволить гарантовано отримати селекційний прогрес. 
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Постановка проблеми. Свинарство є однією з провідних тваринницьких галузей, що 

відіграють значну роль в забезпеченні населення України білком тваринного походження. Ва-

жливим напрямком нарощування обсягів виробництва продукції свинарства є інтенсифікація 

галузі. В першу чергу цей процес може бути забезпечений шляхом прискорення відтворення 

поголів’я свиней як в товарних так і в племінних господарствах. Особливе значення цей на-

прямок набуває на фоні значних обсягів будівництва нових свинарських ферм та комплексів, 

реконструкції та переоснащення наявних свинарських приміщень, завезенні високопродукти-

вного племінного молодняку з країн з розвинутим свинарством та створенням високопродук-

тивних вітчизняних порід, ліній та родин свиней. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Відтворна здатність свиноматок належить 

до ознак, які відіграють значну роль в формуванні ефективності виробництва свинини. Рівень 

відтворної здатності та й виробництво поголів’я з розрахунку на одну основну свиноматку, в 

більшості вітчизняних господарств залишається далеким від повного розкриття генетичного 

потенціалу тварин. Відповідно – інтенсифікація відтворення поголів’я за рахунок підвищення 

рівня відтворної здатності свиноматок сприятиме не лише підвищенню рівня продуктивності 

свиноматок, а й зростанню економічної ефективності галузі в цілому. Інтенсифікація ж галузі 

спрямовує науковців та практиків до пошуку шляхів з подальшого підвищення продук-

тивності тварин. Відтворення свиней є одною з основних та найбільш відповідальних ланок 

ефективного виробництва свинини. При цьому, наявний значний потенціал для підвищення 

реалізації генетичного потенціалу продуктивності тварин за цією групою ознак [1-5]. 

Значна частина свинарських господарств в Україні до цього часу продовжує викорис-

товувати природнє осіменіння, при тому, що давно доведено ефективність впровадження шту-

чного осіменіння свиней в господарствах із різною потужністю. Основними перевагами мето-

ду штучного осіменіння порівняно з природним паруванням є суттєва економія на кнурах, 

спрощення розмноження генетичного прогресу в стаді, можливість залучення ширшого арсе-

налу генетичної продукції за рахунок завезення ззовні як охолодженої так і замороженої спер-

ми кнурів [1, 6]. 

Окрім цього розроблено цілий ряд технологічних підходів, що сприяють підвищенню 

ефектиності як штучного осіменіння так відтворення в цілому. Серед інших технологічних пі-

дходів слід виділити такі як змішування сперми кнурів (особливо ефективний данний підхід за 

використання при осіменінні свинок-першоопоросок); використання тканинних екстарктів 

(окрім підвищення рівня відтворної здатності свиноматок дозволяє зміщувати співвідношення 

статей в гніздах); використання рефлексаторів та стимуляторів різної конструкції (в тому чис-

лі й розробленого науковцями ІТ НААН приладу для стимуляції свиноматок за штучного осі-

меніння, що обєднує цінні властивості рефлексаторів дугового та сідельного типів) [6]. Відпо-

відно це і зумовило напрямок наших досліджень. 

Мета дослідження. Оцінка ефективності окремих технологічних підходів підвищення 

рівня відтворної здатності свиноматок. 
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Матеріал і методи дослідження. Визначались такі показники відтворювальних якос-

тей свиноматок, як багатоплідність, маса гнізда при відлученні та збереженість. На основі виз-

начених показників для комплексної оцінки відтворювальних якостей свиноматок розрахо-

вували індекс СІВЯС [3]. Результати досліджень опрацювали методом варіаційної статистики 

[7, 8]. 

Результати дослідження і їх обговорення. У результаті досліджень такого технологіч-

ного прийому як використання стимуляції свиноматок під час їх штучного осіменіння, встано-

влено, що за використання всіх приладів для стимуляції свиноматок при штучному осіменінні 

спостерігалось покращення більшості показників відтворювальних якостей свиноматок. Сто-

совно показника багатоплідності матки при використанні приладів для стимулювання різної 

конструкції відзначались значенням на 4,76–6,06 % більшими у порівнянні з матками, що були 

осіменені без використання стимулюючих приладів. При цьому найбільший рівень цього по-

казнику спостерігався при використанні розробленого приладу ([6]) (р < 0,01). Матки за вико-

ристання розробленого приладу випереджали за цим показником маток інших груп, в яких та-

кож використовувались стимулюючі прилади на 0,41-1,24 %. 

Використання розробленого приладу дозволило отримати гнізда в середньому на 8,61 

% більші порівняно з осіменінням без застосування стимулюючих приладів (р<0,05). 

Застосування такого технологічного підходу як відбір свиноматок за індексом СІВЯС 

свідчить, що на підставі даних нормованого відхилення є можливість провести добір трьох 

груп за спрямованістю. Тварини класу М+ відзначаються вищими значеннями як багатоплід-

ності, так і маси гнізда при відлученні як по добраних матерях, так і по їх дочках. Порівняно зі 

всією оціненою популяцією, матері класу розподілу М+ відзначались вищою багатоплідністю 

на 12,55 % (р < 0,001), та масою гнізда при відлученні на 4,45 % (р < 0,01). Найбільші різниці 

виявлено між свиноматками класів розподілу М+ та М-. Так, матки класу розподілу М+ за ба-

гатоплідністю перевершували маток класу М- на 23,47 % (р < 0,01) та за масою гнізда при від-

лученні на 6,79 % (р < 0,01). 

Висновки. Отже, технологічний підхід із використання під час осіменіння розроблено-

го приладу забезпечує підвищення ефективності виробництва продукції свинарства за рахунок 

покращення відтворної здатності свиноматок. За основною ознакою продуктивності свинома-

ток – багатоплідністю, використання розробленого приладу дозволяє отримувати більші на 

6,06 % значення (р < 0,01). 

Технологічний підхід із використання індексу СІВЯС дає змогу формувати групи ма-

ток, що відзначаються кращим значенням багатоплідності, яка на 0,7 поросяти вірогідно вища 

за середнє значення по вибірці (р < 0,001). 
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Наведено результати досліджень глобулінових фракцій молозива корів української чорно-рябої моло-

чної породи залежно від їх стресостійкості. Актуальність проблеми визначається низькою життєздат-
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими 

чи практичними завданнями. Вчені наголошують на зростанні рівня пренатальних втрат 

(аборти, мертвонароджені) та постнатальних втрат у стадах молочної худоби. Причини 

повʼязують з недоліками виробництва, неповноцінною годівлею, слабкою імунною системою, 

тощо [2, 3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Життєздатність новонароджених телят знач-

ною мірою залежить від якості молозива, зокрема його глобулінових фракцій, що приймають 

безпосередню участь у формуванні колострального імунітету [1, 3]. Проте поза увагою науко-

вців залишилось дослідження якості молозива залежно від стресостійкості корів-матерів. Ви-

значено [5], що порушення гомеостазу, яке виникає при стресі, призводить до розпаду лімфої-

дної тканини, блокуванню білоксинтезуючої та жиростимулюючої функції для забезпечення 

організму додатковою енергією у процесі глюконеогенезу. Отже, стрес може зривати імунітет 

тварини. Тому наукова гіпотеза наших досліджень полягала у тому, що якість молозива може 

залежати від стресостійкості корів-матерів. 

Постановка завдання. Метою досліджень було встановити можливу залежність якості 

молозива від стресостійкості корів.  

Вихідний матеріал, методика та умови дослідження. Дослідження проведенні на коро-

вах-первістках української чорно-рябої молочної породи, що належать ТОВ АФ «Олімпекс-

Агро» Дніпропетровської області. Стресостійкість корів визначали за методикою професора 

Е.П. Кокоріної та співавторів [4]. Метод оцінки стресостійкості корів ґрунтується на визна-

ченні рівня гальмування рефлексу молоковіддачі, що розвивається у тварини у відповідь на 

гальмівний вплив – доїння корів «чужою дояркою». Інтенсивність гальмування оцінювали за 

зміною динаміки та параметрів молоковиведення. Тварин розподілили на два типи: високо- та 

низькостресостійкі. З них сформували дві групи піддослідних тварин – по шість корів у кож-

ній. Застосували метод пар-аналогів за віком в отеленнях, масою тіла та лінійною належністю. 

У перших порціях молозива вміст імуноглобулінів A, M, G, визначали імуноферментним ме-

тодом з використанням набору “Гранум” (виробництва України) на приладі “Labline 32” (ви-

робництва Австрії). 

Результати дослідження. Аналіз білкового складу молозива (таблиця) показав, що у ко-

рів господарства загальний вміст білка у молозиві першого надою в середньому знаходиться 

на рівні 141,5 г/л (n=12), по 6,9 г/л – альбумінів та α – глобулінів, 11 г/л β – глобулінів, 116,7 

г/л γ-глобулінів. У дослідженнях молозива ми визначали три класи імуноглобулінів: А, М, G. 

Їх рівень в середньому (n=12) складав: lgA – 23,2 г/л, lgM – 4,5 г/л, lgG – 116,7 г/л. За вмістом 

імуноглобулінів, таке молозиво вважається високоякісним. 

Виявлено тісну позитивну кореляцію між вмістом загального білка та загальною кількіс-

тю імуноглобулінів (r = +0,80±0,106; Р>0,999), а зокрема імуноглобулінів класу G (r = 

+0,78±0,114; Р>0,999).  
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Глобулінові фракції молозива корів-матерів різних типів стресостійкості 

Показники 
Високостресостійкі, n = 6 Низькостресостійкі, n = 6 

xSX  lim xSX  lim 

Загальний білок, г/л 146,0 2,95 134,4–159,1 137,1 2,69 124,6–144,3 

Альбуміни, г/л 7,4 0,29 6,1–8,2 6,4 0,25 5,6–7,3 

Глобуліни, г/л 

α 7,2 0,27 6,3–8,1 6,7 0,32 5,8–7,9 

β 11,8 0,51 9,4–13,5 10,2 0,72 7,1–12 

γ 119,6 2,56 108,6–130 113,8 2,42 106–121 

Класи 

імуноглобулінів, г/л 

А 23,3 0,77 21–26 23,0 0,75 20–25 

М 4,5 0,26 3,7–5,4 4,5 0,37 3,4–5,9 

G 95,2 1,55 90–102 88,5 2,32 79–94 
 

Нами встановлено, що низькостресостійкі корови мають достовірно нижчий рівень зага-

льного білка (на 8,9 г/л; 6,5 %; Р>0,95) та альбумінів (на 1 г/л; 15,6 %; Р>0,95). Помітна тенде-

нція до зниження у молозиві низькостресостійких корів вмісту глобулінів, зокрема α – глобу-

лінів на 0,5 г/л (7,5 %), β – глобулінів на 1,6 г/л (15,7 %), γ-глобулінів на 5,8 г/л (5,1 %).  За 

класами імуноглобулінів спостерігається достовірна перевага високостресостійких корів у 

класі G (6,7 г/л; 7,6 %; Р>0,95), у інших класах імуноглобулінів (А, М) показники майже іден-

тичні. 

Висновки та пропозиції. Молозиво, отримане від усіх піддослідних корів, є досить ви-

сокоякісним та містить достатню кількість імуноглобулінів для забезпечення телят колостра-

льним імунітетом. Проте за класами імуноглобулінів спостерігається вірогідна перевага висо-

костресостійких корів у класі G (6,7 г/л; 7,6 %; Р>0,95), який безпосередньо виконує функції 

імунітету. А в умовах, коли народжується потомство з недостатньою життєздатністю, отри-

мання якнайбільшої кількості імуноглобулінів при першій годівлі новонароджених телят може 

бути вирішальним фактором для їх виживання.  

Тож для отримання здорового потомства, що відповідає жорстким вимогам інтенсивних 

технологій та здатне реалізувати свій генетичний потенціал, слід для ремонту стада відбирати 

корів, перевірених за стресостійкістю та забезпечувати маточному поголів’ю умови, що відпо-

відають фізіологічним потребам їх організму. 
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РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси 

 по животноводству», г. Жодино, Республика Беларусь 
 

Обоснована необходимость разработки комплекса мероприятий для формирования оптималь-

ного биоэнергетического комплекса жизнеобеспечения животных на фермах и комплексах промыш-

ленного типа, способствующего полной реализации генетического потенциала продук-тивности. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, содержание, комфортность 
 

Стабильно высокую молочную продуктивность может обеспечить не только соответст-

вующий генетический материал, но и современная технология кормления и содержания. Да-

леко не всегда принимается во внимание создание комфортных условий содержания коров, 

которые возможны лишь в том случае, если известны требования животных к среде обитания. 

Коровам комфортно тогда, когда процесс доения, потребления корма, воды, передвижение, 

отдых и процесс жвачки ничем не ограничиваются. Создание таких условий позволяет повы-

сить молочную продуктивность крупного рогатого скота, а также продлить срок их хозяйст-

венного использования. 

Физиологическое состояние и продуктивность сельскохозяйственных животных в значи-

тельной степени зависит от их реакции на действие тех или иных факторов. Однако большин-

ство исследований, посвященных этому вопросу, до настоящего времени проводились на экс-

периментальных животных. Выяснение же взаимосвязи адаптационных реакций, физиологи-

ческих и биохимических процессов в организме домашних или сельскохозяйственных живот-

ных имеет особенно большое значение для обоснования их содержания в условиях промыш-

ленной технологии.  

Живой организм, являясь ультрастабильной системой, постоянно осуществляет актив-

ный поиск оптимального и наиболее устойчивого состояния, что выражается в адаптации его к 

условиям среды. 

Важную роль в обеспечении оптимальных условий содержания играет микроклимат жи-

вотноводческих помещений. Физическое состояние и химические свойства воздушной среды - 

факторы непостоянные и подвержены значительным колебаниям. Организм животного может 

приспосабливаться к этим изменениям, но лишь до определенных пределов. В частности, для 

поддержания нормальной жизнедеятельности животные должны затрачивать определенное 

количество питательных веществ на образования тепла. Чем больше расходуется в организме 

энергетических материалов на адаптацию к окружающей среде, тем меньше будет использо-

вано питательных веществ на производство продукции. 

Кроме климатических стресс-факторов можно в отдельную группу выделить технологи-

ческие. Они связаны с отдельными элементами технологии производства и возникают в зави-

симости от способа содержания, плотности размещения животных, фронта кормления, спосо-

ба комплектования групп, частоты перемещений и перегруппировок и т.д. 

Принято различать прямое и косвенное влияние технологии. Прямое влияние проявля-

ется в случае несоответствия технологических процессов биологическим особенностям орга-

низма животных, его физическим возможностям. Так, высокая плотность размещения, объе-

динение в группы разновозрастных особей с большими различиями в массе тела, недостаточ-

ный фронт кормления, несоответствующая длина стойла могут непосредственно влиять на фи-

зиологическое состояние, здоровье и продуктивность животных. Чрезмерный шум воздейст-

вует на нервную систему, вызывая значительные изменения в деятельности различных орга-
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нов и систем организма. Косвенное влияние технологических стрессов сводит-ся к нарушению 

привычного суточного режима, стереотипа, сложившихся под влиянием определенных усло-

вий существования. Нарушения суточного ритма вызывают отклонения в поведении живот-

ных, сказываются на продолжительности отдыха, потреблении кормов и т.д., что в конечном 

итоге приводит к нарушению жизненно важных функций организма. 

Прямое влияние технологических стрессов обычно видно сразу после воздействия тех 

или иных факторов. Поэтому в таких случаях можно за короткое время устранить или снизить 

их отрицательное действие, приняв соответствующие меры. 

Косвенное влияние, наоборот, обычно удается заметить с большим опозданием, когда 

оно уже проявилось в снижении продуктивности и ухудшении здоровья животных.  

Для сельскохозяйственных животных характерна высокая степень стадной организован-

ности. Инстинкт стадности ведет к сближению их, а антагонизм – к обособлению. Поэтому 

для получения хороших результатов при групповом способе содержания необходимо стре-

миться к максимальному постоянству состава группы. Однако это обычно вступает в противо-

речие с другими технологическими требованиями. В частности, решающим фактором являет-

ся обеспечение животным уровня кормления в соответствии с их возрастом, физиологическим 

состоянием и продуктивностью. 

Формирование групп вызывает у животных сильную стрессовую реакцию, связанную с 

необходимостью установления определенного рангового порядка в группе. 

В последнее время начинает вызывать сомнение тенденция увеличения количества жи-

вотных в одном здании. Необходимо научное обоснование оптимальной численности живот-

ных в помещении. Однако при решении этого вопроса нужно иметь ввиду и целый ряд других 

моментов - организационных, технологических, социальных и т.д. 

Излишне плотное размещение животных приводит к увеличению числа конфликтных 

ситуаций, как при отдыхе, так и при кормлении. 

При групповом содержании животных стрессовая ситуация может создаваться, если они 

не обеспечиваются необходимым фронтом кормления, что еще больше сказывается на живот-

ных, чем увлечение плотности их содержания.  

Значительным стрессом является недостаток движений животных, обусловленный осо-

бенностями промышленных технологий. Вследствие гиподинамии у животных возникают 

многочисленные нарушения обменных реакций, двигательных функций и т.д. 

Предупреждение или снижение отрицательного воздействия стрессов на организм живо-

тных основывается на создании условий эксплуатации животных с максимальной оптимиза-

цией  от  внешней среды. Сюда относятся обеспечение животных  полноценными  кормами, 

создание для них оптимального режима, применение  наиболее  совершенных  технологий, 

выращивания устойчивых к стрессам животных. Поэтому осуществление курса на специали-

зацию и концентрацию животноводства на промышленной основе выдвинуло ряд проблем те-

оретического и практического характера, необходимость изыскания прогрессивных, биологи-

чески обоснованных способов содержания животных, создание для них условий, способству-

ющих развитию устойчивости и быстрой адаптации организма к воздействию факторов внеш-

ней среды и обеспечению  генетически обусловленного уровня продуктивности. 
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РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по 

животноводству», г. Жодино, Республика Беларусь 
 

Оценка роста и развития свиней созданного внутрипородного типа показало, что взрослые хря-

ки и свиноматки представлены крупными и развитыми животными, соответствующими модели жи-

вотных мясного направления продуктивности. 

Ключевые слова: свиньи, дюрок, оценка, чистопородное разведение. 
 

Создание белорусского внутрипородного типа свиней породы дюрок было направлено 

на получение животных с высокими откормочными и мясными качествами при достаточно 

хорошей воспроизводительной способности. В процессе работы по формированию типа отве-

чающего требованиям целевого стандарта, было использовано 8 генеалогических линий. 

Основной целью наших исследований являлось изучение и оценка роста и развития жи-

вотных породы дюрок с использованием методов вариационной статистики в четырех базовых 

предприятиях Республики Беларусь. Комплексная оценка хряков-производителей показала, 

что все они отличаются крепкой конституцией мясным типом телосложения, хорошим разви-

тием окороков и высокой продуктивностью. Наибольший массив хряков представлен живот-

ными в возрасте 12 мес. Общий уровень развития полновозрастных хряков в 36 мес. и старше 

показал, что в процессе селекционной работы с использованием импортного генофонда в по-

роде дюрок произошли положительные изменения по показателям развития и телосложения 

животных. Живая масса основного поголовья хряков и маток составляет 310 и  253 кг, соот-

ветственно. Произошли изменения в показателях длины туловища у хряков-производителей и 

маток этой породы – они улучшились и уже приблизились к требованиям класса элита. Это 

свидетельствует о том, что в дальнейшей целенаправленной селекционной работе при отборе 

ремонтного поголовья необходимо особое внимание уделять животным с более высокими по-

казателями длины туловища. 

Установлено, что по комплексной оценке развития по линиям хряки-производители и 

матки  свиней породы дюрок имели показатели, соответствующие классу элита и превосходя-

щие его на 3,45-7,8%, а по длине туловища хряки-производители превосходили прошлогодний 

уровень сверстников на 0,63 %, а матки - на 0,25 %, соответственно, и приблизились к элит-

ным показателям.  

Это свидетельствует о том, что сохраняется тенденция в сторону увеличения показате-

лей роста и развития полновозрастных животных. 

Оценка ремонтного молодняка  в породе дюрок по собственной продуктивности являет-

ся одной из первоочередных задач в цепи звеньев селекционно-племенного совершенствова-

ния стад. Высокая племенная оценка хрячков, полученная ими в раннем возрасте, позволит 

более широко использовать заложенный в них генетический потенциал и быстрее совершенс-

твовать продуктивные качества стада. 

Выявлено, что для отбора животных с целью собственного воспроизводства стада воз-

раст достижения живой массы 100 кг в базовых предприятиях республики Беларусь, разводя-

щих мясной генотип свиней породы дюрок, колеблется от 147 дней у хрячков и  у свинок- 189 

дней в ОАО СГЦ «Западный» Брестской области до 206 дней у хрячков и 212 дней у свинок в 

КСУП СГЦ «Заднепровский» Витебской области. Среднесуточные приросты животных в вы-

шеупомянутых хозяйствах колеблются от 894 г до 682 г, соответственно. 



Проблеми та шляхи інтенсифікації виробництва продукції тваринництва    2017 

 

215 
 

Самой высокой живой массой в первом и втором поколениях обладали хряки линии 

Кристалла, которые превосходили аналогов из других линий на 9,1–18,8 % и на 0,6-

10,0%,однако достоверных различий не установлено. Во втором поколении самую низкую жи-

вую массу  имели проверяемые хряки линии  Клада – 184,0 кг, которые уступали сверстникам 

из других линий на 0,8–10 % (Р<0,05). В третьем поколении  самую высокую живую массу  

имели проверяемые хряки линии Крепыша – 202,7кг, превосходящие по этому показателю 

аналогов на 0,5–15,9%  (Р<0,001), а самую низкую – хряки линии Комбата – 170,5, достоверно 

(Р<0,05) уступающие сверстникам на 6,9–15,9 %. 

Показатели указывают на то, что у полновозрастных хряков к возрасту 2-х лет наблюда-

ется меньшая величина туловища в линии Крепыша. В первом поколении они достоверно 

уступают производителям линий Князя, Короля и Крепыша  на 4,8; 2,1 % (Р<0,001) и 1,5 % 

(Р<0,05), соответственно. 

При оценке в возрасте 36 месяцев,  закономерности, выявленные при анализе ранее, сох-

раняются. Немного уступая во втором поколении до 1,6 % хрякам  линии Князя, хряки линии 

Короля достоверно выше по живой массе своих сверстников на 2,2–3,5 %(Р<0,05) в первом 

поколении и  на 6,3 – 1,2 %  во втором(Р<0,05). 

В поколении F3 от разведения типа «в себе» с момента создания опять выявлено превос-

ходство в росте и развитии у тех же хряков линии Короля. По отношению к линии Крепыша, 

живая масса у них достоверно выше на 11,1 % (Р<0,05). В целом следует отметить, что при 

некотором ухудшении за последние годы средовых факторов, менее подвержены их влиянию 

оказались хряки линии  Короля. У них не наблюдается значительного снижения жи-вой массы 

в поколениях, а по возрастным группам до года, от года до двух и от двух до трех  лет этот по-

казатель к тому же увеличился на 1,6,  9,3 и 6,9 %, соответственно. Что касается животных 

других линий, то они имели в этих условиях значительное снижение живой массы за три по-

коления по проверяемым хрякам линии Князя на 8,9 %, сверстников линии Комбата (Р<0,05) 

на 10,5 %  и Крепыша (Р<0,01) на 1,4 %, а по основным хрякам – на 3,4–8,1 %.   

Анализ показателей развития свидетельствует, что созданный массив взрослых хряков и 

свиноматок представлен крупными и развитыми животными, соответствующими модели жи-

вотных мясного направления продуктивности. 
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Выявлено положительное влияние хряков пород йоркшир, дюрок, ландрас на откормочные и 

мясосальные качества полученных помесей, выразившееся в повышении энергии роста, сокращении 

расхода корма на 1 кг прироста, снижении осаленности туш у получаемого товарного молодняка.   

Ключевые слова: откормочные качества, помесный молодняк, мясосальные качества,  йорк-

шир, дюрок, ландрас. 
 

Интенсификация свиноводства и перевод отрасли на промышленную основу в Респуб-

лике Беларусь повысили требования к уровню и направлению продуктивности свиней, что 

привело к необходимости решения ряда задач, основной из которых является рациональ-ное 

использование генетических ресурсов, направленное на улучшение откормочных и мясных 
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качеств товарного молодняка при сохранении высокой воспроизводительной способности 

свиноматок. Важнейшее значение при этом отводится задаче по снижению осалености туш, 

получаемых от товарного молодняка на промышленных комплексах. 

Известно, что промышленное скрещивание и гибридизация являются достоверными 

формами повышения продуктивности в товарном свиноводстве. Решающим фактором генети-

ческого воздействия на результаты скрещивания являются хряки-производители, которые до-

лжны обеспечить не только эффект гетерозиса по ряду признаков, но и должное качество по-

лучаемой свинины.  

В республиканской системе разведения рекомендованы и широко используются разли-

чные варианты скрещивания и гибридизации с использованием разводимых в республике по-

род: белорусской крупной белой, белорусской мясной, белорусской черно-пестрой. 

Целью наших исследований явилось определение влияния чистопородных хряков импо-

ртной селекции на откормочные и мясо-сальные качества чистопородного и помесного моло-

дняка. Научно-хозяйственный эксперимент проведен в ЗАО «Клевица» Березинского р-на 

Минской области.  

Выявлено, что лучшими показателями откормочной продуктивности отличался молод-

няк, полученный при скрещивании помесных свиноматок БМ×Л с хряками пород ландрас и 

дюрок, у которых возраст достижения живой массы 100 кг и среднесуточный прирост соста-

вили 177,2 суток (P≤0,001) и 803 г (P≤0,001), и 179,5 суток (P≤0,001) и 801 г (P≤0,001), соот-

ветственно (табл.1).  

Подсвинки этих сочетаний также отличались экономным расходом корма на 1 кг при-

роста живой массы – 3,38-3,40 к.ед. (P≤0,001). Превосходство над чистопородными сверстни-

ками контрольной группы  по возрасту достижения живой массы 100 кг и среднесуточному 

приросту у трехпородного молодняка сочетания (БМ×Л)×Л составило 12,9 суток, или 6,8% 

(P≤0,001) и 99 г, или 14,1% (P≤0,001), (БМ×Л)×Д – 10,6 суток, или 5,6% (P≤0,001) и 97 г, или 

13,8% (P≤0,001). 

Достаточно высокой энергией роста (762-786 г) при низких затратах кормов (3,50-3,42 

к. ед.) отличались помеси, полученные от сочетаний (БКБ×БМ)×Д и (БКБ×БМ)×Л, у которых 

эффект гетерозиса по сравнению с аналогами контрольной группы по среднесуточному при-

росту составил 8,2% (P≤0,001) и 11,6% (P≤0,001), соответственно. 
 

3. Откормочные качества молодняка различных генотипов 
Порода, породные 

сочетания 

 

Кол-во 

голов 

Возраст достижения живой 

массы. 100 кг, суток 

Среднесуточный  

прирост, г 

Затраты корма на 1 кг 

прироста, к. ед. 

n М m М m М m 

БКБ×БКБ 32 190,1±0,34 704±3 3,67±0,01 

БКБ×Й 30 185,4±0,83
***

 731±5
***

 3,60±0,02
**

 

(БКБ×БМ)×Д 33 183,2±0,90
***

 762±4
***

 3,50±0,03
***

 

(БКБ×БМ)×Л 29 182,2±0,67
***

 786±5
***

 3,42±0,04
***

 

(БМ×Л)×Д 35 179,5±0,97
*** 

801±2
***

 3,40±0,03
***

 

(БМ×Л)×Л 34 177,2±0,88
***

 803±2
***

 3,38±0,03
***

 

Примечание: здесь и далее 
***

 - P ≤ 0,001; 
**

 - P≤ 0,01; 
*
 P≤ 0,05 

 

Затраты кормов на 1 кг прироста у молодняка данных сочетаний были ниже, чем у све-

рстников контрольной группы на 0,17-0,25 к.ед. (P≤0,001). 

По возрасту достижения живой массы 100 кг молодняк сочетаний (БКБ×БМ)×Д и 

(БКБ×БМ)×Л превосходил чистопородных животных белорусской крупной белой породы на 

6,9 суток (P≤0,001) и 7,9 суток (P≤0,001), соответственно. 

У помесей, полученных от скрещивания чистопородных маток белорусской крупной 

белой породы с хряками породы йоркшир, возраст достижения живой массы 100 кг составил 

185,4 суток, что на 4,7 суток (P≤0,001) ниже по сравнению с аналогами контрольной группы; 
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среднесуточный прирост оказался выше на 27 г, или 3,8%, (P≤0,001), расход корма на 1 кг 

прироста снизился на 0,07 к. ед., разница достоверна (P≤0,01). 

В результате анализа показателей мясной продуктивности установлено что у потомков, 

полученных при скрещивании помесных маток БКБ×БМ и БМ×Л с хряками породы ландрас 

показатель длины туши оказался наибольшим и составил 99,6 см и 100,5 см, соответственно 

(табл. 2). 

Показатель этого признака в сравнении с контрольной группой оказался выше у поме-

сей сочетания (БКБ×БМ)×Л на 1,8 см (P≤0,001) и (БМ×Л)×Л – на 2,7 см (P≤0,001). У живот-

ных сочетания БКБ×Й длина туши составила 98,9 см (P≤ 0,01).  

Наименьшей толщиной шпика (17,2 мм) отличались животные генотипа (БМ×Л)×Л, у 

которых на 28,4% (P≤0,001) этот показатель был ниже, чем у аналогов контрольной группы. У 

трехпородного молодняка (БКБ×БМ)×Л и (БМ×Л)×Д величина данного признака составила 

19,6 мм (P≤0,001) и 19,3 мм (P≤0,001). 

Наилучшие показатели «площади мышечного глазка» отмечены у молодняка, получен-

ного при скрещивании помесных маток БКБ×БМ и БМ×Л с хряками пород дюрок и ландрас. 

Параметры данного признака находились в пределах 40,1-47,2 см
2
 и на 16,6-37,2% (P≤0,001) 

превышали аналогичный показатель контрольной группы. 
 

4. Мясосальные качества молодняка различных генотипов 
Порода, пород-

ные сочетания 

Кол-во 

голов 

Длина 

туши, 

см 

Толщина шпика 

над 6-7 грудными 

позвонками, мм 

Площадь «мы-

шечного глаз-

ка», см
2
 

Масса задней 

трети полуту-

ши, кг 

n М m М m М m М m 

БКБ×БКБ 32 97,8±0,11 24,0±0,14 34,4±0,14 10,9±0,10 

БКБ×Й 30 98,9±0,08
**

 22,9±0,10 38,6±0,13 11,8±0,11
***

 

(БКБ×БМ)×Д 33 98,5±0,05
***

 21,3±0,11
***

 40,1±0,09
***

 11,9±0,05
***

 

(БКБ×БМ)×Л 29 99,6±0,03
***

 19,6±0,08
***

 41,5±0,05
***

 11,4±0,06
***

 

(БМ×Л)×Д 35 98,9±0,10
*** 

19,3±0,07
***

 43,7±0,08
***

 11,9±0,08
***

 

(БМ×Л)×Л 34 100,5±0,15
***

 17,2±0,04
***

 47,2±0,06
***

 11,6±0,03
***

 
 

По величине массы задней трети полутуши лучшими оказались трехпородные помеси, 

полученные с участием  хряков породы дюрок – 11,9 кг, что на 9,2% (P≤0,001) выше чистопо-

родных аналогов крупной белой породы. У подсвинков сочетаний БКБ×Й, (БКБ×БМ)×Л, 

(БМ×Л)×Л также выявлено достоверное превосходство над контрольной группой по массе за-

дней трети полутуши на 0,9 кг (P≤0,001), 0,5 кг (P≤0,001)  и 0,7 кг (P≤0,001), соответственно. 

Таким образом, выявлено положительное влияние чистопородных хряков пород йорк-

шир, дюрок и ландрас импортной селекции на откормочные и мясосальные качества получен-

ных помесей, выразившееся в повышении энергии роста в четырех вариантах скрещивания на 

8,2-14,1 %, сокращении расхода корма на 1 кг прироста на 0,17-0,29 к.ед., снижении осаленно-

сти туш у получаемого товарного молодняка на 3,0-5,8 %, соответственно, по сравнению с чи-

стопородными сверстниками белорусской крупной белой  породы. 
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ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА 
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Білоцерківський національний аграрний університет 
 

 Охорона здоров’я риб це систематичне виконання  профілактичних заходів, максима-

льно пристосоване до умов вирощування різних видів риб. В аквакультурі головним чином це 

стосується лососевих та осетрових риб, які мають високі технологічні потреби.  

Ключові слова: аквакультура, форелівництво, установка замкненутого водопоста-

чання (УЗВ), райдужна форель. 
 

Установки замкненого водопостачання – вища форма індустріального рибництва, що 

дозволяє людині отримати максимальний контроль умов вирощування. При властивих для 

УЗВ недоліках (відносна даровизна і технічна складність) вони в достатній мірі популярні і 

розповсюджені у використанні, включаючи, що перелік об’єктів розширюється. Одними із 

найбільш апробованих об’єктів аквакультури є стерлядь та райдужна форель.   

Форелівництво слід віднести до індустріальних форм рибництва з високою інтенсивні-

стю виробництва. Разом з тим, розведення форелі – складний технологічний процес, який ви-

магає постійного удосконалення. Відтворення та вирощування форелі проводиться тільки у 

чистій холодній, насиченій киснем воді. Ефективність роботи форелевих господарств зале-

жить, в основному від того, наскільки в них забезпечені екологічні умови її існування. Протя-

гом усього періоду вирощування райдужної форелі в УЗВ необхідно розробляти систему захо-

дів на створенні оптимальних умов для їх розвитку, зокрема забезпечення відповідних фізико-

хімічних параметрів водного середовища та згодовування кормів належної якості. В зв’язку з 

цим в умовах замкнутої системи водопостачання проводяться експериментальні дослідження, 

щодо витримування плідників, із проведенням відповідних санітарних та профілактичних за-

ходів. 

Профілактика захворювань у форелівництві є одним із істотних елементів при прийнят-

ті рішення, щодо економічних показників при вирощуванні і годівлі лососевих, а особливо це 

стосується інтенсивних систем контрольованого вирощування (УЗВ). Профілактика або охо-

рона здоров’я – систематична праця, що має на меті максимальне обмеження негативного 

впливу певних чинників середовища на зниженні імунітету райдужної форелі.  

У зв’язку з цим у риби знижується загальна резистентність організму, що сприяє вини-

кненню і загостренню перебігу інфекційних та інвазійних хвороб. Внаслідок змінених еколо-

гічних умов створюються сприятливі передумови для виникнення гострозаразних хвороб. Ці 

хвороби пов’язані цілим комплексом біотичних та абіотичних факторів, що проявляють свою 

дію як на організм хазяїна, знижуючи його резистентність, так і на збудника захворювання, 

підвищуючи його патогенні та вірулентні властивості. Змінені умови середовища сприяють 

розвитку і незаразних захворювань, які спричинять рибному господарству не менші матеріа-

льні збитки, ніж заразні хвороби.  

Спостереження за параметрами середовища дозволяє також передбачити вплив цих 

змін на стан здоров’я риб. Найбільш чутливим параметром, який особливо важко контролюва-

ти, є мікробне забруднення води та якісне її очищення біофільтром. Величина змін і їх харак-

тер залежать від параметрів води, віку і стану риби, наявності джерела забруднення. 



Проблеми та шляхи інтенсифікації виробництва продукції тваринництва    2017 

 

219 
 

УДК 639.3.001.5 
 

 СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНДУСТРІАЛЬНОГО РИБНИЦТВА   

ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ 
 

А. І. Дворецький, доктор біологічних наук професор   

Л. А. Байдак, кандидат історичних наук,   

В. В. Рожков, кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 
 

Висвітлюється історія, сучасний стан, перспективи подальшого розвитку та підви-

щення ефективності індустріальної аквакультури Дніпропетровської області. 
 

Постановка проблеми. В товарному рибництві, одному з важливих шляхів раціональ-

ного та високоефективного використання біологічних ресурсів внутрішніх водойм, особливий 

інтерес викликає розвиток індустріального рибництва, використання, для вирощування цінних 

видів риб підігрітих скидних вод енергетичних об’єктів [1]. В 1976 р. США прийняли закон 

про встановлення 200-мильної риболовної зони, що викликало ланцюгову реакцію і практично 

всі прибережні країни прийшли до аналогічних кроків. Проблема риболовних зон була розг-

лянута на III Конференції ООН з морського права. В результаті, у Конвенції ООН з морського 

права був визнаний та регламентований інститут економічної (200-мильної риболовної) зони, 

що скоротило можливості риболовства. Враховуючи дефіцит м`ясопродуктів в СРСР, було 

прийняте рішення про активний розвиток рибальства у внутрішніх водоймах. 

В кінці 1976 р. керівництво Дніпропетровської області прийняло рішення про подаль-

ший розвиток облрибкомбінатів, ставкового рибництва та заснування в області нового напря-

му рибництва індустріального типу і будівництво чотирьох  індустріальних (садково-ба-

сейнових) рибних господарств: експериментально-дослідного садково-басейнового господар-

ства на підігрітій воді Придніпровської ДРЕС, Зеленодольського господарства на базі Криво-

різької ДРЕС-2, Дніпродзержинського та Нікопольського холодноводих садкових господарств. 

Перспективність рибництва індустріального типу, як технології використання підігрі-

тих скидних вод енергетичних об’єктів для вирощування цінних видів риб, полягає у фізіоло-

го-біохімічних механізмах температурної активації обміну у риб, продовження їх активного 

росту до 6-8 місяців і більше. 

20 квітня 1977 року, обласним керівництвом, головним керівником робіт з наукового 

супроводу розвитку індустріального рибництва та впровадження ефективних технологій теп-

ловодного рибництва керівництвом області було призначено зам. директора НДІ біології А. І. 

Дворецького. В травні 1977 року А. І. Дворецьким, завідувачкою лабораторії ставкового риб-

ництва НДІ біології О. М. Чапліною та директором Інституту гідробіології АН УРСР Романе-

нко В. Д. була розроблена комплексна програма науково-дослідних робіт розвитку в Дніпро-

петровській області рибних господарств індустріального типу, розглянута і затверджена Пре-

зидією АН України (постанова № 222 від 30 травня 1977 року). Для виконання програми був 

створений, під керівництвом зам. директора НДІ біології Дворецького А.І. тимчасовий твор-

чий колектив наукових співробітників, проектантів та технологів. Біологічне обгрунтування 

було розроблено під керівництвом директора Інституту гідробіології АН УРСР В. Д. Романен-

ко і зам. директора НДІ біології А. І. Дворецького. Для активної творчої праці тимчасового 

колективу, за короткий час, був збудований лабораторний корпус. В лабораторному корпусі 

були розміщені лабораторії всіх груп виконавців програми.  

За короткий період (1978 р.) було споруджено унікальне Придніпровське тепловодне 

рибне господарство, де використовуючи теплу скидну воду Придніпровської ДРЕС, з весни до 

осені повинно було вирощуватися 1200 т коропа (360 т – в басейнах і 840 т – в садках); а в зи-

мовий період – 700 т товарної форелі. Рибопосадочний матеріал коропа мав поставлятися зі 

ставкових господарств Дніпропетровської області, форелі – з форелевих господарств Закар-
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патської області. Були збудовані 26 залізобетонних басейнів розміром 10х20 м та рівнем води 

в них 1,3 м і біля 1000 м
2
 садкових площ. Для створення оптимального температурного режи-

му в садках та басейнах була збудована насосна станція, оснащена унікальними насосами кап-

сульного типу, що дозволило, при необхідності, знижувати температуру скидної води ДРЕС у 

басейнах та в акваторії садкових ліній, розбавляючи її водою з Дніпра, доводячи до фізіологі-

чних потреб риб. У 1979 р. розпочалась промислова експлуатація Придніпровського теплово-

дного рибного господарства. В цьому році в басейнах було отримано 61 т товарного коропа, а 

в 1981 року вже 416 т риби; тобто проектний рівень був перевищений на 56 т. Розроблені тех-

нології індустріального вирощування риби, дозволили довести рибопродуктивність басейнів 

під час вирощування товарних дворічок коропа до 250 кг/м
2
; райдужної форелі та канального 

сома до 120 кг/м
2
. 

Необхідність стабільного забезпечення Придніпровського садково-басейнового рибно-

го господарства кормами обумовила прийняття Дніпропетровською обласною радою рішення 

про початок виробництва в Дніпропетровській області повноцінних, гранульованих рибних 

кормів. Використовуючи вітчизняний та світовий досвід раціональної та збалансованої годівлі 

риб, науковці запропонували оптимальні рецептури комбікормів для риб, базуючись на яких, 

було прийняте рішення про закупівлю в Японії спеціального заводу рибних гранульованих ко-

рмів і спорудження його в Дніпропетровську. Це дозволило вирішити проблему раціональної 

та збалансованої годівлі риб. Особливе місце в індустріальному рибництві Дніпропетровщини 

займали роботи з рибогосподарського освоєння канального сома. Придніпровське тепловодне 

рибне господарство стало полігоном відпрацювання технологій індустріального відтворення 

та вирощування канального сома. Апробовані тут технології потім були широко впроваджені в 

інших тепловодних господарствах України.  

В результаті проведених комплексних науково-дослідних і науково-практичних робіт 

науковців Дніпропетровщини та інших науково-дослідних установ України було створено, 

краще в Європі, Придніпровське тепловодне рибне господарство, а у рибному господарстві 

області був створений новий напрямок – індустріальне рибництво, розроблені нові технології 

вирощування коропа, форелі, канального сома та інш.   

Великий внесок в розвиток тепловодного рибництва внесли: професор Дворецький А. 

І., доцент Кириленко Н. С., ст. н. с. Бєляєв Л. Д., н. с. Цегельник Л. І., м. н. с. Баздьоркіна С. 

О., м. н. с. Мурзіна Т. О., к. б. н. Калашник В. І., к. с-г. н. Сидоров М. А., к. б. н. Безкровна Н. 

І., к. с-г. н. Доценко Н. В, к. б. н. Калюга Н. В., к. б. н. Єсипова Н. Б. та інші. Значний вклад 

внесли керівники області:  В. Г. Бойко, В. О. Сергєєва, О. М. Наливайко. Активно сприяли ро-

звитку тепловодного рибництва ректор ДДУ В. І. Мосаковський, директор НДІ біології ДДУ 

О. М. Вініченко. 

Також, значну роль відіграли науковці Академії наук УРСР; президент  Академії наук 

Б. Є. Патон, який ще на початку створення тепловодного рибного господарства відвідав його і 

був дуже задоволений науковими розробками в цьому напрямку; директор Українського нау-

ково-дослідного інституту рибного господарства УААН П. Т. Галасун, директор Інституту гі-

дробіології АН УРСР В. Д. Романенко та інші. В результаті плідної співпраці було підготовле-

но та захищено 7 кандидатських дисертацій.  
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В результате исследования установлено, что добавление изучаемых кормовых добавок с функ-

циями сорбента увеличивает рыбоводно-биологические и экономические показатели рыбы. 

Ключевые слова: производственная проверка, сеголетки шипа, кормовые добавки, темп роста, 

рентабельность. 
 

Цель исследований – провести изучение хозяйственной и экономической эффективности 

использования скармливания активной угольной кормовой добавки (АУКД) и новой разрабо-

танной кормовой добавки на основе озерных донных отложений Ханского озера с содержани-

ем АУКД было сформировано 2 группы сеголетков шипа по 100 голов в каждой группе в 

условиях ООО НПП «Южный Центр осетроводства». Первая группа служила контролем и по-

лучала полнорационный комбикорм, вторая – опытная группа рыбы получала в составе ком-

бикорма АУКД в дозировке 0,2 % по массе корма, третья группа получала дополнительно к 

основному рационуразработанную кормовую добавку в количестве 3,0 % по массе корма 

(табл. 1).  
1. Схема научно-производственного опыта, n=100 

Группы Характеристика кормления 

1 Основной рацион (ОР) 

2 ОР + 0,2 активной угольной кормовой добавки (АУКД) 

3 ОР+ 3,0 % кормовой добавки на основе сапропеля 
 

Предварительно, лабораторным путем в трех повторностях было установлено, что опти-

мальной дозировкой разработанной кормовой добавки является дозировка 3,0 % по массе ко-

рма. Перед постановкой на опыт провели уравнительный период продолжительностью 15 су-

ток. Опытный период продолжался в течение 90 дней. 

Изучаемая кормовая добавка содержит 93,0 % сапропеля Ханского озера Ейского района 

Краснодарского края и 6,0 % активной угольной кормовой добавки. 

Озеро Ханское имеет лагунное происхождение. Водоём имеет форму овала, вытянутого 

с юго-востока на северо-запад. Длина озера составляет около 16 км, ширина – 6–7 км. Пло-

щадь составляет 108 км². Средняя глубина озера – 0,5–0,9 м, максимальная достигает 1,2-1,8 м. 

В центральной части озера вдоль большой его оси вытянулась группа островов, сложен-

ных песчано-ракушечной смесью. Острова не имеют постоянной конфигурации. Форма, пло-

щадь островов, а зачастую и их количество меняются под воздействием волновых явлений и в 

связи с изменением уровня водоема. 
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Внешние признаки образца сапропеля характерны для тонкодисперсных субстратов: он 

серого цвета, со слабым запахом сероводорода, консистенции густой сметаны, однородной 

структуры, без видимый включений. По физико-химическим показателям относится к иловым 

минерализованным, слабосульфидным пелоидам от нейтральной до слабощелочной реакции 

среды (при pH 7,77). По результатам исследований представленные образцы месторождения 

«Ханское озеро» соответствуют требованиям установленных кондиций, предъявляемых к ко-

рмовым сапропелям. 

Засоренность твердыми минеральными частицами размером более 5 мм отсутствует, что 

соответствует требованиям установленных кондиций. Фракция более 0,25 % составляет 0,006 

%. Характер засорённости частицами более 0,25 мм представлен незначительным количеством 

мелкого серого песка и растительных остатков. Фракция 0,10-0,25 мм составляет - 0,06 %. Об-

наруженные на сите 0,1 мм частицы представлены войлокообразными растительными остат-

ками с незначительными вкраплениями серого песка и слюды, они не оказывают существен-

ного влияния на кормовые свойства исследуемого сапропеля.  

Активная угольная кормовая добавка (ООО НТЦ «ХимИнвест», г. Нижний Новгород) 

изготавливается из активного древесного угля, обладает высокой адсорбционной способнос-

тью в отношении микотоксинов и других вредных веществ. 

Результаты исследований, обсуждения. При благоприятных условиях двухлетки шипа к 

осени достигают массы 1500 г и более. Основные рыбоводно-биологические показатели вы-

ращивания двухлеток шипа, при проведении производственной проверки, представлены в 

таблице 2.  
 

2. Средняя масса, темп роста, сохранность и затраты корма на продукцию молоди рыб 

(учетный период – 90 дней), n=500 

Показатели 
Группа 

1 2 3 

Масса рыб, г:начальная 759,8±15,2 758,3±8,28 758,0±8,28 

Конечная 1560,8±11,0 1694,8±11,8*** 1712,0±11,9*** 

Валовой прирост, г 801,0 936,5 954,0 

Темп роста, г 8,9 10,4 10,6 

Выживаемость, % 97,0 99,0 99,0 

Затраты кормов, кг 2,50 2,13 2,10 
Примечание: * - Р≤0,05; ** - Р≤0,01; *** - Р≤0,001. 
 

В конце выращивания живая масса рыбы опытных групп была достоверно выше контро-

ля на 8,6 и 9,7 % (Р≤0,001), соответственно по группам. Темп роста молоди осетровых рыб, 

при проведении производственной проверки, был выше во второй группе на 16,9 %, в третьей 

– на 19,1 %, по сравнению с контролем. Выживаемость была выше в опытных группах рыбы 

на 2,0 %. 

Кормовой коэффициент (или затраты кормов на 1 кг прироста живой массы) двухлеток 

шипа были меньше в опытных группах и составили в контроле 2,50 кг, во второй опытной 

группе – 2,13 кг, в третьей – 2,10 кг. 

Длина рыб была выше в конце выращивания в опытных группах: во второй – на 0,7 %, в 

третьей – на 0,5 %. При этом коэффициент упитанности по Фультону был выше во второй 

группе молоди на 6,3 %, в третьей – на 8,2 %. 

При проведении дегустации товарной продукции не было обнаружено посторонних вку-

сов и запахов в мясе и бульоне подопытных групп рыбы.  

Результаты органолептической оценки показали, что мясо шипа опытных групп имело 

более приятный цвет, отличалось хорошим вкусом, сочностью, нежной консистенцией и мяг-

костью.  При проведении дегустации рыбного бульона, полученного при варке рыбы опытных 

групп, установлено, что рыбный бульон во всех группах был вкусным, ароматным и наварис-
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тым, имел приятный цвет и был прозрачен, капельки жира присутствовали в большом количе-

стве. Таким образом, скармливание АУКД двухлеткам шипа оказало положительное влияние 

на химический состав мышечной ткани. Последнее также может быть сопряжено с адсорбцией 

токсинов, тем самым, обеспечивая более интенсивное протекание обмена веществ и эффекти-

вный синтез белка в мышечной ткани рыбы.  

На основании данных, полученных в результате проведения производственной проверки, 

была рассчитана экономическая эффективность выращивания молоди осетровых рыб (табл. 3). 
 

3. Экономическая эффективность выращивания двухлеток шипа с применением изу-

чаемых кормовых добавок (в расчете на 1 голову) 

Показатель 
Группа 

1 2 3 

Валовой прирост, г 801,0 936,5 954,0 

Затраты кормов, кг 2,50 2,13 2,10 

Стоимость 1 кг корма, руб. 83,10 83,30 80,87 

Всего затрат, руб.    

Стоимость кормов, руб. 166,2 166,6 161,74 

Всего затрат 650,12 650,52 645,66 

Стоимость валовой продукции, руб. 802,60 938,37 955,91 

Прибыль от условной реализации, руб. 152,48 287,85 310,25 

Получено дополнительной прибыли, руб.  - 135,37 157,77 

Уровень рентабельности, % 23,5 44,2 48,0 

 

При проведении производственной проверки, было установлено, что при скармливании 

0,2 % по массе корма АУКД, стоимость комбикормов практически не увеличивается. При 

этом уровень рентабельности выращивания рыбы повышается на 20,7 %. На 1 выращенную 

рыбу было получено 135,37 рублей дополнительной прибыли. При скармливании кормовой 

добавки «Ея-Максимум» стоимость 1 кг комбикорма снижается на 2,7 %, а, уровень рентабе-

льности повышается на 24,5 %. На 1 выращенную двухлетку шипа в третьей группе было по-

лучено 157,77 рублей дополнительной прибыли. 
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Основная задача современных ихтиологов – вырастить рыбу с использованием экологи-

чески чистых кормов и конкурентоспособную как по цене, так и по вкусовым качествам. Рыба 

больше всех других объектов сельского хозяйства требует именно максимально приближен-

ных естественных условий обитания и чутко реагирует даже на значительные колебания пока-
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зателей водной среды (наличие кислорода, рН, биогенных и токсичных элементов). Поэтому в 

наш век высоких технологий фраза «назад к природе» и вдохновляет ученых на применение 

нанотехнологий и естественных методов выращивания сельскохозяйственных рыб [1, 2]. 

Целью исследований являлось изучение влияния скармливания активной угольной кор-

мовой добавки (АУКД) в составе комбикормов для молоди осетровых рыб в условиях замкну-

того водоснабжения. 

Осетровое хозяйство ОО НПП «Южный Центр осетроводства», на базе которого прово-

дилась научно-исследовательская работа, относится к специализированным рыборазводным 

предприятиям. В хозяйстве успешно разводятся осетровые рыбы в установках замкнутого во-

доснабжения (УЗВ). 

В период 2016 года был проведен лабораторный опыт в опытных аквариумных установ-

ках. Было сформировано 2 группы сеголетков шипа по 30 голов в каждой. Первая группа слу-

жила контролем и получала полнорационный комбикорм, вторая – опытная группа рыбы по-

лучала в составе комбикорма АУКД. Для прогнозируемого опыта, при кормлении молоди 

опытной группы, была взята средняя рекомендуемая дозировка активной угольной кормовой 

добавки (АУКД) – 0,2 % по массе корма. Перед постановкой на опыт провели уравнительный 

период продолжительностью 15 суток. Лабораторный опыт продолжался в течение 30 дней. 

Эффективность выращивания рыб в искусственных условиях определяют физико-

химические свойства воды, которая по своему составу в установках замкнутого водоснабже-

ния должна отвечать нормам ОСТ 15.312.87. «Охрана природы. Гидросфера. Вода для рыбо-

водных хозяйств. Общие требования и нормы». При поступлении воды в бассейны, происхо-

дит ее очистка и насыщение кислородом (табл. 1). 
 

1.  Физико-химические свойства воды в лабораторных установках замкнутого  

типа при проведении опыта 

Показатель Фактические данные 
Требования ОСТ 

15.372.87 

Температура воды, 
0
С  17,0 15-25 

Растворенный кислород, мг О г/л  9,0 Не менее 6,0 

Цветность, градусы  11,0 30,0 

рН  7,6 7,0-8,0 

Общая жесткость, мг-экв/л  4,2 3,8-4,2 

Хлориды, мг/л  6,3 20-35 
 

Физико-химические свойства воды в опыте изучали в начале и конце исследования, тем-

пературу воды, рН, содержание растворенного кислорода определяли ежедневно в 12:00 ч. 

При проведении научно-производственного опыта, температура воды в установках за-

мкнутого водоснабжения поддерживалась на уровне +17,0±1,0 
0
С. 

Для нормальной жизнедеятельности осетровых рыб концентрация кислорода должна 

быть не менее 6,0 мг/л. В период проведения исследований содержание растворенного кисло-

рода в воде в бассейнах составило 9,0 мг/л. Для поддержания нужной концентрации кислорода 

в воде использовали оксигенаторы, позволяющие насыщать воду кислородом. 

Колебания величины рН воды в установках замкнутого водоснабжения носят суточный 

характер. Оптимальные величины водородного показателя для выращивания осетровых коле-

блются в пределах 7,0-8,0. Во время проведения научно-производственного опыта рН воды 

составила 7,6.  

Результаты лабораторного опыта представлены в таблице 2. 

В результате прогнозируемого опыта установлено, что скармливание активной угольной 

кормовой добавки (АУКД) в составе полнорационных комбикормов для молоди осетровых 

рыб способствует достоверному повышению массы рыбы на 4,3 % (Р≤0,01), среднесуточного 

прироста – на 12,4 % и снижению затрат кормов на 1 кг прироста массы (кормового коэффи-
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циента) на 12,6 %. 

Для обоснования эффективности использования активной угольной кормовой добавки, 

при выращивании молоди шипа в установках замкнутого водоснабжения, был изучен химиче-

ский состав тела рыбы. 

По результатам анализа химического состава тела молоди установлено достоверное уве-

личение содержания белка в теле рыб опытной группы на 3,7 % (Р≤0,05). В опытной группе 

достоверно (Р≤0,05) повысилась массовая доля жира, что согласуется с данными об увеличе-

нии массы рыбы на 8,1 %. Наметилась положительная тенденция к снижению содержания 

влаги в теле опытных рыб и повышения содержания золы, кальция и фосфора, однако на ос-

новании этих данных можно сказать, что активная угольная кормовая добавка не выводит из 

организма рыбы основные минеральные вещества – кальций и фосфор.  
 

2.  Основные рыбоводно-биологические показатели выращивания молоди осетровых рыб, n=30 

Показатели 
Группа 

1 2 

Средняя масса рыб, г:    начальная 180,2±2,66 179,8±2,15 

конечная 282,3±4,13 294,4±4,36* 

В % к контролю 100,0 104,3 

Валовой прирост массы, г 102,1 114,6 

Темп роста (среднесуточный прирост), г 3,40 3,82 

В % к контролю 100,0 112,4 

Сохранность, % 100 100 

Затраты кормов на 1 кг прироста, кг 1,88 1,67 
Примечание: **- Р≤0,01 
 

Установлено, что скармливание сорбента АУКД достоверно снижает содержание тяже-

лых металлов в теле молоди осетровых рыб в 1,5–2,5 раза. 

Таким образом, результаты опыта показали, что использование сорбентной добавки 

АУКД в комбикормах сеголетков шипа положительно повлияло на продуктивность и качество 

мяса рыбы. При этом, при некотором содержании тяжелых металлов в комбикорме, скармли-

вание АУКД значительно снизило уровень остаточного количества кадмия, ртути и свинца в 

теле рыбы. 

Выводы. Применение активной угольной добавки в составе комбикормов для молоди 

осетровых рыб способствует увеличению массы рыбы, среднесуточного прироста и снижению 

кормового коэффициента. 
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Надзвичайно актуальною є проблема охорони водних ресурсів для використання їх у риб-

ному господарстві. Висока концентрація промисловості, інтенсивне ведення сільського госпо-

дарства, наслідки видобутку і первинної переробки урану, аварії на ЧАЄС потребують систе-

матичного моніторингу стану рибогосподарських водойм області. Дослідження проводилися 

на рибогосподарських водоймах Дніпропетровської області. 

Головним завданням для вирішення цього питання стає вивчення та прогнозування пода-

льшої долі гідробіонтів. При цьому необхідно враховувати дослідження гідробіологічних про-

цесів, які відбуваються у водних екосистемах, стан якості води та наявність повноцінної сис-

теми водо- та рибоохоронних заходів, а також послідовність їх проведення. 

Експериментальну частину роботи проводили на базі водойм Придніпровського регіону 

та у навчально-науковій лабораторії аквакультури кафедри водних біоресурсів та аквакульту-

ри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. Відбір та обробку 

проб виконували згідно загальноприйнятих методів у рибництві. У рамках поставлених за-

вдань, були досліджені основні показники, що характеризують якість води при розведенні ри-

би. Проаналізовано гідрохімічний стан Дніпровського водосховища на станціях відбору проб: 

с. Карнаухівка, с. Н. Кайдаки, с. Вороново. Для порівняння деяких показників оброблені дані 

зі станції відбору проб Дніпродзержинського водосховища (с. Аули, канал «Дніпро–Донбас»). 

Фактичні матеріали досліджень опрацьовано статистичними методоми. 

В результаті проведених досліджень, виявлені особливості хронічного впливу антропо-

генних чинників, які дестабілізують процеси природного самоочищення води та негативно 

впливають на відтворення і розвиток цінних у народногосподарському значенні видів біоресу-

рсів. Впровадження інноваційних технологій біомеліоративних заходів (на прикладі каналу 

«Дніпро–Донбас») полягає в отриманні оригінальних даних про функціонування гідротехніч-

ного каналу «Дніпро–Донбас», вирощуванні рибопосадкового матеріалу (рослиноїдні риби-

біомеліоратори) і зарибненні ділянок каналу молоддю риб-біомеліораторів (коропа, білого 

амура, білого і строкатого товстолобиків), забезпеченні розчищення гідротехнічних каналів із 

застосуванням риб-біомеліораторів. Ці заходи вже сьогодні призвели до прискорення швидко-

сті проходження води під час прокачки на 15 %, збільшення прозорості води в технічних во-

доймах (в т.ч. й на каналах) біомеліоративним шляхом на 25 %, забезпечення зменшення ви-

трат електроенергії для прокачування води в каналі на 15 % (Новіцький та ін., 2016). 

В процесі гідроекологічних обстежень рибогосподарських водойм (ПрАТ «Агро-Союз», 

ПрАТ «Петриківський рибгосп», ПП АР «Мішурин Ріг») відібрано 46 зразків води та гідробі-

онтів з подальшим опрацюванням їх в лабораторних умовах, визначенням в них вмісту важких 

металів, пестицидів та радіонуклідів. Для нормальної життєдіяльності риб необхідно створю-

вати та контролювати відповідний гідрохімічний стан, кормову базу.  
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Склад кормової бази досліджених ставків характеризувалася наступними показниками. 

Бактеріопланктон за кількістю сапрофітів 0,2 – 2,9 тис./дм
3
; фітопланктон 0,1–31 мг/дм

3
; зооп-

ланктон 4–41 г/м
3
; бентос 0,3–6,8 г/м

2
. В цілому, встановлено низький рівень розвитку кормо-

вої бази за усіма групами кормових організмів. Бактеріальні процеси в ставках мало-

напружені, бактеріофлора не приймає значної участі у формуванні природної кормової бази 

риб. Кількість кормової бази за розвитком не задовольняє вимоги рибницьких нормативів. 

В результаті гідрохімічних досліджень водних об'єктів на станції відбору проб біля 

с. Карнаухівка було встановлено, що значення біологічного споживання кисню (БСК-5) скла-

дало 3,5 мг/дм
3
 та перевищувало значення на станції відбору проб у с. Аули на 59,1%. Віднос-

но іншого показника – середньорічна концентрація сухого залишку – зазначимо, що його 

вміст також був вищим за значення у с. Аули на 15,3 % і становив 286 мг/дм3. Хімічне спожи-

вання кисню, що є важливим гігієнічним показником характеристики води біля с. Карнаухівка 

складало 25,8 мг/дм
3
, що є найвищим значенням серед інших станцій та перевищує дані по с. 

Аули на 20 %. В результаті гідрохімічних досліджень водних об'єктів було встановлено, що 

межі коливання середньорічних показників по водоймам регіону в середньому складали, що 

виведено (в мг/дм
3
 ): БСК-5 – 2,1-3,5, сухий залишок – 248–374; сульфат- іони – 25-79; хлорид-

іони – 20–38; амоній-іони – 0,24–0,32; залізо загальне ≤ 0,1; нафтопродукти – 0,05–0,09; мар-

ганець – 0,02–0,03. В результаті проведення комплексних гідрохімічних досліджень стану 

Дніпровського водосховища вивчена динаміка важких металів (марганцю, цинку, міді, кобаль-

ту), вміст БСК-5 та ХСК, встановлена тенденція їх змін. Визначений гідрохімічний індекс за-

бруднення поверхневих вод, водневий показник рН. 

Результати дослідження біохімічного споживання кисню (БСК5) водних об'єктів різних 

географічних зон представлені на рис. 1. Слід відмітити, що найвище середнє значення показ-

ника (3,5 мг/дм
3
 ) було зафіксовано у Дніпровському водосховищі (с. Карнаухівка).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис 1. Значення БСК-5 в залежності від станцій відбору проб, мг/дм
3 

 

Вивчення вмісту сульфат-іонів та хлорид-іонів, як свідчать результати на рис. 2, дозво-

лило відзначити, що найвище значення мали води біля с. Вороново (відповідно 79 мг/дм
3
 та 38 

мг/дм
3
). Підвищений вміст сульфатних іонів ймовірно може бути зумовлений збільшеним ан-

тропогенним навантаженням.  

До показників, що містять дані про загальну кількість органічних речовин у воді, нале-

жать хімічне споживання кисню та біохімічне споживання кисню. За факту збільшення ХСК 

необхідно використовувати відповідні заходи для її очистки. Оскільки, забруднення джерела 

може призвести до токсичних явищ. Так, в результаті дослідження показника у водосховищі, 

зазначимо, що у Дніпровському водосховищі  ХСК складало 25,8 мг/дм
3
. При цьому межі ма-

ксимального та мінімального значень становили 20,7 – 32,4 мг/дм
3
. 

БСК-5

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

с. Аули

Дніпро-Донбас

с.Карнаухівка

с. Н.Кайдаки

в/з Придніпровскої ТЕС

С.Вороново

мг/дм3
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Рис. 2. Результати гідрохімічних вимірювань водних об’єктів 
 

Таким чином, отримані дані свідчать про незначний рівень забруднення водойм шкідли-

вими речовинами. Водночас існує можливість накопичення токсикантів в рибі та подальшого 

надходження їх до організму людини. 

Вищезазначене зумовлює необхідність постійного екологічного моніторингу дослідже-

них токсикантів у товарній рибній продукції.  
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ВЕРМІКУЛЬТИВУВАННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ПОВНОЦІННОГО БІЛКА 

 ДЛЯ ЗБАЛАНСУВАНЯ КОРМОВИХ РАЦІОНІВ ТВАРИН 
 

Л. С. Онищенко, ст. викладач 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

Використання новітніх досягнень біології у створенні і розширенні кормової бази для худоби, 

птиці і ставкової риби, в підвищенні їх продуктивності пов'язується, насамперед, зі збільшенням ре-

сурсів повноцінного тваринного білка, необхідного для збалансування харчових раціонів. 

Ключові слова. Вермікультивування, кормовий білок, каліфорнійський черв'як, фосфоліпіди, ей-

козанова кислота, біогумус. 
 

Інтерес до каліфорнійських черв'яків, як до об'єкта культивування, виник у зв'язку з 

можливістю використання їх як джерела повноцінного білка для задоволення потреб продук-

тивного тваринництва і рибництва. Особливо сильно він став зростати у зв'язку із зменшенням 

уловів риби в морях і океанах і різким подорожчання м'ясо-кісткового та рибного борошна, 

що є джерелом повноцінного білка для худоби. 

Рослинний білок становить у загальному балансі кормового білка близько 90 %. Інші 

10% має припадати на частку джерел повноцінного тваринного білка. Але саме ці 10 % тва-

ринного білка визначають ефективність використання решти 90 %, тобто сотень мільйонів 

тонн кормів, в тому числі багатьох десятків мільйонів тонн зерна, найбільш цінної продоволь-

чої культури. 

На жаль, ресурси тваринного білка у нас обмежені. Вишукування нових джерел відтво-

реного тваринного білка, забезпечення їм насущних потреб птахівництва і тваринництва - та-

кою є одна з найбільш пекучих, найгостріших проблем нашого часу. Це завдання не тільки 

економічне, а й соціально-політичного, стратегічного масштабу. 

Таким новим потужним джерелом повноцінного тваринного білка для збалансування 

кормових раціонів тварин можуть служити каліфорнійські черв’яки. 

Вміст води в тілі черв'яків коливається, за нашими даними, в залежності від виду та 

умов утримання від 80 до 87 %. Виготовлений з каліфорнійських черв'яків порошок містить 
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білків більше (61–72 %), ніж рибне борошно (61 %), м'ясна борошно (60 %), білковий концен-

трат сої (45 %) або сухі дріжджі (44 %). 

В тілі червоних каліфорнійських черв’яків в значній кількості виявлено дегідрохолес-

терин або ергостерин, який є природним джерелом провітаміну Д, що під впливом ультрафіо-

летового випромінювання перетворюється у вітамін Д. Дослідниками, у біомасі черв’яків та-

кож відмічається високий вміст ліпідів, який складає 2,5–5,2 % від вологої маси. При цьому 

кількість фосфоліпідів в загальній кількості ліпідів досягає 40–55 %, а С27 стеринів, основним 

компонентом якої є холестерин, – 1,5–3,4 %. У складі фосфоліпідів виявлені фосфатидилхолін, 

фосфатидилетаноламін, фосфатидилсерин, фосфатидилінозитол, лизофосфатидилхолін. Гру-

бий ліпідний екстракт з біомаси черв’яків містить як насичені (47–54 %), так і ненасичені жи-

рні кислоти, серед яких моноєнові складають 25 %, полєнові – 13 %. Середньо ланцюгові жи-

рні кислоти, що складають 5 % загального вмісту, представлені в основному додекановою ки-

слотою. З ненасичених жирних кислот найбільшу кількість складають похідні ейкозанової ки-

слоти – ейкозаєнова, ейкозопентаєнова, ейкозотетраєнова; стеаринової (олеїнова та лінолева) 

та пальмітинової (гексадеценова, гексатетраєнова). 

Як видно з викладеного, біомаса черв’яків, є важливою протеїново-ліпідною речови-

ною, що містить вкрай необхідні для організму вітаміни. Використання біомаси черв’яків мо-

же в певній мірі вирішити проблему одержання повноцінного білка для збалансування кормо-

вих раціонів тварин. 

Білок, одержаний з черв’яків, забезпечує високу ефективність годівлі великої рогатої 

худоби, птиці та риб, він здатен покращити споживчу якість м’яса. 

Отже вермікультивування передбачає вирощування гібриду червоних каліфорнійських 

черв’яків на відходах сільськогосподарського виробництва і переробної промисловості та ви-

користання черв’ячної біомаси в годівлі сільськогосподарських тварин і птиці та рибництві. 

Крім того, продукт життєдіяльності олігохет – біогумус – є високоефективним біологічно ак-

тивним добривом, яке доцільно використовувати для підвищення родючості грунтів. 

 

 
УДК 639.311.053:597 
 

ЕКОМОНІТОРИНГ ВИРОЩУВАЛЬНИХ СТАВІВ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ ЕКСПЕРИ-

МЕНТАЛЬНОЇ ГІДРОБІОЛОГІЧНОЇ СТАНЦІЇ ІНСТИТУТУ ГІДРОБІОЛОГІЇ НAН 

УКРAЇНИ (БЕГС) 
 

Н. М. Присяжнюк, кандидат ветеринарних наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 
 

Вивчено гідрохімічний та гідробіологічний режими вирощувальних ставів БЕГС, а та-

кож вплив окремих чинників на морфологічні параметри вирощувальних риб. 

Ключові слова: планктон, біогенні елементи, гідрохімічні показники, гідрокарбонатний 

клас, перманганатна окислюваність, гідробіонти, рН, БЕГС. 
 

За умов інтенсивного рибництва на екологічний стан ставкових господарств сут-

тєво впливають якість води джерел водопостачання, а також комплекс інтенсифіка-ційних 

заходів, які застосовуються у рибництві. З повеневими, талими та дощовими водами у 

стави надходить значна кількість органічних речовин і біогенних елементів, пестицидів, наф-

топродуктів, іонів важких металів. Поряд з цим у ставках протягом вегета-ційного періоду на-

копичуються органічні речовини за рахунок відмирання підводної рослинності та жит-

тєдіяльності риби. Корми, органічні та мінеральні добрива (селітра, су-перфосфат, вапно) 

також сприяють накопиченню органічних речовин та біогенних елементів. 

Біогенні елементи використовуються на розвиток планктону, який є першою ланкою 

трофічного ланцюга. Водорості, що відмирають, є їжею для бактерій, які споживаються зооп-
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ланктоном. Частина речовин поглинається донними відкладами та водною рослинністю. 

Умови зовнішнього середовища є важливим чинником, що впливає на життєдіяльність 

риб. Підвищені концентрації органіки та біогенних елементів у стічних водах при промис-

ловому облові риби зумовлені підйомом їх з донних відкладів при спуску води з ставків. 

Білоцерківськa експериментальна гідробіологічнa стaнція Інституту гідробіології НAН 

Укрaїни була створенa з метою проведення нaукових досліджень у гaлузі селекції, ставового 

рибництвa, штучного розведення рослиноїдних риб, a тaкож проведення гідробіологічних дос-

ліджень в Лісостеповій зоні Укрaїни. Загальна площа водяного дзеркала ставків складає 4,2 га 

– 20 ставків та 4 земляні саджалки, а також лінія з 17 бетонованих лотків. На БЕГС вирощують 

такі види риб: короп української породи (рамчатий та лускатий), білий та строкатий товстоло-

бики, білий амур; кольоровий короп – кої, європейський та канальний соми, судак, щука, лин, 

окунь та стерлядь. 

Дослідження гідрохімічних показників показали, що вода вирощувальних ставів Біло-

церківської експериментальної гідробіологічної станції Інституту гідробіології НAН Укрaїни 

відноситься до гідрокарбонатного класу групи кальцію, а її хімічний склад формується пере-

важно за рахунок води джерела водопостачання (р. Рось), яка містить високі концентрації Са
2-

 

(81,7–89,1 мг/л) та гідрокарбонатів (НСО3
-
 – 259,8–306,2 мг/л). Мінералізація води в річці про-

тягом періоду досліджень трималась на рівні 531,7–567,2 мг/л. Величина водневого показника 

(рН) у р. Рось дорівнювала в середньому 7,3, тобто середовище було слабо лужним, іноді рН 

підвищувалась до – 8,1–8,5. 

Концентрація сполук азоту та фосфору у вирощувальних ставках навесні коливалась в 

межах 0,54–1,09 мг N/л та 0,01–0,27 мг Р/л. В той же час в серпні вміст амонійного азоту в во-

ді ставів збільшився до 1,2–3,28 мг N/л. Кількісні показники вмісту біогенних елементів знач-

ною мірою визначались режимом та якістю водопостачання, інтенсивністю розвитку та відми-

рання гідробіонтів, в першу чергу, фітопланктонних організмів. 

Показник перманганатної окислюваності ставової води у весняний та осінній періоди 

відповідав нормативній величині для літніх коропових ставів, в літній період досягав гранич-

ної величини.  

Одним з найважливіших показників хімічного складу води вирощувальних ставків є 

вміст розчиненого кисню, концентрація якого за період дослідження змінюється в досить ши-

роких межах 11,0–6,1 мг/л. За абсолютним вмістом кисню досліджувані ставки відповідають 

вимогам Держстандарту для вод рибогосподарського призначення (4,0 мг/л).  

Амонійний азот являє собою основний кінцевий азотистий продукт бактеріальної де-

струкції органічних речовин, а також є складовою частиною метаболітів безхребетних тварин. 

Вміст амонійного азоту коливався впродовж року неістотно: навесні – до 0,29 мг/л; влітку – до 

0,34 мг/л; восени – до 0,67 мг/л. Концентрації амонійного азоту в ставках не перевищували 

норми, які встановлено для коропових господарств (1,5 мг/л). 

Нітрити є проміжною ланкою процесу деструкції азотмістких органічних речовин. Їх 

вміст протягом вегетаційного періоду коливається в межах 0,28–0,002 мг N/л. Найбільш висо-

кі величини характерні для весняного періоду й зв'язані зі змивом з поверхні водозбору й удо-

бренням ставків. У цей сезон у ставках спостерігалося значне перевищення (5–3 рази) допус-

тимих норм для води ставків коропових господарств, які встановлені на рівні 0,05 мг/л. 

Вища надводна рослинність ставів представлена переважно жорсткою болотяною 

рослинністю: очеретом звичайним (Phragmite scommunis Trin.), комишем (Schoenoplectus 

Tabernaemontani Gmel.), рогозом широколистим (Tiphalati folia), зарості яких розташовані 

біля вершин, гребель та частково вздовж берегів ставів. Заростання макрофітами, станови-

ло у середньому біля 2–3% від загальної площі водного дзеркала ставів. Для знищення во-

дних макрофітів використовували ремонтне стадо білого амура. 

Формування видового складу фітопланктону ставів здійснюється під впливом орга-

нізмів, які надходять з джерела водопостачання. Альгофлора ставів протягом досліджень 
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була подібною за якісним складом, але в окремі періоди дещо відрізнялась за кількісним 

розвитком. Серед основних таксономічних груп видове розмаїття та кількісні показники 

фітопланктону визначали зелені, синьо-зелені та діатомові водорості, підпорядковане зна-

чення мали евгленові, і зовсім незначну роль динофітові, золотисті та жовто -зелені. Найбі-

льше біорізноманіття фітоплактерів притаманне зеленим водоростям, кількість видів яких 

в різні періоди була в межах 19–27; масовістю відрізнялися види р. Ankistrodesmus falcatus, 

p. Desmodesmus, р. Golenhinia, p. Chlamydomona ssp. Друге місце в якісному складі фітоп-

ланктону належало синьо-зеленим (5–10 видів), третє – діатомовим (6–8 видів), четверте – 

евгленовим (3–7 видів). Домінуючими видами були Oscillatoria planctonica, Oscillatoria 

geminata. Інші групи рослинного планктону були представлені незначною кількістю видів 

(від 1 до 4). Зростання масовості дрібноклітинних діатомових та зелених водоростей (хло-

рококових, вольвоксових), а також збільшення весною водоростевого угруповання є важ-

ливою особливістю сукцесії фітопланктону в зрегульованій штучній екосистемі і показни-

ком її стійкості до негативної дії антропогенних чинників. 

Зоопланктон досліджуваних ставів був представлений трьома групами організмів: 

коловертки (Rotatoria), гіллястовусі (Cladocera) і веслоногі (Copepoda) ракоподібні, котрих 

налічувалося 16–27 видів. Найбільшою різноманітністю в ставах характеризувалися 

ракоподібні (6–14 видів), представлені видами Alona rectangula, Daphnia longispina, Moina 

rectirostris, Ceridaphnia lillje borgii, Simocephalus та інші. 

Зообентос ставів таксономічно менш різноманітний. Стан бентосу залежить від харак-

теру ґрунту, накопичення мулистих мас, швидкості течії, наявності макрофітів та інше. Серед-

ня глибина ставків та товщина мулу дорівнювала 0,5 м та 0,2 м відповідно. Це один з важли-

вих чинників заселення ґрунтів безхребетними. Донна фауна ставів представлена здебільшого 

личинками хірономід, присутність яких в зообентосі відмічена протягом періоду досліджень. 

Слід відмітити, що більша концентрація організмів припадає на зообентос зон середини 

та греблі ставів, де глибина мулу була більша. В незначній кількості були зустрінуті малоще-

тинкові черв’яки (олігохети) та личинки гелеїд. 

Отримані результати свідчать про сприятливий стан води досліджуваних ставків стосо-

вно органічного забруднення, а підбиваючи підсумок, можна сказати, що якість води дослі-

джуваних ставків БЕГС у цілому відповідає нормам ставкового рибництва і є сприятливою 

для вирощування коропових риб. 
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Досліджено видову біорізноманітність іхтіофауни р. Дніпро та р. Десна, а також 

проаналізовано динаміку зміни якісних та кількісних показників вилову промислових видів риб у 

природних водоймах Чернігівської області. 

Ключові слова: іхтіофауна, рибопродуктивність, вилов риби, екологічні фактори. 
 

У зв'язку із зростаючими потребами людини в харчових продуктах, удосконаленням 

методів і знарядь лову, з погіршенням екологічного стану багатьох водойм України рибні за-

паси значно зменшилися і продовжують зменшуватися. Зниження рибопродуктивності, змен-

шення об’ємів промислових уловів та погіршення їх якісного складу зумовили необхідність 

комплексного вивчення й аналізу стану популяцій основних промислових видів риб, а також 
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наукового обґрунтування шляхів збереження природних популяцій риб і подальшого їх раціо-

нального рибогосподарського використання.  

У зв’язку з цим метою досліджень був аналіз різноманітності іхтіофауни та динаміки 

вилову риби в природних водоймах Чернігівської області. Предмет дослідження – наслідки 

інтенсивного вилову риби в природних водоймах. Об`єкт дослідження – вилов риби в приро-

дних водоймах Чернігівської області. 

Нами було описано основні екологічні чинники, що впливають на загальний екологіч-

ний стан природних водних об’єктів та їх рибопродуктивність. 

У результаті проведених досліджень було встановлено, що для поліпшення рибопро-

дуктивності необхідним є оптимальне співвідношення біотичних та абіотичних чинників; для 

нормального приросту та розмноження риби – достатнє освітлення та температура, вміст у во-

ді певної кількості поживних речовин. Для нормального процесу розведення рибної продукції 

мають значення певні гідрохімічні та гідробіологічні режими. Кількість кисню 4 мг/л і вугле-

кислоти 10 – 15 мг/л, величина рН близько до нейтрального. 

Важливими складовими комплексу рибницьких меліоративних і рибоохоронних захо-

дів, спрямованих на збільшення запасів риби та розширення її асортименту, є акліматизація і 

гібридизація риб. В Україні проводиться значна робота з охорони риб: законодавчо встанов-

лений мінімальний розмір вічок сіток, якими виловлюється риба, і охорона нерестилищ та зи-

мувальних ям, боротьба з браконьєрством, заморами риб та забрудненням водойм. 

В сучасній іхтіофауні Дніпра нараховується близько 80 видів риб, серед них 8 видів за-

несено до Червоної книги України; в Десні та її заплавних водоймах зустрічається не менше 

48 видів риб. 

Фактичний вилов риби у водних об`єктах Чернігівської області значно менше затвер-

джених лімітів вилову впродовж 2009–2016 рр. Найбільший фактичний вилов риби зафіксова-

но у 2009 р. (233,13 т) та у 2011 р. (266,9 т). У 2014 р. він зменшився майже на 20 %. Найбіль-

ше виловлено у водних об`єктах Чернігівської області таких видів риб як лящ (36%), плоскир-

ка (33 %) та плітки (18 %).  

Незважаючи на те, що за офіційними даними промислового вилову рівень виловлюван-

ня риби не перевищує встановлених лімітів, а навіть навпаки значно низький, залишається пи-

тання незаконного вилову риби, і її кількість досить висока. Тому необхідно було б запропо-

нувати покращити контроль в галузі організації любительсько-спортивного рибальства, який 

проводить на деяких ділянках рибогосподарських водойм.  
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Наведені дані щодо нозологічного профілю інфекційних хвороб котів зони обслуговування 
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Вірусні інфекції котів є актуальними і представляють практичний інтерес для 

ветеринарних лікарів, так як з'являються нові методи діагностики, сучасні методи та схеми 

лікування і профілактики. Останнім часом епізоотична ситуація по вірусних хвороб котів в 

умовах міста стає складною. Це пов'язано з постійною зростаючою чисельністю домашніх і 

безпритульних котів та наявність великої кількості неімунного молодняку, порушення 

харчування та утримання [2, 4]. 

Ринотрахеїт котів - широко поширене інфекційне захворювання вірусної етіології. 

Збудник хвороби, FeHV-1, відноситься до підродини Alphaherpesvirinae, роду Varicellovirus, 

викликає у дорослих тварин переважно ураження органів респіраторного тракту і очей. 

Важливою біологічною властивістю вірусу є формування стану латенції, за якого тварини, що 

перехворіли, залишаються довічними вірусоносіями. Поширенню збудника інфекції серед 

популяції домашніх котів сприяють різноманітні стреси, тоді відбувається реактивація вірусу з 

латентного стану, що супроводжується його реплікацією і екскрецією в зовнішнє середовище з 

носовими, очними і вагінальними виділеннями, а також слиною тварин [1, 3]. 

Метою роботи було вивчення особливості діагностики та лікування котів хворих на 

герпесвірусну інфекцію в умовах ветеринарного кабінету «Тигреня» міста Дніпро. 

 

 
 

Рис. 1. Нозологічний профіль інфекційних хвороб котів згідно даних ветеринарного 

кабінету «Тигреня». 
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При вивченні епізоотичного стану зони обслуговування ветеринарного 

кабінету «Тигреня» встановили, що з 2014 по 2016 роки було оглянуто в загальній кількості 

2709 котів. У 1380 випадках (50,94 %) – етіологія захворювання незаразна, 125 (4,61 %) – 

акушерсько-гінекологічна, 615 (22,7 %) – хірургічні втручання з них 93 (3,43 %) – онкологічні 

хвороби, 297 (10,96 %) – інвазійні хвороби та 292 (10,77 %) – інфекційні хвороби. Серед 

інфекційних хвороб котів панлейкопенія – 61 випадки, хламідіоз – 34, каліцивірусна інфекція – 

57, вірусний імунодефіцит – 15, лейкемія – 24, коронавірусні інфекції – 23, герпесвірусна 

інфекція – 78, що наглядніше наведено на рис. 1. 

Із наведених на рис. 1 даних видно, що серед інфекційних хвороб котів в Чечелівському 

районі міста Дніпро, що є зоною обслуговування ветеринарного кабінету «Тигреня» з 

інфекційних хвороб котів частіше всього реєструються інфекційні хвороби верхніх дихальних 

шляхів – 169 випадків (57,9 %), а саме герпесвірусна інфекція - 78 випадків (26,7 %).  

Діагноз на захворювання встановлювали комплексно, починаючі із збору анамнезу, даних 

клінічного огляду та допоміжних лабораторних досліджень. З анамнестичних даних встанов-

лено, що хворі тварини були не вакциновані, вік хворих від 3 до 24 місячного віку. Під час 

клінічного огляду встановили наступні симптоми: зневоднення, температура в межах 39,3- 

39,8 °С, тахікардія, частота дихальних рухів 15-25 за 1 хв., за гострого перебігу спостерігали 

підвищення температури тіла до 39,5-40 
о
С, яка трималась упродовж 2-3 діб. Поступово у 

хворих котів розвивався кон'юнктивіт, риніт, кашель, хрипота, при цьому виділення з очей і 

носа часто були рясними гнійними. У окремих хворих котів скупчення ексудату в глотці 

призводило до блювоти. У деяких тварин спостерігали слинотечу і утворення дрібних виразок 

на дорсальній частині язика. При пальпації в області гортані і трахеї відзначали хворобливість. 

Іноді у хворих спостерігали утруднений прийом їжі і води, часту дефекацію, фекалії були 

водянисті, іноді з кров’ю, блювоту, апетит був відсутній, пригнічений стан.  

Для підтвердження діагнозу з допоміжних методів проводили біохімічний та загальний 

аналіз крові, за якого виявляли лейкоцитоз із зрушенням ядра вліво. В якості експрес-методу 

застосували однокроковий імуно-хроматографічний тест – «Asan EasyTest FHV», який 

базується на виявленні антигену герпесвірусної інфекції у змивах з кон'юнктивального мішка. 

Імунострипи тест-системи містять антитіла до герпесвіруса. За наявності антигена збудника, 

він взаємодіє з антитілами імунострипа, що проявляється наявністю забарвленої смужки, як у 

контролі. Чутливість «Asan EasyTest FHV» тесту становить 96,4 %, специфічність 98,5 %. 

Хворим на герпесвірусну інфекцію котам було надано лікування за різних схем. Було 

сформовано 2 дослідні групи по 6 котів у кожній групі за принципом пар-аналогів.  

Основна стратегія лікування герпесвірусної інфекції зводилась до підтримки сил 

організму; полегшення тяжкості симптомів; профілактики нашарування додаткової 

бактеріальної інфекції на ослаблений вірусом організм; стимулювання антивірусної імунної 

відповіді, тому при підборі ефективної схеми лікування основним критерієм вважали його 

енергійність і комплексність (включаючи етіотропну, патогенетичну та симптоматичну 

терапію), з урахуванням усіх механізмів розвитку захворювання.  

В якості засобів етіотропної терапія застосували глобуліни проти панлейкопенії, 

герпесвірусної, каліцивірусної інфекції та хламідіозу котів у першій дослідній групі – 

Глобфел, у другій - Вітафел-С. З імуностимулюючих препаратів у першій групі – фоспреніл, у 

другій групі - циклоферон. Для боротьби із вторинною мікрофлорою у першій групі 

застосували антибактеріальний препарати Верафлокс, у другій – Байоклав. В обох дослідних 

групах із засобів замінної терапії – дюфалайт, симптоматичної терапії: етамзилат, анальгін, но–

шпу, реамберін, глюкозу 5 %.  

Епізоотологічний стан зони обслуговування ветеринарного кабінету «Тигреня» міста 

Дніпр є неблагополучним щодо інфекційних хвороб верхніх дихальних шляхів та 

герпесвірусної інфекції котів. У загальній структурі інфекційних хвороб на долю котів хворих 

на герпесвірусну інфекцію приходиться – 26,7 %. Найбільш уразливою віковою групою коти 
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3-24 місячного віку.  

Комплексна діагностика герпесвірусної інфекції проводиться з урахуванням даних 

анамнезу, особливостей клінічного прояву захворювання, досліджень крові та експрес-тестів 

на основі імунно-хроматографічного дослідження. Лікування хворих на герпесвірусну 

інфекцію котів за двох запропонованих схем показало 100 % терапевтичну ефективність, хоча 

тварини одужували швидше при лікуванні за першої схеми, яка до того ж була і дешевша.  

З метою попередження виникнення захворювання рекомендуємо проводити своєчасне 

профілактичне щеплення тварин та обов’язково доводити до відома власника тварин о 

необхідності цих заходів. 
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Представлені результати визначення епізоотичного благополучча щодо мікобактеріальних 

інфекцій тварин зоологічних колекцій із застосуванням клініко-алергічного, бактеріологічного та 

біохімічного дослідження.  
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бактеріологічне та біохімічне дослідження. 
 

Серед інфекційних хвороб тварини і людини особливе місце належить туберкульозу, 

оскільки захворювання завдає значних економічних збитків тваринництву і становить реальну 

небезпеку у зараженні людей. Проти туберкульозу немає достатньо ефективних засобів 

специфічної профілактики та лікування [1-2].  

Особливо необхідно виділити проблему діагностики туберкульозу тварин зоологічних 

колекцій, які є однією з найважливіших складових системи збереження, відновлення рідкісних 

і зникаючих видів диких тварин. Зоологічні колекції тварин (зоопарки, натуралістичні центри 

дітей та учнівської молоді, цирки), зазвичай знаходяться на території великих міст і виконують 

роль культурно-просвітницьких установ, які відвідує величезна кількість людей (як правило, з 

дітьми). Зоопаркові тварини тривалий час (іноді усе життя) перебувають в умовах, віддалених 

від середовища їх природного перебування, що накладає певний відбиток на особливості 

можливого виникнення захворювань різної етіології, у тому числі інфекційних. У зв'язку з 

цим, треба постійно проводити заходи сприяючі запобіганню виникнення та поширення 

хвороб [3-4]. 

Мета дослідження – визначити благополучча щодо мікобактеріальних інфекцій тварин 

зоологічної колекції зоозони комунального закладу «Парк культури і відпочинку 

ім. Т.Г. Шевченка» міста Дніпро. 
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  Алергічне дослідження проводили із застосуванням внутрішньошкірної туберкулінової 

проби та бактеріологічного дослідження проб фекалій й матеріалу з об'єктів зовнішнього 

середовища із вол'єрів і кліток з різними видами зоопаркових тварин. 

Для проведення туберкулінової проби використали туберкуліни очищені (ППД) для 

савців та птиці у стандартному розчині виробництва ДП «Сумська біофабрика». Туберкулін 

вводили внутрішньошкірно інєктором механічним безголковим БІ-7М та інсуліновими 

шприцями ємністю 1 см
3
 в обємі 0,1 см

3 
у дозі 5000 МО та 2500 МО відповідно. 

Козам і вівцям алерген вводили внутрішньопальпебрально в нижню повіку; поні, оленям 

та віслюку – у шкіру верхньої третини черева; лисам та єнотоподібної собаці – у шкіру в 

ділянці внутрішньої поверхні стегна; куркам бентамкам – у борідку; мускатним качкам та 

крежню – у підщелепову складку; фазанам, павичам, канюкам, цесарці в ділянці зовнішньої 

поверхні гомілки на 1-2 см вище гомілкового суглоба. Облік результатів у кіз, овець, лісиць, 

єнотоподібної собаки проводили через 48 годин після введення препарату, а у верблюда, 

оленів, поні і віслюка через 72 години, у птиці через 36 годин.  

Бактеріологічне дослідження застосували як сигнальний метод, для визначення 

благополуччя щодо мікобактеріальних інфекцій зоопаркових тварин та птиці, особливо яким 

внаслідок агресивності та неможливості фіксації алергічну туберкулінову пробу не вдалося 

провести. Бактеріологічне та біохімічне дослідження проводили згідно «Настанові по 

діагностиці туберкульозу тварин та птиці», 1994 р., воно включало мікроскопію та вивчення 

особливостей культурального росту та біохімічні влістивості. 

Результати досліджень та їх обговорення. На мікобактеріальні інфекції досліджено: 

11 кіз у тому числі кози пекарі, які розташовувалися у семи вольєрах; 7 овець та 3 барани, у 

тому числі 4 вівці азіатські (горні), які розташовувалися у трьох вольєрах; 3 поні, які 

розташовувалися у двох вольєрах; 1 віслюк, 1 верблюд, 2 олені, 1 лама, які розташовувались у 

п’яти вольєрах; 2 дикі кабани, які розташовувалися у двох вольєрах; 1 медвідь, розташований 

в окремому вольєрі, 4 вовка, які розташовувалися у двох вольєрах; 5 лисиць, які 

розташовувалися у трьох вольєрах; 1 єнотоподібна собака та 2 єноти-полоскуни, які 

розташовувались у двох вольєрах, двох клітках; 4 чорних, 1 руда та 8 білих декоративних 

бентамок, які розташовувались в одній клітці з 2 павичами; 2 золотих фазанів та 3 серебристих 

фазанів, які розташовувались у трьох клітках; 2 мускусні качки, цесарка та крежнь, які 

знаходились в одній клітці та 3 канюка звичайних, які розташовувались в одній клітці. 

Відповідно до затверджених нормативних документів основним методом зажиттєвої 

діагностики туберкульозу тварин і птиці є туберкулінова проба. Однак, її проведення серед 

диких тварин зоопарків (дикий кабан, медвідь, вовки, єноти-полоскуни) не представляється 

можливим через високу агресивність тварин і, як наслідок цього, небезпеки, яку вони 

представляють для людини. Нами від таких тварин були відібрані проби фекалій й матеріал з 

об’єктів зовнішнього середовища із вольєрів і кліток. 

За інтерпретації результатів проведеного нами алергічної туберкулінової проби в 

жодному випадку не було встановлено позитивної або сумнівної реакцій. У всіх досліджених 

алергічним методом зоопаркових тварин і птиці не спостерігалось жодних клінічних проявів 

хвороби та потовщення складки шкіри більше 2 мм. 

Для культурального дослідження відібраного матеріалу (n=72) з об’єктів зовнішнього 

середовища (вольєрів і кліток) та проби фекалій, посліду піддали попередній обробці та 

висівали у пробіроки з яєчним живильним середовищем Мордовського «Нове». Облік росту 

виділених культур проводили за слідуючою схемою: терміну виявлення первинного росту, 

характеристики колоній (форма, поверхня), консистенція, пігментоутворення, емульгованість у 

фізіологічному розчині, тинкторільні властивості при фарбуванні за Цілем-Нільсеном, 

морфологія мікобактерій.  

За результатами проведеного бактеріологічного дослідження 72 проб матеріалу об’єктів 

зовнішнього середовища (вольєрів і кліток) та фекалій (посліду) зоопаркових тварин та птиці, 
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було виділено 3 культури кислотостійких мікроорганізмів: культури 1-2 з проби фекалій і 

проби сухого грунту волєрів де утримувались дикі кабани, культура 3 з проби сухого грунту 

клітки № 6 де утримувались 2 мускусні качки, цесарка та крежень. Культури 1-2 виявились 

частково кислотостійкими палочками (у мазках одночасно зустрічались тонкі прямі та дещо 

зігнуті червоні і сині палочки), ідентифіковано як представника псевдомікозів (споріднених 

таксонів роду мікобактерій), а культуру 3 віднесли до роду Mycobacterium. 

Видову ідентифікацію виділеної (досліджуваної) культури проводили вивчаючи морфо-

логічні та фенотипові властивості, а саме вивчали такі ознаки, як швидкість росту; здатність 

до утворення пігменту; здатність до росту за різних температур. За первинної ідентифікації 

досліджуваної культури мікобактерій встановлено, що первиний ріст спостерігався на 12- 

16 добу, а при пересівах на 4-7 добу, що дозволило віднести її до швидкорослих; росте за 

температури 22 та 37 
о
С, не росте за 45 

о
С; за здатністю до утворення пігменту до скотохро-

могенних – продукує пігмент інтенсивно жовтого кольору як при світлі так і у темряві. 

На підставі біохімічних дослідженнь, а саме тесту на засвоення заліза та визначення 

амідазної активності виділена культура мікобактерій ідентифікована як вид M. flavescens 

(представник нетуберкульозних мікобактерій).  

Висновки. Проведені дослідження тварин зоологічної колекції зоозони комунального 

закладу «Парк культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка» (м. Дніпро) із застосуванням 

алергічного, бактеріологічното та біохімічного дослідження матеріалу (n=72) з об’єктів 

зовнішнього середовища (вольєрів і кліток), проб фекалій, свідчать про їх благополуччя щодо 

інфікування патогенними мікобактеріями туберкульозу ссавців та птиці. 
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Проведено вивчення впливу фітопрепаратів за катаральної бронхопневмонії поросят. Встановле-

но, що використання фітопрепаратів сприяє покращенню загального стану тварин, підвищення гемо-

глобіну крові на 30,1%, гематокритної величини на 18,5%, середньої маси гемоглобіну в еритроциті на 

18,4% та концентрації гемоглобіну в еритроциті на 15,4%, загального білку на 20,5%, глюкози на 

15,4%, а також індикаторних ферментів печінки АсАТ на 19,6% і АлАТ на 19,6%.  

Ключові слова. Фітопрепарати, катаральна бронхопневмонія, обмін речовин, індикаторні ферме-

нти. 
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Актуальність проблеми. Хвороби органів дихання (респіраторні хвороби) широко 

розповсюджені серед тварин усіх видів та вікових груп, але найчастіше їх діагностують у мо-

лодих, виснажених тварин. Для цих хвороб характерна сезонність - вони виникають здебіль-

шого в осінньо-зимовий і зимово-весняний періоди року, але можуть діагностуватися протя-

гом усього року. Хвороби зустрічаються переважно під час комплектації поголів'я, завезеного 

з різних господарств чи ферм. 

Широке розповсюдження хвороб органів дихання зумовлене зниженням природної ре-

зистентності тварин внаслідок порушення технології утримання (зокрема їх великої концент-

рації на обмежених площах, що сприяє повітряно-крапельному способу передачі інфекції), ви-

сокою концентрацією в повітрі приміщень мікроорганізмів, у тому числі умовно-патогенних 

та патогенних. 

Респіраторні хвороби, зокрема бронхопневмонія поросят залишаються однією з актуа-

льних проблем ветеринарної медицини. На цей час бронхопневмонія поросят широко поши-

рена у всіх регіонах України. Найбільш схильні до захворювання поросята у віці від 20 днів до 

3 місяців. За середніми багаторічними даними у господарствах України, відхід поросят 1-2 мі-

сячного віку від бронхопневмонії становить 38,5% від загальної кількості тварин цієї вікової 

групи, що завдає значного економічного збитку їм. Тому, легеневі хвороби сільськогосподар-

ських тварин, в тому числі бронхопневмонії поросят залишаються однією з актуальних про-

блем в тваринництві та потребують вивчення нових методів дослідження, комплексного ліку-

вання і профілактики даної патології. 

Мета роботи. Вивчення ефективності використання фітопрепаратів (фітохол та фіто-

панк) разом з антибіотиком групи аміноглікозидів (стрептоміцину сульфат) за катаральної 

бронхопневмонії поросят в умовах фермерського господарства. 

Матеріали та методи досліджень. Науково-господарський дослід щодо впливу «Фіто-

холу» та «Фітопанку» при лікуванні бронхопневмонії поросят проводились в умовах фермер-

ського господарства. Для проведення досліду було відібрано 10 голів поросят у віці 3 місяці 

породи ландрас хворих на бронхопневмонію за принципом пар-аналогів з урахуванням віку 

тварин, живої маси тіла та результатів клінічного обстеження було сформовано контрольну та 

дослідну групи по 5 голів в кожній. Всі піддослідні тварини знаходились в однакових умовах 

годівлі та утримання. 

Результати досліджень. В результаті проведених досліджень встановлено, що після 

застосування фітопрепаратів та стрептоміцину сульфату у поросят сосунів дослідної групи 

покращився обмін речовин, еритропоез, загальний стан, функція печінки порівняно з контро-

лем, про що свідчать гематологічні показники крові, а саме: відмічається підвищення гемогло-

біну крові на 30,1%, гематокритної величини на 18,5%, середньої маси гемоглобіну в еритро-

циті на 18,4% та концентрації гемоглобіну в еритроциті на 15,4%, загального білку на 20,5%, 

глюкози на 15,4%, а також індикаторних ферментів печінки АсАТ на 19,6% і АлАТ на 19,6%. 

На нашу думку можливо це пов’язано з покращенням білок синтетичної та ферментативної 

функції печінки та шлунково-кишкового тракту, що відповідно сприяло покращенню спожи-

ванню корму і засвоєння його поживних речовин. Ми вважаємо, що такі зміни в організмі до-

слідної групи тварин відбувались за рахунок вмісту різних біологічно активних речовин, які 

містять в своєму складі фітопрепарати. 

Висновки. На підставі проведених досліджень та їх результатів можна зробити наступ-

ні висновки, а саме комплексне застосування фітопрепаратів разом з антибіотиком групи амі-

ноглікозидів (стрептоміцину сульфат) сприяло покращення обмінних процесів, еритропоезу, 

загального стану організму та функції печінки у тварин дослідної групи в порівнянні з конт-

ролем. Економічна ефективність проведених заходів складала 10,6 грн. на 1 грн. витрат. 



Проблеми та шляхи інтенсифікації виробництва продукції тваринництва    2017 

 

239 
 

Бібліографічний список 
 

1. Антоненко П. П. Рослинний препарат проти бронхопневмонії телят  // Тваринництво України. – №10. – 

С. 3–7. 

2. Никулина Н. Б. Клиническая эффективность использования препарата «Фоспренил» в комплексной тера-

пии телят при бронхопневмонии /Н.Б.Никулина, В.М.Аксенова // Инновационные  подходы в ветерина-

рии, биологии и экологии :Материалы Междунар.науч.-практ.конф.-Троицк, 2010.-С.185-188. 

3. Магомедов М. З. Морфологические изменения в органах дыхания телят при бронхопневмонии / М. З. 

Магомедов, С. М. Сулейманов // Изв.вузов Сев.-Кавк.регион. Естественные науки. Приложение .№10, 

2006. – С.141–144. 

4. Хвороби свиней / В. І. Левченко, В. П.Заярнюк, І. В.Панченко та ін. .; За ред. В. І. Левченка і І. В. Пан-

ченка.-Біла церква, 2005.-168с. 

5. Шахов А. Г. Этиология и профилактика желудочно-кишечных и респираторных болезней телят и поро-

сят / А. Г.Шахов // Ветеринарная патология. – 2003. – №2(6). – С.25–28. 

 

 
УДК 619:616-078:636.8 
 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ПАНЛЕЙКОПЕНІЇ КОТІВ В 

УМОВАХ ДЕРЖАВНОЇ ЛІКАРНІ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ БАБУШКІНСЬКО-

ГО І СОБОРНОГО РАЙОНІВ МІСТА ДНІПРО  
 

І. А. Бібен, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри паразитології та ветеринарно-

санітарної експертизи,  Л. Г. Балабас, магістр ветеринарної медицини 

 Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет  
 

В роботі наведені результати досліджень клінічного огляду, динаміка захворюваності, сприй-

нятливість котів до пан лейкопенії. 

Ключові слова: панлейкопенія, клінічний огляд, зневоднення, економічна ефективність, діагно-

стика, профілактика хвороби.  
 

Панлейкопенія котів (ПЛК, парвовірусна інфекція котячих, агранулоцитоз кішок, чума 

кішок, котяча лихоманка, інфекційний ентерит кішок, котяча атаксія, інфекційний ларингот-

рахеїт кішок) - висококонтагіозна і зазвичай смертельно протікаюча хвороба домашніх кішок, 

що клінічно виявляється лейкопенією, лихоманкою, блювотою, сильною діареєю і крайнім 

обезводненням організму. При клінічно вираженій хворобі гине 65 – 90% котів [1-4]. Хвороба 

поширена повсюдно (Франція, США, Англія, Канада, Бразилія та ін. країни). Хворіють, голов-

ним чином, молоді коти, а там, де вірус занесений повторно, – коти різного віку. Сприйнятливі 

всі представники сімейства Felidae, леви, тигри [1-4]. 

Мета роботи: вивчити особливості профілактики та лікування панлейкопенії котів в 

умовах державної лікарні ветеринарної медицини Бабушкінського і Соборного районів 

м.Дніпро. 

Завдання. 1. Вивчити причини розповсюдження панлейкопенії котів в умовах держа-

вної лікарні ветеринарної медицини Бабушкінського і Соборного районів м. Дніпро. 

2. Проаналізувати епізоотичну ситуацію Бабушкінського і Соборного районів м. Дніп-

ро щодо панлейкопенії котів, виявити вікову і породну сприйнятливість, сезонність прояву 

хвороби. 

3. Провести порівняльний аналіз різних методів лікування панлейкопенії котів в умовах 

державної лікарні ветеринарної медицини Бабушкінського і Соборного районів м.Дніпро. 

4. Вивчити ефективність профілактики панлейкопенії котів в умовах державної лікарні 

ветеринарної медицини Бабушкінського і Соборного районів м. Дніпро. 

5. Провести аналіз економічної ефективності ветеринарних заходів при лікуванні пан-

лейкопенії котів. 
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1. Динаміка захворюваності котів інфекційними хворобами в Бабушкінському і Соборному 

районів м. Дніпро за 2015–2017 р. 
 

Захворювання 

2015 2016 Перший квартал 2017р. 

тварин % тварин % тварин % 

Сказ 1 0,9 - - 1 0,7 

Лептоспіроз 12 10,8 16 13,6 19 13,1 

Дерматомікози 34 30,6 28 23,7 47 32,4 

Панлейкопенія 42 37,8 51 43,2 57 39,3 

Рінотрахєїт 7 6,3 11 9,3 13 8,9 

Всього захворіло 111 100,0 118 100,0 145 100,0 

Примітка: -  захворювання не реєстрували. 
 

Для оцінки епізоотичної ситуації щодо панлейкопенії котів в Бабушкінському і Собо-

рного районів м. Дніпро ми провели аналіз даних ветеринарної звітності по захворюваності 

котів інфекційними хворобами за 2015 – 2017 роки. Динаміка захворюваності тварин пред-

ставлена в таблиці 1. З даних таблиці нами визначено, що захворюваність котів інфекційни-

ми хворобами в Бабушкінському і Соборному районів м. Дніпро зростає з року в рік. Так, в 

2015 році всього захворіло 111 тварин, в 2016 році – 118, а за перший квартал 2017 р. інфек-

ційні хвороби реєстрували у 145 котів. 

Слід зазначити, що з кожним роком панлейкопенія  котів приймає більш масовий ха-

рактер. Так, в 2015 році було зареєстровано по району 42 (37,8 %) випадків захворювання 

котів даною інфекцією, в 2016 році – 51 (43,2 %) випадків, а в першому кварталі 2017 року 

хвороба реєструвалась серед котів – 57 (39,3 %) випадків. 

Найчастіше у Бабушкінському і Соборному районів м. Дніпро за останні три роки зу-

стрічаються такі захворювання, як панлейкопенія (37,8 %; 43,2 %; 39,3%), дерматомікози 

(30,6 %; 23,7 %; 32,4 %), значно рідше – лептоспіроз (10,8 %; 13,6 %; 13,1 %) і рінотрахеіт 

(6,3 %; 9,3 %; 8,9 %) (рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 Динаміка інфекційних захворювань в Бабушкінському і Соборному районів м.Дніпро 

за 2015 – перший квартал 2017 роки. 
 

Важливий і той факт, що за останні три роки, панлейкопенія котячих займає одне з 

провідних місць в інфекційній патології кішок і складає приблизно 60-64,0% від усіх хворих 

тварин інфекційної патології. 

Сприйнятливість котів до панлейкопенії в зоні діяльності державної лікарні ветери-

нарної медицини Бабушкінського і Соборного районів м. Дніпро залежно від породи за пер-
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ший квартал 2017 р. представлена в таблиці 2, з даних якої видно, що зареєстровано випадки 

хвороби у 57 котів 7 порід. 

Найчастіше панлейкопенію реєстрували у безпородних котів 27 (47,3 %), персидських 

9 (15,8 %), ангорських 7 (12.3 %). Рідше дана патологія зустрічалася у сіамських 5 (8,8 %), 

бірманських 4 (7,0%), ефіопських східних 3 (5,3 %) порід і регдолл 2 (3,5 %) випадки. 

Нами визначено, що безпородні коти також часто хворіли панлейкопенією, що спрос-

товує загальноприйняту думку про стійкість аборигенних тварин до вірусних захворювань.  

Проте необхідно вказати, що приведені показники було б помилково вважати досто-

вірними, оскільки кількість хворих тварин певної породи може бути пов'язане із ступенем 

популярності тих або інших порід в нашому регіоні. 

Аналізуючи отримані дані, необхідно сказати про те, що вони цілком співпадають з 

літературними джерелами, до панлейкопенії чутливі всі без виключення породи котів, у то-

му числі і безпородні тварини. Нами визначено, що частіше всього панлейкопенією хворіли 

коти в червні 12 (21,1 %), серпні 10 (17,5 %), липні 9 (15,8%), а також у вересні 8 (14,0 %) і 

жовтні - 6 (10,5 %) випадків. Значно рідше хворобу реєстрували в травні 4 (7,0%), а також в 

березні і квітні по 3 (5,3 %). Два випадки захворювання панлейкопенією котів (3,5 %) відмі-

чено в березні. 
 

2. Сприйнятливість котів до панлейкопенії в Бабушкінському і Соборному районів  

м. Дніпро  залежно від породи  

Порода 
Захворіло панлейкопенією 

Абсолютне число % 

Персидська 9 15,8 

Бірманська 4 7,0 

Ангорська 7 12,3 

Сіамська (малайська) 5 8,8 

Ефіопська східна 3 5,3 

Регдолл 2 3,5 

Безпородні 27 47,3 

Всього 57 100,0 
 
 

3. Вікова сприйнятливість котів до панлейкопенії в 2017 році 

Вік хворих кішок 
Кількість хворих тварин 

гол. % 

До 2 міс. - - 

З 2 до 6 міс. 23 40,4 

До 1 року 26 45,6 

1-2 року 5 8,8 

2- 5 років 3 5,2 

Старше 5 років - - 

Всього 57 100,0 
         Примітка: - захворювання не реєстрували. 

 

Слід зазначити, що даний віроз не був зареєстрований по державній районній лікарні 

ветеринарної медицини  Бабушкінського і Соборного районів м. Дніпро в зимовий період 

2016-2017 років (грудень, січень, лютий). Частіше всіх панлейкопенію реєстрували у котів у 

віці до 1 року 26 (45,6 %), з 2 до 6 місяців 23 (40,4 %). Значно рідше даний віроз зустрічався 

серед котів у віці від 1 до 2 років – 5 (8,8 %) і від 2 до 5 років – 3 (5,2 %) випадки захворюва-

ності (таблиця 3). Слід зазначити, що панлейкопенія котів в 2017 році не зустрічалася у віці 

до 2 місяців і старше 5 років. Тобто, іншими словами, панлейкопенією хворіють коти різних 

вікових груп, але найбільш сприйнятливі кошенята до одного року. Також необхідно зверну-
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ти увагу на те, що кошенята до 2 місяців не хворіють, що на наш погляд, є наслідком імун-

ного захисту. Кошенята отримують антитіла з молозивом матері. 

Причинами високого відсотка захворюваності кошенят панлейкопенією є: 

- неправильні схеми вакцинації котенят 

- відсутність вакцинації котів-матерів до окотів 

- відсутність щеплень 

- неправильне транспортування і зберігання вакцин. 

Висновки. 1. Протягом 2015-2017 років в Бабушкінському і Соборного районів м. 

Дніпро частіше зустрічаються такі захворювання, як панлейкопенія (37,8%; 43,2%; 39,3%), 

дерматомікози (30,6 %; 23,7 %; 32,4 %), лептоспіроз (10,8 %; 13,6 %; 13,1 %) та рінотрахеіт 

(6,3 %; 9,3 %; 8,9 %) відповідно. 

2. У зоні діяльності лікарні в 2017 році зареєстровано 57 котів 7 порід, хворих панлейкопені-

єю. Частіше хвороба реєструвалась у безпородних котів – 27 (47,3 %), серед котів персидсь-

кої породи – 9 (15,8 %), ангорських – 7 (12.3 %) випадків.  
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ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНИЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ МОЛОКА І МОЛОЧНИХ 

ПРОДУКТІВ (МАСЛА) В УМОВАХ МАГДАЛИНІВСЬКОГО МАСЛОРОБНОГО КОМБІНАТУ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 

І. А. Бібен, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри паразитології та ветеринарно-

санітарної експертизи, О. Г. Гайша, магістр ветеринарної медицини 

 Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет  
 

В роботі наведені результати ветеринарно-санітарного контролю при виробництві молока і 

молочних продуктів (масла), технологічний процес виробництва, санітарно-гігієнічного стану облад-

нання цеху, якості готової продукції на вміст кишкової палички, протеолітичних, редукуючих і ліполі-

тичних бактерій та плісеневих грибів. 

Ключові слова: якість і безпечність молочної продукції, органолептичні показники, фруктові 

масла, рентабельність фруктових кефірів.  
 

Розвиток людської цивілізації з кожним наступним десятиліттям набирає свого пода-

льшого розвитку. Поряд прогресує і промисловий комплекс. В той же час цей процес не про-

ходить безслідно, він породжує збільшення забруднення навколишнього середовища. У 

зв’язку з цим, їжа повинна бути не тільки повноцінною (тобто містити всі необхідні складни-

ки), смачною і привабливою, але й профілактичним засобом, який попереджує захворювання 

людини [1-3]. Вершкове масло відоме з давніх часів, але і дотепер за складом, смаковими яко-

стями, фізико-хімічними властивостями залишається одним з найбільш популярних жирових 

продуктів тваринного походження [4-6]. 

Мета роботи: Провести ветеринарно-санітарний контроль при виробництві молока і 

молочних продуктів (масла) в умовах Магдалинівського маслоробного комбінату Дніпропет-



Проблеми та шляхи інтенсифікації виробництва продукції тваринництва    2017 

 

243 
 

ровської області. 

Завдання. Вивчити  можливість використання в якості солодкого фруктового наповню-

вача джемів лікувально-профілактичного напрямку в технології фруктового вершкового мас-

ла. 

1. Розробити рецептури фруктових видів вершкового масла із полуничним, малиновим, 

вишневим, абрикосовим, сливовим джемом лікувально-профілактичного напрямку. 

2. Вивчити органолептичні, лабораторні та технологічні властивості дослідних зразків 

фруктових видів вершкового масла із джемами. 

3. Дослідити енергетичну цінність, вітамінний склад та показники безпеки фруктових ви-

дів вершкового масла із використанням джемів лікувально-профілактичного напрямку . 

Виготовлення фруктового масла проводиться за існуючими рецептурами, які наведені в 

таблиці 1.  
1. Зразки рецептури на масло фруктове 

Сировина 

Закладка на 

1000 кг мас-

ла 

Склад в процентах 

волога 
сухі речо-

вини 

в тому числі 

жир цукор СЗМЗ 

сухі речови-

ни плодів і 

ягід 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВЖВ 

Плодово-ягідний сік 

Цукор 

Вода 

Вихід 

Всього закладка 

Масло фруктове 

(склад) 

740,2 

101,0 

166,0 

0,5 

1000 

1006,7 

12,1 

88 

- 

100 

 

 

17,8 

87,9 

12 

100 

- 

 

 

82,2 

86,6 

9 

- 

- 

- 

 

 

64,1 

- 

- 

100 

- 

 

 

16,0 

1,2 

1 

- 

- 

- 

 

 

0,9 

- 

12 

- 

- 

 

 

1,2 

З натуральним плодово-ягідним екстрактом 

ВЖВ 

Плодово-ягідний екст-

ракт 

Цукор 

Вода 

Всього 

Вихід 

Склад 

800,3 

40,8 

 

165,0 

0,5 

1006,6 

1000 

19,2 

60 

 

- 

100 

 

 

17,8 

80,8 

40 

 

100 

- 

 

 

82,2 

78,9 

- 

 

- 

- 

 

 

63,06 

- 

- 

 

100 

- 

 

 

16 

1,9 

- 

 

- 

- 

 

 

1,54 

- 

40 

 

- 

- 

 

 

1,6 

З плодово-ягідним джемом 

ВЖВ 

Джем 

Цукор 

Вода 

Всього 

Вихід 

Склад 

760,8 

204 

42,6 

- 

1007,4 

1000 

15 

32 

- 

- 

 

 

17,8 

85 

68 

100 

- 

 

 

82,2 

83,5 

- 

- 

- 

 

 

63,46 

- 

60 

100 

- 

 

 

16 

1,5 

- 

- 

- 

 

 

1,14 

- 

8 

- 

- 

 

 

1,6 
 

Весь технологічний процес по прийманню молока і вершків, дослідженню якості, отри-

манні вжв виконують відповідно з інструкцією солодковершкового масла поточним способом. 

Відмінністю у технології при отриманні вжв є понижений вміст вологи. Гранично допустима 

вологість вжв встановлюється в залежності від застосованого наповнювача за формулою: 

Вгран = К
Н

ВНВ нмс

100

100
, де 
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Вмс – вміст вологи у фруктовому маслі, %; 

Н – процентний вміст наповнювача; 

Вн – вміст вологи у наповнювачі, %; 

К – зміна показників вологості при перетворенні вжв у масло. 

Для отримання масла з найбільш рівномірним забарвленням і пластичною консистен-

цію необхідно підтримувати температуру масла на вигоді з масловиготовлювача в межах 15-

16
о
С. Незважаючи на існуючий асортимент даної продукції, досліджувані рецептури та знай-

дені в них співвідношення складників дадуть можливість запропонувати дещо нові види масел 

з солодкими та соленими наповнювачами. Перспективним та цікавим, на наш погляд, видаєть-

ся використання наповнювачів із пектиновими речовинами (природних та штучно доданих). 

Сировину (вершки) для виробництва масла “Селянського” з мчж 72% приймають в перераху-

нку на базисну жирність, яка складає 3,4% (таблиця 2).  
 

 2.  Показники визначення сортності вершків 

Назва показників 
Показники вершків 

І сорт ІІ сорт 

Смак і запах Чистий, свіжий, солодкуватий, 

вільний від всяких присмаків 

Допускається слабо виражений 

кормовий смак і запах 

Консистенція Однорідна, відсутність грудо-

чок масла, кристалів, не замо-

рожена 

Однорідна, пластична. Допуска-

ється незначне заморожування 

Кислотність 
о
Т при жирності 

32-37% 
17 14 

Проба на кип’ятіння 
Відсутність пластівців білку 

Наявність окремих пластівців біл-

ку 

Проба на редуктазу  

час знебарвлення  
Більше 3 год. Менше 3 год. 

Температура вершків в 
о
С, не 

більше 
10 - 

 

В якості солодких наповнювачів нами використана стандартизована вітчизняна проду-

кція, що відповідає існуючим нормативним вимогам, які пред’являються до використовуваних 

наповнювачів (джеми абрикосовий, малиновий, сливовий, полуничний, вишневий згідно ГО-

СТу 7009-71/88). 

Наші пошуки ми почали із складання найбільш оптимальних співвідношень складників 

у рецептурі фруктових видів масла із солодкими пектиновими речовинами. Як відомо, інстру-

ктивні документи по виробництву вершкового масла (ТІ) передбачають виробництво фрукто-

вих видів масла з використанням наповнювачів (соки, екстракти, джеми) з мчж 52 і 57 %. Од-

нак, використання в якості солодких наповнювачів у продукції з підвищеним (внаслідок дода-

ткового внесення пектину) вмістом пектинових речовин вимагає певної корекції існуючої ре-

цептури (в силу наявних смакових властивостей пектинів, їх впливу на консистенцію виробу і 

т.д.). 

При проведенні експериментів ми намагалися максимально можливо зменшити кіль-

кість складників для кожної рецептури, щоб отримати максимальні показники санітарного 

стану, зберегти смакові якості як молочної основи (молочні вершки), так і наповнювачів: 

знайти оптимальне число складників у пропонованих рецептурах. Для оцінки органолептич-

них показників фруктових видів масла відібрано по трьох найбільш вдалих (на нашу думку) 

рецептури. 

Визначення кількості вмісту важких металів у маслі (в тому числі фруктовому) перед-

бачене нормативними документами (“Медико-біологічні вимоги та санітарні норми якості 

продовольчої сировини та харчових продуктів”, Київ, 1999). Нами було проведено досліджен-

ня вмісту важких металів у кожному зразку виготовленого фруктового масла із солодкими на-
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повнювачами. Вміст токсичних елементів солей важких металів в усіх без винятку зразках 

фруктових видів масел містить значно нижчі величини від допустимих норм. Особливо це 

стосується кількостей ртуті та миш’яку, яких не виявлено та кадмію (сліди). Нами не виявлено 

ніяких закономірностей по кількісному вмісту інших важких металів, а їх різна кількість 

пов’язана, на нашу думку, із регіональним мікроелементним складом, який в основному і ви-

значає їх кількість у сировині. 

У процесі вивчення характеристик фруктових видів масел з пектиновими наповнюва-

чами в процесі зберігання нами були проведені мікробіологічні дослідження. Як відомо, наяв-

ність та розвиток мікрофлори в готовому продукті – це одна з основних причин втрати смако-

вих якостей молочних продуктів, одна з основних причин їх псування. Не обхідність мікробі-

ологічних досліджень зумовлена тим, що в результаті розвитку небажаної мікрофлори (як в 

технологічному процесі, так і при зберіганні) можливі захворювання та отруєння людей. Мік-

робіологічний контроль виготовлення масла включає в себе дослідження сировини (вершків) 

для виробництва масла, дослідження “чистоти” заквасок (для висло вершкового масла), дослі-

дження готового продукту на наявність бактерій групи кишкової палички, кількості мезофіль-

них аеробних, факультативно-анаеробних та патогенних мікроорганізмів. У таблиці 3 пред-

ставлено нормативні вимоги по мікробіологічних показниках. 
 

3. Нормативні величини мікробіологічних показників різних видів масла 
№ 

п/п 

Назва масла Мезофільні аероби і факу-

льтативно анаеробні 

(КОЕ в 1 г/см3) 

Маса продукту г/см, в якому не виявлено 

БГКП 

 

патогенні мікроорга-

нізми 

1. Масло солодковершкове 1х105 0,01 25 

2. 
Масло любительське 1х105 

0,001 

0,001 
25 

3. Масло селянське 1х105 0,001 25 

4. Масло з наповнювачами - - 25 

5. Масло бутербродне 5х105 0,001 25 

 

При виготовленні масла, в тому числі фруктових його видів, вирішальну роль відво-

диться чистоті сировини для його виробництва, санітарним нормам виробництва масла, до-

тримані температурних вимог пастеризації, недопущення  попадання сторонньої мікрофлори у 

готовий продукт. Основними показниками для мікробіологічних досліджень є визначення бак-

терій групи кишкової палички (БГКП) та патогенних мікроорганізмів, в тому числі сальмонел. 

Зберігання проводилось при температурі –12
о
С. 

За результатами, які представлені у таблиці, видно, що зберігання фруктового масла не 

приводить до змін мікробіологічних показників. На протязі нормативного терміну – 11 діб 

(при температурі 12
о
С – 10 діб). Із збільшенням терміну зберігання дослідних зразків при тем-

пературі –12
о
С в окремих зразках масла нами виявлено наростання мезофільної мікрофлори 

(1х10
2
) та БГКП (від 0,001-0,1). Це стосується масла сливового, абрикосового та полуничного. 

Це можна пояснити тим, що ці джеми містять менше пектину, а значить мають меншу консер-

вуючи дію. Однак, у відведений нормативний термін мікробіологічні показники фруктових 

видів масел із солодкими наповнювачами при зберіганні не змінюються, сторонньої мікроф-

лори не виявлено. Таким чином, проведені мікробіологічні дослідження підтвердили стійкість 

властивостей фруктових видів масел з пектиновими наповнювачами протягом визначеного 

часу зберігання.  

Висновки.  

1. Ветеринарно-санітарний контроль при виробництві молока і молочних продуктів (ма-

сла) в умовах Магдалинівського маслоробного комбінату Дніпропетровської області засвідчив 

задовільний технологічний процес виробництва, санітарно-гігієнічного стану обладнання цеху 

і якості готової продукції на вміст кишкової палички, протеолітичних, редукуючих і ліполіти-

чних бактерій та плісеневих грибів. 
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2. Рецептура із складом: вжв (мчж 72,5%) – 791,1 кг, джему вишневого 200 кг та масля-

нки – 9,8 кг отримала найкращі органолептичні показники. У сливовому, малиновому та виш-

невому маслах найбільш виражені органолептичні нормативні величини встановлено в ре-

зультаті використання однакової кількості наповнювача. Із п’яти видів фруктових видів масел 

найменша кількість наповнювача використовуються для виробництва продукту з абрикосовим 

джемом (159,6 кг), дещо більше використовується джем полуничний (179,8 кг). Із збільшен-

ням кількості наповнювача у рецептурі зменшується кількість внесеної маслянки (відповідно 

52,1; 32,0; 9,8 кг), що впливає на консистенцію продукту. 

3. Найвищою енергетичною цінністю характеризувалось масло полуничне (Е = 534,8), 

масло абрикосове та сливове мали нижчу енергетичну цінність (відповідно 533,54 та 533,04 

ккал). Найнижча енергетична цінність у маслі з малиновим наповнювачем (531,2 ккал). 

4. Вміст токсичних елементів солей важких металів в усіх без винятку зразках фрукто-

вих видів масел містить значно нижчі величини від допустимих норм. Кількість ртуті та 

миш’яку не виявлено, кадмію - сліди. Нами не виявлено закономірність по кількісному вмісту 

інших важких металів, а їх різна кількість пов’язана, на нашу думку, із регіональним мікрое-

лементним складом, який визначає їх кількість у сировині. 

  5. Зберігання фруктового масла не приводить до змін мікробіологічних показників. На 

протязі нормативного терміну – 11 діб (при температурі 12
о
С – 10 діб). Із збільшенням терміну 

зберігання дослідних зразків при температурі вище 12
о
С в окремих зразках масла нами вияв-

лено наростання мезофільної мікрофлори (1х10
2
) та БГКП (від 0,001-0,1): масло сливове, аб-

рикосове та полуничне (ці джеми містять менше пектину, що зменшує консервуючу дію). 
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ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ ЩОДО ПОПЕРЕДЖЕННЯ МАСТИТУ ВІВЦЕМАТОК 
 

Т. О. Василенко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент  

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 
 

У статі наведено теоретичні та експериментальні виявлення субклінічного маститу. Прове-

дено порівняльний аналіз якості молока, одержаного від здорових овець та маток із субклінічним ма-

ститом. 

Ключові слова: вівцематки, субклінічний мастит, профілактика хвороб, соматичні клітини. 
 

Постановка проблеми. Однією з проблем сучасного вівчарства, поряд з іншими захво-

рюваннями, являються мастити, що вражають, за даними різних авторів, від 2 до 10 і більше 

відсотків маточного поголів'я [2, 3, 5, 6]. Серед лактуючих вівцематок мастит може досягати 

15,8 % [1].  

Захворювання спостерігається, як правило, через 45–50 днів після окоту, досягаючи 

свого максимального розвитку з травня по липень [2,3,4,5]. В системі заходів боротьби з мас-
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титом сільськогосподарських тварин велике значення належить діагностиці, бо від своєчасно-

го діагнозу залежить успіх проведених лікувальних і профілактичних заходів [6]. Економічні 

збитки складаються з недоотримання та погіршення якості молока, істотно знижують діловий 

вихід молодняку, захворюваності молодняку шлунково-кишковими захворюваннями та перед-

часної вибракування маточного поголів'я, витрат на лікування хворого поголів'я [7,8]. 

Овече молоко має велике господарсько-економічне значення, особливо в тих регіонах, 

де проводиться доїння овець. В діагностиці субклінічного маститу, у овець порівняно з інши-

ми видами сільськогосподарських тварин, є значні прогалини. У молоці уражених часток ви-

мені збільшується кількість соматичних клітин, хлоридів, бактеріальна забрудненість і змен-

шується вміст жиру, знижується бактерицидна активність. Під час і після лікування тварин в 

молоці виявляються інгібуючі речовини. Таке молоко втрачає поживну цінність і технологічні 

властивості, необхідні для виробництва сиру і кисло-молочнних продуктів [2,6]. 

Мета досліджень. Перевірка способу виявлення маститу проведена на вівцематках аска-

нійської м'ясо-вовнової породи. За принципом аналогів тварини були розділені на дві групи з 

урахуванням загального стану і знаходилися в однакових умовах годівлі та утримання. 

Результати досліджень. Дослідження молока від здорових і хворих субклінічним мас-

титом вівцематок показало, що вже на ранній стадії захворювання, коли ще відсутні будь-які 

симптоми, в молоці зазнають змін всі показники. Так, відзначено зниження вмісту білка, кис-

лотності, рН кілька зсувається в лужну сторону. При цьому густина молока збільшується не-

значно Вельми істотно зростає кількість соматичних клітин в молоці хворих вівцематок, що 

вказує на початок запального процесу в молочній залозі. Встановлено, що кількість соматич-

них клітин у молоці корів залежить від фізіологічного стану організму, стадії лактації та ін-

ших факторів, на які потрібно зважати під час проведення діагностичних досліджень. 

Діагностика маститу в період запуску і сухостою утруднена, так як він найчастіше про-

тікає зі стертими клінічними ознаками. У сухостійний період вівцематок обстежували на мас-

тит двічі. Перше дослідження проводили за 1-2 тижні до появи приплоду, друге – за 5 днів від 

ягніння. При цьому, крім клінічного дослідження вимені, проводили пробне здоювання секре-

ту молочної залози. У здорових маток в перші дні сухостою секрету багато, він рідкий, сірува-

то-білого кольору, без пластівців. У другій половині сухостою секрету мало (до 3 мл), він в'яз-

кий, тягучий, клейкий, жовто-коричневого кольору, іноді секрет видоїти не вдавалося. При 

запаленні молочної залози секрету багато, він рідкий, з пластівцями або домішкою гною (ек-

судат). 

Висновок. При субклінічному маститі у овець вже на цій ранній стадії захворювання, 

коли ще відсутні будь-які симптоми, в молоці як секреті молочної залози змінюються основні 

показники. Відзначається зниження вмісту білка, жиру, кислотності, дещо збільшується гус-

тина молока. Значно зростає кількість соматичних клітин в молоці хворих вівцематок, що вка-

зує на початок запального процесу в молочній залозі. 
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ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ ПКР-267 НА КУЛЬТУРАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ ПАТОГЕННИХ 

MYCOBACTERIUM BOVIS  
 

П. О. Давиденко, кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри епізоотології та інфекцій-

них хвороб тварин, А.С. Аксьонова, магістр ветеринарної медицини 

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет  
 

В роботі наведені результати досліджень впливу різних концентрацій препарату ПКР-267 на 

культуральні властивості патогенного штаму M. bovis культивованих за температури 37 С на жи-

вильному середовищі з різним рН. 

Ключові слова: M. bovis, культуральні властивості, туберкулостатична дія.  
 

Постановка проблеми. Культивування та накопичення біомаси досліджуваних штамів 

M. bovis проводили на яєчному живильному середовищі, яке за складом було ідентичним ста-

ндартному, виготовленому ДП «Ветеринарна медицина» (м. Харків, Україна). До середовища 

додавали препарат ПКР-267 (N’-(2-((4-аміно-5-(морфолінометил)-4Н-1,2,4-триазол-3-

іл)тіо)ацетил) ізонікотиногідоазиду гідробромід) у концентрації 0,1%; 0,5%; 1%. Дослідження 

проводили зі встановленням двох рівнів рН: 6,5 та 7,1.  

У виділених та накопичених мікобактерій вивчали строки появи первинного росту, його 

інтенсивність і характер субкультури. Аналіз та оцінку колоній проводили за кількістю, вели-

чиною, формою, поверхнею, консистенцією, пігментоутворенням, прозорістю, блиском та ему-

льгованістю у фізіологічному розчині [1]. 

Мета роботи: дослідження впливу концентрації препарату ПКР-267 і рН середовища 

на культивування патогенних штамів М. bovis за температури 37 °С. 

Завдання: провести культивування патогенних штамів М. bovis за температури 37°С на 

середовищі із рН 6,5 та 7,1, що додатково містить препарат ПКР-267 у масових концентраціях 

0,1; 0,5; 1% та встановити їх культуральні властивості. 

На початку досліду виявляли вплив концентрації препарату та рН середовища на інтен-

сивність росту культури за температур 37 °С. Для цього відбирали M. bovis 100 пасажу, який 

культивували за температури 37 °С на середовищі з препаратом ПКР-267 у зазначених конце-

нтраціях у термостаті протягом трьох місяців на середовищі з рН 6,5 (в кількості десять пробі-

рок із кожною концентрацією препарату) та рН 7,1 (в кількості десять пробірок із кожною 

концентрацією препарату). В якості контролю використовували M.bovis 100 пасажу без дода-

вання до середовища препарату ПКР-267. 

Після закінчення цих термінів так само, як і після культивування за температури 37 °С, 

проводили облік й характеризували ріст колоній мікобактерій (культур) [13]. 

У підсумку були одержані дані впливу концентрацій препарату ПКР-267 на культиву-

вання M. bovis за температур 37 °С на середовищі з різним рН. 

У таблиці 1 систематизовано дані про культуральні властивості M. bovis 100 пасажу, 

який культивували на середовищі з рН 7,1, що додатково містить препарат ПКР-267 у трьох 

концентраціях.  

До 7 доби досліду ріст культури 100 пасажу M. bovis в контрольній групі на середовищі 

з рН 7,1 за температури 37 °С не відмічався. 
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Результати, наведені в табл. 1, засвідчили відсутність росту культури M. bovis 100 па-

сажу за усіх (0,1, 0,5 та 1%) концентрацій препарату ПКР-267 впродовж усього періоду спо-

стереження (90 діб), що свідчить про туберкулостатичну дію препарату.  
 

1. Характеристика культуральних властивостей M. bovis 100 пасажу, культивованих 

 на середовищі з рН 7,1 за температури 37 °С 
7-а доба досліду 

Контроль Концентрація препарату ПКР-267 

0,1% 0,5% 1% 

Шорсткий наліт Ріст відсутній Ріст відсутній Ріст відсутній 

14-а доба досліду 

Контроль Концентрація препарату ПКР-267 

0,1% 0,5% 1% 

Шорсткий наліт та поодинокі білі ко-

лонії за лінією посіву 

Ріст відсутній Ріст відсутній Ріст відсутній 

30-а доба досліду 

Контроль Концентрація препарату ПКР-267 

0,1% 0,5% 1% 

Суцільний ріст. Гладенькі, дрібні коло-

нії білуватого кольору 

Без змін Без змін Без змін 

60-а доба досліду 

Контроль Концентрація препарату ПКР-267 

0,1% 0,5% 1% 

Суцільний ріст. Гладенькі, дрібні коло-

нії білуватого кольору 

Ріст відсутній Ріст відсутній Ріст відсутній 

90-а доба досліду 

Контроль Концентрація препарату ПКР-267 

0,1% 0,5% 1% 

Суцільний ріст Ріст відсутній Ріст відсутній Ріст відсутній 

 

У таблиці 2 систематизовано дані щодо культуральних властивостей M. bovis 100 па-

сажу, який культивували на середовищі з рН 6,5, яке додатково містило препарат ПКР-267 у 

трьох концентраціях. 
2. Характеристика культуральних властивостей M. bovis 100 пасажу, культивованих  

на середовищі з рН 6,5 за температури 37 °С 
7-а доба досліду 

Контроль Концентрація препарату ПКР-267 

0,1% 0,5% 1% 

Поодинокі колонії за лінією посіву Ріст відсутній Ріст відсутній Ріст відсутній 

14-а доба досліду 

Контроль Концентрація препарату ПКР-267 

0,1% 0,5% 1% 

Суцільний ріст. Колонії дрібні, білі, гладенькі  Ріст відсутній Ріст відсутній Ріст відсутній 

30-а доба досліду 

Контроль Концентрація препарату ПКР-267 

0,1% 0,5% 1% 

Суцільний ріст. Колонії дрібні, білі, гладенькі  Ріст відсутній Ріст відсутній Ріст відсутній 

60-а доба досліду 

Контроль Концентрація препарату ПКР-267 

0,1% 0,5% 1% 

Суцільний ріст. Колонії дрібні, білі, гладенькі  Ріст відсутній Ріст відсутній Ріст відсутній 

90-а доба досліду 

Контроль Концентрація препарату ПКР-267 

0,1% 0,5% 1% 

Суцільний ріст. Колонії дрібні, білі, гладенькі  Ріст відсутній Ріст відсутній Ріст відсутній 
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До 7-ї доби досліду ріст культури 100 пасажу M. bovis на середовищі з рН 6,5 за темпе-

ратури 37 °С не відмічався. 

За результатами досліду видно, що дія препарату за різних концентрацій на середовищі 

з рН 6,5 не відрізняється від рН 7,1. За всіма дослідними (0,1, 0,5 та 1,0%) концентрацій пре-

парату ПКР-267 нами відмічена відсутність росту патогенного штаму M. bovis 100 пасажу 

протягом всього періоду спостереження (90 діб). Таким чином, можна зробити висновок, що 

0,1, 0,5 % та 1,0 % концентрації препарату ПКР-267 активно впливають на культуральні влас-

тивості патогенного штаму M. bovis, культивованих на середовищі з рН 6,5 за температури 37 
0
С, стримуючи ріст і розвиток, володіючи туберкулостатичною дією. 

Висновки. В результаті проведених досліджень встановлено, що за всіма дослідними 

(0,1, 0,5 та 1,0 %) концентрацій препарату ПКР-267 відмічається відсутність росту патогенно-

го штаму M. bovis 100 пасажу протягом всього періоду спостереження (90 діб). Таким чином, 

можна зробити висновок, що 0,1, 0,5% та 1,0% концентрації препарату ПКР-267 активно 

впливають на культуральні властивості патогенного штаму M. bovis, культивованих на сере-

довищі з рН 6,5 та 7,1 за температури 37 С, стримуючи ріст і розвиток, володіючи туберкуло-

статичною дією. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ, ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ  
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та інфекційних хвороб тварин, Р. М. Майор, магістр ветеринарної медицини,  

Н. М. Зажарська, студентка 

 Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет  
 

В роботі наведені результати досліджень ветеринарно-санітарної експертизи партії ялови-

чини, оцінено, як м’ясо сумнівної свіжості. Збиток від зниження якості м’ясної сировини в результаті 

його зіпсування склав 37920 грн. 

Ключові слова: ветеринарно-санітарна експертиза ковбас і копчених виробів, технології, без-

печність, якість продукції, управління якістю.  
 

Для виготовлення варених ковбас використовують м'ясо всіх видів сільськогосподарсь-

ких тварин і птиці, оброблені субпродукти 1-ї та 2-ї категорій, тваринні і рослинні жири, яйця 

і яйцепродукти, пшеничне борошно, крохмаль, крупи. З м'ясної сировини найбільшу частку 

займають яловичина і свинина. В деяких регіонах застосовують баранину, козлятину, конину, 

м'ясо буйволів, яків, оленів, диких тварин і птахів. М'ясо має бути доброякісним, від здорових 

тварин і визнане ветеринарно-санітарною експертизою придатним для харчових потреб, без 

ознак мікробного псування і згіркання жиру [1-2]. 

Мета роботи: вивчення особливостей технології виробництва ковбас і копчених виро-

бів, проведення ветеринарно-санітарної експертизи м’ясної сировини у ТОВ „Ірна-1”. 

Завдання: 

- вивчити правила проведення органолептичного дослідження м’яса; 

- встановити якість м’яса за результатами лабораторних досліджень; 

- узагальнити отримані результати для проведення санітарної оцінки м’яса; 

- встановити особливості технології ковбас і копчених виробів у ТОВ „Ірна-1”. 
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Ветеринарно-санітарну експертизу м’ясної сировини починали з перевірки відповідної 

документації. М’ясна сировина надходить на переробне підприємство ТОВ „Ірна-1” з інших 

м’ясокомбінатів, де відбувається забій і первинна переробка тварин. Таким чином, післязабій-

на ветеринарно-санітарна експертиза вже проведена, про що виданий відповідний документ – 

ветеринарне свідоцтво чи довідка. Крім документації лікар ветеринарної медицини 

обов’язково оцінював санітарний стан транспортних засобів, які здійснювали транспортування 

м’яса і м’ясопродуктів, перевіряв відповідні документі. Разом з лікарем оглядали туші, напів-

туші та чверті. Оцінювали зовнішній вигляд, запах, консистенцію м’яса . 

Голову оглядали ззовні, розрізали і оглядали підщелепні (нижньощелепні), привушні, 

медіальні заглоткові лімфатичні вузли. Оглядали і прощупували язик і губи. Робили розтин 

біля кореня язика, розрізали і оглядали жувальні м’язи на цистицеркоз. Селезінку оглядали 

ззовні, пальпували, розрізали повздовж. Оглядали і розтинали навколосерцеву сумку. Зверну-

ли увагу на стан епікарда, міокарда, оглядали стан крові, ендокарда, клапанного апарату. Ле-

гені оглядали зовні і пальпували. Розтинали лівий бронхіальний, трахеобронхіальний, середо-

стінні лімфатичні вузли. Розрізали та оглядали паренхіму в місцях бронхів великого розміру. 

Печінку оглядали і прощупували із діафрагмального і вісцерального боків, розрізали та огля-

дали паренхіму, звертали увагу на наявність паразитів у жовчних ходах. Нирки оглядали і па-

льпували. Тушу оглядали із зовнішньої і внутрішньої поверхні, звертали увагу на наявність 

крововиливів, пухлин та інших патологічних змін. 

При підозрі на інфекційну хворобу або в інших випадках, пов’язаних із патологічними 

змінами в органах і тканинах, на розсуд ветеринарного лікаря, розрізали лімфатичні вузли: по-

верхнево-шийні (передлопаткові), пахвові (першого ребра і власне пахвовий), реберно-шийні, 

міжреберні, грудний, поперекові, клубові, тазові, колінної складки, поверхневі пахвові і під-

колінні. Крім вхідного контролю сировини з лікарем ветеринарної медицини контролювали 

режим зберігання м’яса у холодильнику, суттєвим недоліком є іржа на підвісних шляхах. Про-

водили ветеринарно-санітарну експертизу готової продукції, лабораторні дослідження м’яса в 

кабінеті лікаря ветеринарної медицини.  

На готову продукцію лікар ветеринарної медицини оформлює декларації про відповід-

ність, ветеринарне свідоцтво. Ковбасні і копчені вироби ТОВ „ Ірна-1” реалізуються в бага-

тьох містах України. 

15 жовтня на ТОВ „ Ірна-1” була доставлена партія яловичини (20 туш – 3160 кг) з 

м’ясопереробного підприємства „Алан”. Партія після проведення ветеринарно-санітарної екс-

пертизи була розміщена в холодильнику. Підчас вихідних днів холодильник вийшов з ладу. 

При відкритті у понеділок холодильнику був відчутний запах з відтінком затхлості. Було про-

ведено комплекс органолептичних і лабораторних досліджень, результати яких представлені у 

таблиці 1. 
 

1. Результати дослідження яловичини 
Показник Досліджуване м’ясо 

Зовнішній вигляд На поверхні тверда кірочка темного кольору, м’ясо темніше свіжого, поверх-

ня розрізу матова, волога, м’ясний сік мутнуватий  

Консистенція На розрізі менш щільна, ямка після надавлювання пальцем вирівнюється зра-

зу 

Запах Кислуватий, з відтінком затхлості. 

Жир З сірувато-матовим відтінком, злегка липкий. 

Кістковий мозок Заповнює всю трубчату кістку, твердий, матовий колір. 

Сухожилля та суглобні поверхні Матові, поверхня вкрита слизом, синовія мутна. 

Бульйон З помутнінням, неароматний, затхлий, краплі журу на поверхні малі 

Приготування мазків-відбитків 25 мікроорганізмів, в полі зору присутні сліди розпаду м’язової тканини 

Встановлення кількості аміно-

аміачного азоту 

1,45мг 

Встановлення продуктів первіс-

ного розпаду білків 

Фільтрат мутний з пластівцями 
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За результатами проведених досліджень було зроблено висновок, що м’ясо сумнівної 

свіжості: З партії цього м’яса планували виготовити сирокопчену ковбасу вищого ґатунку. Пі-

сля зіпсування м’яса і проведення санітарної оцінки було винесено рішення: проварити м’ясо і 

направити на виготовлення паштетів та сальтисонів. 

Для ковбасного виробництва на ТОВ «ІРНА-1» м’ясо постачається в тушах, напівту-

шах, чвертях, а також у виді спеціально підготовлених напівфабрикатів для ковбасного вироб-

ництва – морожених жилованих блоків. 

Категорія вгодованості м’ясних туш може бути різна, але перевага надається завжди 

яловичині з мінімальним вмістом жиру. Жирна яловичина використовується в обмежених кі-

лькостях і тільки для виробництва деяких видів яловичих ковбас. 

Збагачують фарш ковбасних виробів, головним чином, свинячим салом, яке одержують 

при обвалюванні жирної свинини. Для виробництва копченостей використовують беконну 

свинину, яка дякуючи спеціальній відгодівлі і пропорційному розподіленню сала і м’яса, дає 

найкращі смакові показники готової продукції. 

Приймають м’ясну сировину на ТОВ «ІРНА-1» з урахуванням технологічних вимог, 

що до ковбасного виробництва. Якщо для виробництва варених ковбас і сосисок з успіхом 

приймають м’ясо молодняку, то для виробництва твердокопченої ковбаси треба м’ясо дорос-

лих тварин (для виготовлення фаршу з високою в’язкістю). 

Із парного м’яса можна виготовити добрі сосиски і варені ковбаси, а для виробництва 

твердокопченої ковбаси, треба охолоджене чи дефростоване м’ясо. 

Тварини різних порід значно відрізняються як за живою вагою, так і за якістю м’яса. 

М’ясні породи великої рогатої худоби мають добре розвинену м’язову та жирову тканину; та-

ке м’ясо більш соковите, ніжне і смачне. Для м’яса, отриманого від молочних  та м’ясо-

молочних порід, характерне підвищення вмісту кісткової та сполучної тканини, незначну кі-

лькість внутрішньом’язового жиру, гарні органолептичні показники.  

Основні показники якості (рівень РН м’яса, ніжність, ступень розвитку морфологічних 

елементів м’язової тканини, характер автолізу) передаються у тварин спадково. Стать тварин, 

кастрація впливає як на швидкість росту і ефективність засвоєння корму, так і на вихід та 

якість м’яса. Статева різниця в м’ясі молодих тварин менш виражена; з віком в м’ясі самців 

порівняно з м’ясом самок підвищується вміст вологи  при одночасному знижені вмісту білка 

та жиру. В м’ясі самців збільшується частка сполучної тканини, з’являється темний колір. Ка-

стровані тварини розвиваються повільніше, але м’ясо  одержане від них, має характерний  ма-

люнок «мармуровий». Для м’яса кнурів, кабанів та  супоросних маток притаманний специфіч-

ний небажаний запах. М’ясо самок має тонковолокнисту будову м’язових волокон та більш 

світле забарвлення. Обвалювання м’ясних туш і жилування відбувається у невеличкому при-

міщенні. В ковбасному виробництві для виготовлення ковбасних виробів використовують та-

кож такі продукти: молоко, яйце куряче, борошно, соєві продукти, сіль, нітрит, спеції. Молоко 

можна використовувати в натуральному і сухому виді. Незбиране молоко повинно бути 3,2% 

жиру, кислотність його не повинна перевищувати 21%. Молоко повинно бути без сторонніх 

присмаків та запахів. В ковбасному виробництві використовують пастеризоване молоко, так 

як воно найбільш стійке. Яйце куряче і яєчні продукти широко використовують при виробни-

цтві ковбасних виробів. Основне призначення яєць – придати фаршу більш високу клейкість. 

Фарш, виготовлений з яйцями, дуже пружний та липкий. Якість яєць треба суворо перевіряти, 

так як яйця з вадами можуть зіпсувати фарш. Ковбасні вироби виготовлюють тільки з дієтич-

них та свіжих яєць. Замість яєць можна використовувати яєчний порошок чи меланж. Біль-

шість ковбасних виробів виробляють без додавання крохмалю і борошна, але в деякі вироби 

добавляють невелику кількість мучних продуктів, це (2–3 %), такі як: крохмаль картопляний, 

кукурудзяний, рисовий, пшеничний, пшеничне борошно. В процесі обробки відбувається под-

рібнення м’язової і жирової тканини, змішування з різнорідних часток м’язової тканини, жиру, 

спецій, фаршу. Готовий сирий фарш повинен бути в’язкий, який щільно тримається на повер-
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хні і при струшуванні не сповзає з неї. Пробу на в’язкість беруть спеціальною лопаточкою. 

Якщо фарш при струшуванні сповзає з лопаточки, а поверховість Ії волога, фарш ще не гото-

вий. Добавлена до фаршу вода повинна бути цілком поглинена білками. Добрий фарш не має 

вологій поверхні. Волога поверхня - це ознака поганого набухання білків і наявність не-

зв’язаної вологи, яка бути виділяться у вигляді бульйонних набряків.  

Для того, щоб придати фаршу форму ковбас і зберегти його від зовнішніх впливів, його 

вміщують в натуральні або штучні оболонки. При цьому необхідно його ущільнювати, щоб 

виключити проникнення повітря під оболонку і краще зберегти якість ковбаси. Фарш в оболо-

нки набивають на шприцах, які видавлюють його із циліндра в трубку (цівку) за допомогою 

поршня (рис. 2). Щільність набивки фаршу регулюють в залежності від сорту ковбаси. Варені 

ковбаси набивають нещільно, так як у фарші багато вологи і фарш сильно збільшується при 

варці. Найбільш щільно шприцюють фарш копчених ковбас, так як в копчені ковбаси не по-

винно попадати повітря. Навіть невелика його кількість приводить до порчі продукту. У де-

яких випадках фарш після набивання в оболонку рекомендується витримувати. 

Для варених ковбас, цього можна не робити, а для напівкопчених і особливо сирокоп-

чених ковбас витримування обов’язково. Справа в тому, що при витримуванні фарш ущільню-

ється, стає монолітним, в наслідок чого одержують готовий продукт більш високої якості. Од-

но-часно поліпшується колір ковбаси. Час витримки батонів напівкопчених ковбас становить 

1-6 годин, сирокопчених і сиров’ялених до 10 діб. Необхідність такої тривалої витримки пояс-

ню-ється ферментативними та мікробіологічними процесами, що проходять у сировині. Ви-

три-мують ковбасний фарш при температурі 0-4
0
С, при цьому батони мають знаходиться в пі-

дві-шеному стані. Деякі ковбасні і копчені вироби на ТОВ „Ірна-1” пакують в упаковку за до-

по-могою термоусадочного апарату, що забезпечує більш тривалий термін реалізації продук-

ції. 

На ТОВ „Ірна-1” виготовляють сальтисони, для цього є варильний котел. На підприєм-

стві також виробляються копчені м’ясні вироби: балики, грудинка, окіст та ін. Технологія ви-

готовлення такої продукції передбачає шприцювальний апарат, за допомогою якого шматки 

м’яса вбирають в себе розчин (вода, сіль, цукор, нітрит натрію). Потім шматки м’яса повинні 

1,5-2 год. масажуватися в спеціальному пристрої, для набування м’якості та еластичності. У 

зв’язку з загостренням конкурентної боротьби необхідно на підприємстві проводити системну 

роботу з впровадження системи управління якістю ISO 9001:2001.Збиток від зниження якості 

м’ясної сировини в результаті його зіпсування, склав 37920 грн. 

Висновки. Партія  яловичини (20 туш – 3160кг) оцінена, як м’ясо сумнівної свіжості. 

Збиток від зниження якості м’ясної сировини в результаті його зіпсування, склав 37920 грн. 

Для ковбасного виробництва на ТОВ «ІРНА-1» м’ясо постачається в тушах, напівтушах, чвер-

тях, а також у виді – морожених жилованих блоків. Для виробництва варених ковбас і сосисок 

приймають м’ясо молодняку, а для виробництва твердокопченої ковбаси використовують 

м’ясо дорослих тварин. Час осаджування батонів напівкопчених ковбас становить 1-6 годин, 

сирокопчених і сиров’ялених до 10 діб. Коптіння виробів відбувається не тирсою, а де-

рев’яними заготовками. 
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В роботі наведені результати досліджень клінічного огляду, особливостей діагностики, різних  

патологоанатомічних змін у собак, хворих парвовірусним ентеритом, оцінка ефективності терапев-

тичних схем та вакцинації. Проведений аналіз економічної ефективності при застосуванні патогене-

тичного методу лікування хворих тварин. 

Ключові слова: парвовірусний ентерит, клінічний огляд, зневоднення, економічна ефектив-

ність, діагностика, вакцинація.  
 

Парвовірусний ентерит відноситься до контагіозних захворювань [1-4]. Парвовіроз 

вперше описаний в 1977 р. в Канаді Шеффілдом . Потім реєструвався в США в 1977 році, 

Японії в 1978 році, в Нідерландах в 1979 році, в Угорщині в 1980 році. Пізніше захворювання 

реєструвалося в інших країнах і серед інфекційних захворювань займає провідне місце, приз-

водячи до значних економічних. Загальні економічні збитки від парвовірозу складаються з 

втрат від загибелі і вибракування тварин у службовому собаківництві внаслідок втрати ними 

після перехворювання службових якостей, витрат на проведення профілактичних, протиепізо-

отичних та лікувальних заходів [1-4]. 

Мета роботи: вивчити особливості профілактики та лікування м’ясоїдних, хворих на 

парвовірусний ентерит в умовах приватної клініки міста Дніпро. 

Завдання. 1. Вивчити епізоотологічну  ситуацію щодо  парвовірусного ентериту собак 

в умовах державної лікарні ветеринарної медицини Бабушкінського і Соборного районів міста 

Дніпро. 

2.Проаналізувати  клініко-епізоотологічні особливості хвороби. 

3.Ознайомитися з віковою динамікою захворювання. 

4.Визначити терапевтичну та економічну ефективність при лікуванні собак, хворих на 

парвовірусний ентерит. 
 

1. Динаміка захворюваності собак парвовірусним ентеритом у  державній лікарні ветеринарної 

медицини Бабушкінського та Соборного районів м. Дніпро за період з 2015 по 2017 роки 

Показник 2015 2016 2017 
Загальна кількість об-

стежених тварин 
60 40 20 

 

З них захворіло 

42  

(70,0 %) 

37 

 (92,5 %) 

10  

(50,0 %) 

 

Загинуло 

6  

(14,3 %) 

4 

(11,8%) 

1 

(10%) 

 

Поширення парвовірозів досліджувалася за період з 2015 по 2017 роки. Встановлюва-

ли кількість хворих парвовірусним ентеритом та їх вікова динаміка. Дані оброблені статисти-

чно, результати подано у вигляді таблиці 1, де зазначені кількісні показники та вікова діаграма 

(рис. 1).  

Аналізуючи результати таблиці 1 нами визначено, що рівень захворюваності тварин 

на парвовірусний ентерит у собак протягом 2015–2017рр. становить 92,5–50,0%, а рівень лета-

льності 14,3–10,0 % відповідно. 
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Рис. 1. Вікова схильність до парвовірусного ентериту собак за 2015 –2017 рр. 
 

З отриманих даних можна зробити висновок, кількість тварин, хворих парвовірусним 

ентеритом у проміжку з 2015 по 2017 роки значно зменшилась. Що до вікової динаміки, то пік 

захворюваності припадає на цуценят 2-5 місячного віку (таблиця 2). Це пояснюється тим, що 

збудник швидко розмножується у клітинах з високим рівнем поділу, а в цуценят до 4-

місячного віку активно діляться клітини міокарду, пізніше-лімфоїдної тканини, кісткового мо-

зку і епітелію кишкових крипт. 
 

2. Породна схильність собак до парвовірусного ентериту (2016 рік) 
 

Порода вік Кількість 

Німецька вівчарка 2-4 міс. 20 

Ротвейлер 2-3 міс. 9 

Кокер-Спанієль 2-7 міс. 7 

Інші 2-6 міс. 4 
 

Так, аналізуючи числові дані кількості хворих тварин за рік, можна зробити висновки 

про те, що частіше парвовірусним ентеритом хворіють собаки породи Німецька вівчарка. 

Аналізуючи частоту реєстрації парвовірусного ентериту, можна зазначити, що захво-

рювання має чітко виражену сезонність – максимальна кількість випадків припадає на весня-

но-осінній період, зокрема на квітень-травень та вересень- жовтень (рис. 2.) 
 

 

 
 

Рис. 2. Сезонність хвороби за 2015–2017 рр. 
 

З епізоотологічних даних враховують високу контагіозність збудника , а також те, що 

сприйнятливими до парвовірозу є цуценята з 4–5 -ти тижневого віку до року. 

З отриманих даних можна відмітити наступне: захворювання реєструють всесезонно, але 

пік хвороби припадає на квітень–травень і вересень-жовтень; хворіють собаки порід та найча-

стіше захворювання спостерігається у такої породи як німецька вівчарка; у 70 % випадків за-

хворювання реєстрували у молодих тварин, віком від 2 до 5 міс. 
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Хвороба характеризується гострим геморагічним ентеритом, зневодненням організму, 

лейкопенією та міокардитом. З кожним роком перебіг захворювання ускладнюється і пронос 

вже не вважається провідним симптомом захворювання. Найбільш яскравими ознаками є біла 

піниста блювота і сильне пригнічення, депресія, які протягом 2-3 діб призводять до повного 

виснаження і загибелі тварини у разі відсутності комплексного лікування. Відмова від корму 

не є характерним симптомом. Після появи блювоти настає черга зловонного проносу жовтува-

то-сірого чи зелено-сірого кольору, а ознакою безнадійного стану вважається пронос світлого 

кольору, що за консистенцією нагадує густі вершки. Тварина відмовляється від корму, млява, 

спостерігається виснаження та різке схуднення. Діагноз при парвовірусному ентериті ставлять 

комплексно, враховуючи епізоотологичні, клінічні, патологоанатомічні дані, результати лабо-

раторних досліджень. 

Для підтвердження діагнозу має значення і картина крові: середня кількість еритроци-

тів становить 7,3 Т/л, число лейкоцитів нижче норми більш ніж у 50 % тварин (на 3-6 день 

хвороби 2,0–0,5 Г/л лейкоцитів). 
 

3. Схема проведення лікування хворих тварин 
 

Препарати Дози Спосіб введення 

Розчин Рінгера 20-60мл-кг внутрішньовенно 

«Трисоль» До 10 мл-кг внутрішньовенно 

Розчин глюкози 5% + 2мл  рибок сина  внутрішньовенно крапельно 

Катозал 1мл внутрішньовенно 

Но-шпа 0,5 мл внутрішньо м'язево 

Аскарбінова кислота 0,5-1 мл внутрішньовенно 

Етамзілат По 0,2-0,5 мл внутрішньомьязево 

Кардіомін 0,5 мл підшкірно 

Вітамін В1,В6 По 0,5 мл внутрішньом'язево 

Церукал 2 мл внутрішньовенно 

 

Аналізуючи клінічні ознаки захворювання, лабораторні аналізи ставився діагноз та 

призначалися лікувальні заходи, що стали основою проведення дослідження. При лікуванні 

парвовірозу собак обов'язковим є дотримання таких принципів: ізоляція хворої тварини, регі-

дратація, голодна дієта протягом 2-3 діб, боротьба з ацидозом і інтоксикацією, використання 

протиблювотних засобів і препаратів, що впливають на моторику кишечника, стимуляція за-

хисних сил організму. Для проведення лікувальних заходів використовували наступні схеми 

лікування (таблиця 3). Отже, спираючись на дану схему ми встановили, що лікувальна схема є 

ефективною. З 10 хворих собак дві собаки загинули, інші 8-одужали. Таким чином терапевти-

чна ефективність склала 80,0 %.  

Загальні ветеринарні витрати при лікуванні парвовірусного ентериту однієї тварини 

становлять 806,26 грн. 

Висновки.  

1. Бабушкінський та Соборний райони м. Дніпро є стаціонарно неблагополучними що-

до парвовірусного ентериту м’ясоїдних, рівень захворюваності протягом 2015–2017 рр. стано-

вить 92,5–50,0 %, а рівень летальності 14,3–10,0 % відповідно. 

2. Парвовірусний ентерит м’ясоїдних має всесезонний характер, пік хвороби виявле-

ний у квітні-травні та вересні-жовтні. Частіше хворіють цуценята 2–5 міс. породи німецька 

вівчарка (70,0 %). 

3. Парвовірусний ентерит м’ясоїдних характеризується гострим геморагічним ентери-

том, зневодненням організму, лейкопенією та міокардитом. Найбільш яскраві ознаки: біла пі-

ниста блювота і сильне пригнічення, яке протягом 2-3 діб призводить до повного виснаження і 

загибелі тварини у разі відсутності комплексного лікування. 
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4. Патогенетична терапія приводить до 20% одужання при загальних ветеринарних 

витратах 806,26 грн на одну тварину. 
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В роботі наведені результати досліджень клінічного огляду, динаміка захворюванос-

ті, сприйнятливість собак до парвовірусного ентериту. 

Ключові слова: парвовірусний ентерит, клінічний огляд, зневоднення, економічна ефе-

ктивність, діагностика, профілактика хвороби.  

Парвовірусний ентерит - гостра контагіозна хвороба, що викликається вірусом і супро-

воджується блювотою і проносом, зневодненням організму та швидкою загибеллю тварини 

[1]. До збудника парвовірусного ентериту сприйнятливі собаки всіх порід. При вивченні віко-

вої чутливості собак до парвовірозу Корнієнко К.Е., Корнієнко Л.М. та ін [2-3] встановлено, 

що найбільш сприйнятливими до парвовірозу є собаки віком від 3 до 6 міс. 

Мета роботи: встановити найбільш ефективні схеми лікування та профілактики пар-

вовірусного ентериту у собак. 

Завдання:  

1. Вивчити розповсюдження парвовірусного ентериту, порідної та вікової сприятливо-

сті собак у м. Дніпро. 

2. Проаналізувати сезонну динаміку захворюваності тварин. 

3. Провести порівняння терапевтичної та економічної ефективності різних схем ліку-

вання собак, хворих на парвовірусний ентерит.  

Результати роботи. Встановили, що більш схильними до захворювання є молоді тварин 

у віці 2-7 місяців. Клінічно хвороба проявляється сильною блювотою, проносами, загальною 

слабкістю і виснаженням тварин. Патоморфологічна картина парвовірусного ентериту харак-

теризується ураженням кишечнику, рідше ураженням серцево-судинної та дихальної систем. 

При використанні запропонованої схеми лікування з використанням тімаміну тривалість хво-

роби склала 5 днів, на відміну від біциліну у контрольній групі, де тривалість становила 8 днів 

. При цьому загибель собак у дослідній групі значно зменшилась і склала 11,11%, у порівнянні 

із контрольною, де смертність тварин становила 33,33%.  



Проблеми та шляхи інтенсифікації виробництва продукції тваринництва    2017 

 

258 
 

Висновки. За 2015-2017р. у ветеринарній клініці «Зоокомплекс Троїцький» було встано-

влено 217 випадків захворювання собак на парвовірусний ентерит. При цьому від парвовірозу 

загинуло 42 тварини, що становить 25% від усіх захворівших. Більш сприйнятливими є собаки 

породи німецька вівчарка, ротвейлер, спанієль та безпорідні. 

Парвовірусний ентерит - гостра контагіозна хвороба, що викликається вірусом і супро-

воджується блювотою і проносом, зневодненням організму та швидкою загибеллю тварини. 

Максимальний під’йом захворюваності тварин на парвовірусний ентерит  припадає на 

весняно-літній період. і складає 73%, тоді, як в осіньо-зимовий період – лише 27% 

Тривалість хвороби собак дослідної групи при застосуванні імуномодулятора «Тімалін» 

становила 5 днів, а при використанні антибіотика «Біцилін» - 8 днів. 

Для лікування парвовірусного ентериту собак практикуючим лікарям ветеринарної ме-

дицини використовувати імуномодулятор «Тімалін». 
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Ключові слова: акушерсько-гінекологічна диспансеризація, клінічне обстеження,  аналіз відт-

ворення стада. 
 

Постановка проблеми.  Збільшення виробництва продукції молочного скотарства 

перш за все залежить від рівня відтворення корів та теличок. Технологія відтворення являєть-

ся основним засобом великомасштабної селекції, яка дозволяє значно прискорити темпи якіс-

ного покращення скота за рахунок ефективного використання видатних виробників. 

Результативність технології відтворення тварин залежить від рівня селекційно-

племінної роботи, повноцінної годівлі та правильного утримання  худоби, наявності кваліфі-

кованих кадрів матеріального забезпечення і насамперед здоров’я маточного поголів’я. 

Регулярне проведення акушерсько-гінекологічної диспансеризації  корів та нетелів, яка 

включає комплекс діагностичних, лікувальних та профілактичних заходів, направлених на по-

передження, раннє виявлення і лікування корів із захворюваннями статевих органів, підви-

щення заплідненості, ефективно підвищує продуктивність тваринництва. 

Метою досліджень було використання акушерсько-гінекологічної диспансеризації, як 

основного методу  попередження безпліддя корів та телиць. 

Матеріал і методи дослідження. Нами проведена комплексна диспансеризація стада в 

ООО «Колос ІІ» Криничанського району  Дніпропетровської області. Дослідження проводи-

лися на протязі року і включали наступні етапи: аналіз відтворення стада; акушерсько-

гінекологічне обстеження корів та нетелів; аналіз годівлі та утримання тварин; лабораторне 

дослідження крові, сечі та молока. 
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Результати досліджень і їх обговорення. Під наглядом було 250 корів красної сте-

пової породи з надоєм більше ніж 5000 кг молока за лактацію, яких утримували   в чотирьох 

рядовому коровнику з дотриманням санітарно-гінекологічних норм. Вихід телят на 100 корів 

за попередній рік 81 теля. Аналізуючи відтворення стада  тварин розділили на  групи в залеж-

ності від фізіологічного стану і клінічних проявів патологій статевих органів і молочної зало-

зи, що дозволило більш кваліфіковано діагностувати різні види безпліддя тварин. 

При проведенні обстеження корів були зібрані анамнестичні дані і проведено клінічне 

обстеження, в випадку необхідності проводили лабораторні дослідження. Виконуючи  зовні-

шні та внутрішні  дослідження статевих органів були виявлені клінічні і субклінічні  признаки 

захворювань, що визиває безпліддя тварин.  

Дані по відтворенню стада за останні три роки свідчать, що сервіс-період у корів був 

97,9 –157,1 дня, міжотельний період  375,2–441,6 дня, індекс осіменіння 1,72–2,25. При цьому 

спотерігається певна тенденція  до скорочення інтервалу від отелення до І-го осіменіння з 73,7 

дня до 61,8 дня, кількість днів безпліддя з 131,5 дня до 69,1 дня, індекс осіменіння з 2,25 до 

172 відповідно, що було достигнуто в результаті постійного контролю за новотільними коро-

вами і проведення регулярних лікувально-профілактичних заходів, знижувався сервіс-період 

на 69,2 дня, індекс осіменіння на 0,53, міжотельний період на 66,4 дня і підвищився вихід те-

лят на 100 корів з 76 до 95 % або на 21 %.  

Аналізуючи годівлю та утримання корів установлені порушення при складанні раціону, 

що відображалося на показниках корови. На основі проведених досліджень, були організовані 

та проведені  лікувальні та профілактичні заходи, усунення погрішностей в годівлі корів, тех-

нології штучного осіменіння, виявлення статевої охоти, що скоротило тривалість сервіс-

періоду, міжотельного періоду, знизила індекс осіменіння  і підвищило  вихід телят на протязі 

року на 16 %. 

Висновок. Таким чином, систематичне проведення гінекологічно-акушерської диспан-

серизації в молочному скотарстві являється важливим лікувально-профілактичним заходом. 

Диспансеризація маточного поголів’я підвищує відтворювальну здатність корів, культуру тва-

ринництва та економічну ефективність. 
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Вивчено вплив кормової фітодобавки « Гастроацид» на біохімічні показники крові у собак за 

превентивних заходів шлунково-кишкових хвороб. Встановлено: покращення обміну речовин,функцій 

печінки і  загального стану та споживання корму, а також підвищення загального білку на 11,49 % 

(р<0,05), активності АСАТ на 4,26 %,загального кальцію на 12% та неорганічного фосфору на 10 %, а 

також визначено  знаження АЛАТ на 13,6 6% та азоту сечовини на 58,01 % і креатиніну на 35,96 %. 
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на система, біохімічні показники,сироватка крові. 
 

Постановка проблеми. Серед хвороб травної системи виділяють функціональні та 

морфологічні порушення роботи шлунка та тонкої кишки переважно катарального характеру ( 

гастрити та гастроентерити)[1]. 

 За даними зарубіжної ветеринарної літератури, гастроентерити (їх називають «smoll 

intestinal discase») класифікують переважно як гострі поліетіологічні запалення відділів шлун-

ково – кишкового тракту, які проявляються порушенням травлення, імунної відповіді та інток-

сикацією організму. Загибель  тварин у результаті захворювань органів травлення стоїть на 

другому місці після серцево –  судинних хвороб. На цей час значна кількість авторів приділя-

ють увагу питанням етіології, патогенезу, діагностики і лікуванню захворювань шлунково-

кишкових хвороб, зокрема гастритів та гастроентериту у собак, але не достатньо подають їх 

профілактику. Тому,залишається актуальним пошук нових ефективних та економічно доціль-

них лікувально  - превентивних засобів , методів  патології шлунково-кишкового тракту , у 

собак , в тому числі і службових , зокрема із застосуванням засобів рослинного походження . 

Дана кормова фітодобавка володіє протизапальною, спазмолітичною, антибактеріаль-

ною, жовчогінною, знеболюючою дією, нормалізує шлункову секрецію, моторну функцію 

шлунково-кишкового тракту, сприяє покращенню харчового травлення 4 . 

Тому, визначення ефективності кормової фітодобавки «Гастроацид» має важливе зна-

чення для профілактики шлунково-кишкових захворювань у собак. 

Мета  і  роботи: Вивчити ефективність впливу кормової фітодобавки « Гастроацид» на 

біохімічні показники крові у собак за профілактики шлунково-кишкових захворювань. 

Матеріали та методи дослідження. 
Дослідження проводилось на базірозпліднику спецпідрозділу міліції «Беркут» та вете-

ринарного центру домашніх та екзотичних тварин «Биомир» міста Дніпро. 

Піддослідними тваринами були собаки службових порід (німецькі вівчарки ),  у віці 5-

6років . Для цього було сформовано дві піддослідні групи (за принципом пар-аналогів) в кіль-

кості 5 тварин. Контрольна і дослідні  групи тварин знаходилась в однакових умовах годівлі і 

утримання.  

Собакам  дослідної групи внутрішньо через 60 хвилин після годівлі задавали «Гастроа-

цид» за наступною схемою:0,25 мл. препаратурозведених у 20 мл. кип’яченої охолодженої во-

ди до 37 
0
С 2 рази на добу  впродовж  30 діб.  

Для оцінки впливу добавки на фізіологічний стан собак  відбирали кров на початку та 

відразу після закінчення дослідного періоду. Кров відбиралася з підшкірної вени передпліччя 

натщесерце зранку. В сироватці крові визначали вміст загального білка біуретовим методом, 

альбумінів та глобулінів нефелометричним методом, сечовини – методом за Маршом, 

креатиніну – за методом Поппера, активність АСТ і АЛТ – кінетичним методом .  

Отримані дані статистично оброблялися з використанням пакету прикладних програм 

MS Excel з обрахуванням критерію Стьюдента. Зміни вважали вірогідними при р<0,05. 

Результати досліджень та їх обговорення.  Аналізуя результати досліджень було 

встановлено, що після застосування  фітодобавки « Гастроацид» у собак   відмічалося 

підвищення вмісту загального білка на 11,49 %( р< 0,05) , загального кальцію на 12 % та 

неорганічного фосфору на 10 % ,та ферментативної активності АСат на 4,26 %,  а також  

визначено зниження АлАт  на 13,66 %, азоту сечовини на 58,01% і креатині ну на 35,96 %. 

Ці дані вказують на покращення обміну речовин ,функції печінки. 

На нашу думку,  це повязано з тим, що оскільки до складу фітодобавки « Гастроацид» 

входить значна кількість біологічно активних речовин,в тому числі макро- і мікроелементи 

,вітаміни та органічні кислоти , ефірні олії, тощо.  Котрі позитивно та комплексно впливають 

на організм тварин, як цілісну систему. Наприклад , мікроелемент цинк   стабілізує  структури 
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ДНК, РНК та рибосом, а манган,  в свою чергу бере активну участь в окислювально-відновні 

процеси  тканинне дихання та впливає на ріст, процеси органів розмноження, кровотворення, 

функції ендокринних органів у собак. Пояснюється ліпотропною дією і підвищується 

утилізація жирів, що попереджує розвиток жирової дистрофії печінки у собак . Манган в свою 

чергу взаємодіє з фолівоєю кислотою та ціанокобаломіном і відіграє важливу роль в 

ероцитопоезі та утворення гемоглобіну, що підтверджується підвищенням гемоглобіну у собак 

після застосування фітодобавки. Макроелементи: калій та натрій , які входять до складу 

«Гастроациду» сприяють і підтримують  кислотно-лужний баланс та  регуляція внутрішньо-

клітинного осмотичного тиску  у процесах фосфорилювання, крім того,  натрій разом з іонами 

калію підтримує нормальну функцію міокарда, а разом з магнієм приймають участь в реакціях 

нервово-м’язового збудження у тварин. Отже, як видно з отриманих результатів кормова 

фітодобавка «Гастроацид» позитивно впливає  не тільки на біохімічні показники  крові у 

собак, а в цілому на обмін речовин, функцію печінки, тощо. 

Висновки. Проведені дослідження і отримані результати , щодо профілактики хвороб 

шлунково-кишкового тракту у собак із застосуванням кормової фітодобавки позитивно впли-

ває на біохімічні показники крові , обмін речовин, функцію печінки , що підтверджується під-

вищенням загального білку на 11,49 %(р<0,05), активності АСАТ на 4,26 %,загального каль-

цію на 12 % та неорганічного фосфору на 10 %, а також   зниженням АЛАТ на 13,66 % та азо-

ту сечовини на 58,01 % і креатиніну на 35,96 %. 
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Постановка проблеми. Синдром метрит-мастит-агалактія (ММА) відомий ще з 60-70-х 

років минулого сторіччя у зв’язку з інтенсивним розвитком свинарства у США та Європі. Ни-

ні захворювання може з’явитись раптово і охопити 20-30%, а в деяких випадках вразити біль-

шу частину свиноматок [7]. Головним економічним збитком є  смертність поросят-сисунів та 

вибраковка тварин маточного поголів’я, адже іноді патології, що спричинені синдромом ММА 

не піддаються лікуванню [3]. Відомо, що післяпологові захворювання свиноматок можуть 

складати у середньому 58,9 %, в тому числі захворювання післяпологовим катарально-гнійним 

ендометритом 21,7%, маститами: серозним – 4,8 %, катаральним – 4,3%, субклінічним – 12,4% 

і синдромом метрит – мастит – агалактія 15,7 % [4, 5, 7]. Головною причиною запалення матки 

є її травмування та у подальшому обсіменіння умовно-патогенною мікрофлорою. Методом 

люмінесцентної мікроскопії при цьому виявляють збудників Е. coli, мікроорганізми роду 

Staphylococcus, Streptococcus, Proteus, Klebsiella pneumoniae, гриби родів Candida і Aspergillus 
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[1, 2]. Встановлено, що частіше ММА перебігає субклінічно, так у середньому на шість випад-

ків субклінічної форми синдрому ММА – припадає один випадок клінічної, 65 % свиней хво-

ріють після 2-4 опоросу, а вибраковка тяжкохворих тварин складає 15 % [3, 4, 6]. Встановлено, 

що кількість поросят, які (опосередковано) загинули внаслідок ММА маже становити близько 

20 % [3]. 

Метою досліджень було встановити ефективність лікувальних заходів при ММА-

синдромі свиноматок при застосуванні двох різних схем лікування. Дослідження проведені на 

базі свиногосподарства ДП «Націонал Плюс», Царичанського району, Дніпропетровської об-

ласті. Матеріалом дослідження стали журнали обліку хворих тварин та результати акушерсько 

– гінекологічних диспансеризацій. Було сформовано дві групи з 20 свиноматок, на 2-3 опоросі, 

породи українська біла степова, що утримувались в однакових умовах і мали клінічну форму 

синдрому ММА. Діагноз встановлювали на основі загально клінічного дослідження, додатко-

во проводили біохімічні дослідження крові – на початку та наприкінці лікування. 

Результати досліджень. Хворі тварини у перші 1-3 доби після опоросу, при клінічному 

огляді, мали ознаки інтоксикації, підвищену температуру тіла, втрачали активність, з піхви 

виділявся (залежно від форми запалення) каламутний слизовий чи слизово-гнійний ексудат, 

відмічали почервоніння та больову реакцію при пальпації сосків. Відсутність молока виявили 

у 18 тварин, що складає 90 %, і у 2-х свинок було зниження лактації, що дорівнює 10 %.  У 16-

и свиноматок був відсутній апетит (80 %), у 4-х інших –знижений апетит (20 %). За результа-

тами морфологічних та біохімічних досліджень крові встановлено, що у хворих свиноматок 

підвищений показник швидкості осідання еритроцитів, знижений вміст лейкоцитів, загального 

білка, гемоглобіну, знижений рівень заліза, вітамінів А, Е, та зниження кількості кальцію і пі-

двищення неорганічного фосфору.  

Подібні зміни в картині крові свідчать про явні запальні і гнійно-септичні процеси, що 

протікають в організмі хворих тварин. Співвідношення загального кальцію до неорганічного 

фосфору виявилося низьким, що вказує на розвиток остеодистрофічних процесів. 

Для встановлення ефективності лікування при застосуванні двох схем було сформовано 

2 групи, по 10 свиноматок у кожній. Контрольній групі тварин проводили лікування ММА-

синдрому за прийнятою у господарстві схемою: 1. Комби-Кел 40 П.Д. – внутрішьом’язово, 10 

мл/ 100 кг, одноразово, при необхідності 2 рази з інтервалом 72 години, (діюча речовина – бе-

нзатин бензилпеніцилін і дигідрострептоміцин сульфат, антибіотик групи напівсинтетичних 

пеніцилінів); 2. Кетолайн – внутрішьом’язево, 3 мл/ 100 кг, 1 раз на добу, протягом 1-3 діб, 

(діюча речовина – кетопрофен); 3. Окситоцин 10 МО/амп –  внутрішьом’язево 15 ОД/ 100 кг 

маси, 2 рази з інтервалом 12 – 24 години (для покращення тонусу матки). Для дослідної групи 

свиноматок застосовували нову сему, що включала: 1. Кобактан 2,5 % – внутрішьом’язево, 8 

мл / 100 кг, 2 рази з інтервалом 24 години (антибіотик, до складу якого входить цефкіном су-

льфат – цефалоспорин IV покоління); 2. Мелоксівет 0,2 % – внутрішьом’язево, 2,5 мл / 100 кг, 

одноразово, при необхідності два рази з інтервалом 24 години, (діюча речовина – мелоксикам 

нестероїдний протизапальний засіб); 3. Йодопен – внутрішьоматково, по 1 супозиторію, 1-2 

рази з інтервалом 24 – 48 годин (діюча речовина – йодповідон); 4. Тетравіт – внутрі-

шьом’язево, по 5 мл, одноразово. 

Результати лікування оцінювали спочатку щоденно (до моменту зникнення клінічних 

ознак), а також повторно – в момент відлучення поросят від свиноматки.  

В контрольній групі, перші ознаки одужання виявились на 1-2 добу у 6-х тварин, що 

склало 60 %. Відзначалося покращення загального стану, зменшення температури тіла та поя-

ва апетиту, зберігалось виділення з піхви, ознаки запалення молочних залоз та гіпогалактія. 

Повне одужання усієї групи спостерігалось через 4-5 діб.   

Перші позитивні зміни у загальному стані тварин дослідної групи спостерігали у першу 

добу. Так у 3 свиноматок (30%), після початку застосування комплексної схеми лікування зни-

зилась температура тіла і до кінця лікування була в межах норми. За 24-36 годин в усієї групи 
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відновився апетит, тварини стали активними та почали підпускати поросят до сосків. Через 3-

4 доби у 100% тварин дослідної групи зникли ознаки маститу та метриту.  

За результатами клінічного та біохімічного аналізу крові, було відмічено, що більша 

частина показників крові обох груп тварин прийшла до норми, інші показники були на верхній 

чи нижній межі.  

Під час відлучення поросят, оцінювали кількість загиблих за увесь період підсосу. З 

гнізд дослідної групи загинуло 8 голів, що дорівнює 7,27 %, а з гнізд контрольної – 12 голів, 

що відповідає 10,34 %.  

Висновки.  

1. Діагноз на ММА ставиться комплексно з урахуванням даних анамнезу, характерних 

клінічних ознак та лабораторних досліджень крові. 

2. Клінічно ММА-синдром у свиноматок проявляється ознаками інтоксикації, підви-

щенням температури тіла, виділеннями з піхви і опуханням та болючістю сосків. 

3. Застосування антибіотиків нового покоління (Кобактан 2,5 %) та комплексний підхід 

щодо лікування ММА, дозволяє зменшити період одужання тварин, а як наслідок зберегти по-

голів’я. 
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В статті представлені данні щодо зміни протеолітичної активності в хімусі, гомогенатах 

слизової оболонки дванадцятипалої кишки та підшлунковій залозі курей-несучок другої фази продук-

тивності на тлі дії гідрогумату. 
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Травний канал тварин, в тому числі й птиці, адаптується до використання певного ти-

пу кормів, а видова специфічність дії ферментів травної системи та ступінь її лабільності за-

кріплена генетично. Ці процеси знаходяться під контролем гуморальних та субстратних меха-

нізмів регуляції. А. М. Уголєв [1] відмічав, що в живому організмі травні ферменти практи-

чно не здатні до еволюції і на всіх її етапах мають приблизно однакові константи, однак їх 

активність може досить широко змінюватись під впливом різноманітних факторів, в тому 

числі компонентів корму, що не підлягають їх безпосередньому впливу [2]. В органах тра-

влення курей-несучок гідроліз білків, вуглеводів та ліпідів, які входять до складу раціону, тісно 

пов'язаний з їх продуктивністю.  

За даними Б. Бессарабова та ін. (2003) солі гумінових кислот стимулюють роботу підш-

лункової і екзокринних залоз, завдяки активації протеази, ідеально балансують амінокислоти 

для засвоюваності корму [3, 4]. Разом з тим, у літературі обмаль повідомлень щодо впливу гу-

мінових сполук на процеси травлення та метаболізму в цілому в організмі курей-несучок та, 

особливо, в другу фазу продуктивності.  

Метою дослідження було встановлення впливу гідрогумату, як кормової добавки до 

раціону курей-несучок другої фази продуктивності, на активність травних ферментів та перет-

равність поживних речовин у курей у поєднанні з їх продуктивністю. 

Матеріали та методи. Експеримент проводили на курях-несучках другої фази продук-

тивності кросу „Ломан Браун”, починаючи з 52-х тижневого віку, в умовах птахофабрики 

ПВФ „Агроцентр” м. Дніпро.  

За принципом аналогічних груп було сформовано контрольна та дослідна групи птиці 

по 100 несучок в кожній. Контрольній групі згодовували загальногосподарський раціон (ЗГР), 

а дослідній птиці додатково до ЗГР вводили гідрогумат (ГГ) в дозі 1,8 мл/кг комбікорму про-

тягом двох циклів по 21-му дню кожний з інтервалом в 21 день.  

Перед введенням гідрогумату та протягом досліду на 21-у, 42-у та 63-ю доби птицю за-

бивали шляхом декапітації та відбирали для біохімічних досліджень кров, вмісті слизову обо-

лонку дванадцятипалої кишки, підшлункову залозу. Біологічний матеріал відбирали до ранко-

вої годівлі (міжтравний період) після чого при температурі 0 - +4 С° гомогенізували та екстра-

гували в фізіологічному розчині.  

Протеолітичну активність хімусу, гомогенатів слизової оболонки дванадцятипалої ки-

шки та підшлункової залози встановлювали відносно 1 %-го розчину азоказеїну, денатурова-

ного сечовиною (3,0 М), і виражали в умовних одиницях на 1 мг білка згідно з інтенсивністю 

абсорбції при довжині хвилі 450 нм [5]. Азоказеїн синтезували за методом Суринова Б.Г. та 

Мануйлова С.Е. [6], а концентрацію загального білка визначали за методом Бредфорда зі за-

стосуванням кумасі блакитного [7]. Метод визначення протеолітичної активності травних фе-

рментів був модифікований під певні умови. Так, нами було встановлено, що субстратно-

ферментне співвідношення 1,5:1,0, рН середовища 6,4 та режим інкубації при 40,0 С° є най-

більш оптимальним для дослідження активності протеолітичних травних ферментів курей-

несучок другої фази продуктивності кросу „Ломан Браун”. 

Одержані результати обробляли статистично з використанням t-критерію Стьюдента. 

Результати та обговорення. Розщеплення протеїну в травному каналі тварин здійс-

нюється шляхом їх гідролізу за допомогою протеолітичних ферментів. Активність протеолі-

тичних ферментів залежить від багатьох факторів. Вона характеризується різною специфічні-

стю і афінністю до білків, залежить від інгібіторів і активаторів, катіонів і аніонів, концентра-

ції водневих іонів в середовищі тощо [8].  

Гідрогумат суттєво впливає на активність протеолітичних ферментів вмісту та гомоге-

нату слизової оболонки дванадцятипалої кишки. Так, в дослідній групі на 21-й день дослі-

дження у несучок протеолітична активність вірогідно підвищилась на 40,9 % по відношенню 

до показників у курей перед введенням гідрогумату. Відносно контрольних показників після 

першого введення гідрогумату здібність до розщеплення білків у 55-тижневих дослідних ку-
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рей зросла більш ніж на 39 % (p<0,05). У дослідних курей на 42-й та 63-й дні дослідження ен-

зимна активність зросла відповідно на 34,1 і 28,9 % (p<0,05) та на 66,4 і 53,9 % (p<0,01) по від-

ношенню до вихідних та контрольних значень. Протеолітична активність гомогенату слизової 

оболонки тонкого кишечнику на тлі дії гідрогумату також зазнала значних змін. В першій до-

слідній групі на 21-й день досліду вона зросла на 62,6 % вірогідно по відношенню до поперед-

нього періоду та на 62,9 % вище контрольних значень (p<0,01). На 63-й день досліду, тобто 

після другого циклу введення гідрогумату, ця різниця збільшилась з високим ступенем вірогі-

дності до 101,1 та 56,3 % (p<0,001) відповідно до вихідних та контрольних значень. Цей факт 

може свідчити про більш високий рівень абсорбції ферментів на глікокаліксі кишечнику і, як 

наслідок більш ефективне мембранне травлення у дослідних курей-несучок. Вважається, що 

внесок пептидгідроглазних ензимів у загальну протеолітичну активність слизової оболонки 

може бути в нашому досліді не більше 1/4, тому підвищення рівня активності слизової обо-

лонки здебільш залежить від ступеню активності кишкових залоз, ніж підшлункової залози, 

що може бути наслідком більш високої лабільності у відповідь на введення нових компонен-

тів корму. Однак, можливі й інші механізми підвищення активності мембранного травлення: 

в першу чергу, за рахунок фермент-інгібіторної взаємодії.   

Значні зміни спостерігались на протязі експерименту при реєстрації активності проте-

олітичних ферментів підшлункової залози в дослідній групі на 21-у, 42-у та 63-ю добу дослі-

ду. Її рівень відповідно був вище на 11,5, 41,2 та 34,6 % по відношенню до вихідних значень в 

попередній період до застосування  домішки, а також на 30,0, 49,5 та 31,7 % більше ніж в кон-

трольній групі у відповідний термін експерименту. 

Протягом всього експерименту рівень яєчної продуктивності в дослідній групі експе-

рименту в дослідній групі був вірогідно вищим на 5,4 % за контрольні значення. 

Висновки. 

 1. Підібрані оптимальні умови для дослідження активності травних протеолітичних 

ферментів курей-несучок з використанням азоказеїну в якості субстрату. 

2.  Введення гідрогумату в дозі 1,8 мл/кг корму курям-несучкам другої фази продукти-

вності протягом двох циклів з інтервалом в 21-у добу сприяє підвищенню активності травних 

протеолітичних ферментів хімусу, гомогенатів слизової оболонки дванадцятипалої кишки та 

підшлункової залози.  
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У статті проаналізовано епізоотичну ситуацію щодо сказу, яка характеризується періодич-

ними підйомами і спадами напруженості. Виявлено тенденцію до збільшення кількості спалахів хво-

роби серед собак і котів та зменшення – серед сільськогосподарських і диких тварин.  

Ключові слова: сказ, епізоотична ситуація, Дніпропетровська область, сезонність, дикі тва-

рини, собаки, коти. 
 

Незважаючи на проведення протиепізоотичних заходів, епізоотична ситуація щодо ска-

зу тварин у Дніпропетровській області залишається напруженою [1, 2]. Тому вивчення сучас-

них епізоотологічних особливостей необхідно для науково обґрунтованої розробки заходів 

профілактики і боротьби зі сказом. 

Метою нашої роботи було вивчення епізоотологічних аспектів сказу в Дніпропетровсь-

кій області. 

Матеріали і методи. Під час проведення епізоотологічного аналізу використовували 

матеріали ветеринарної звітності Дніпропетровської області з 2005 по 2016 роки. Епізоотоло-

гічне районування території Дніпропетровської області проводили за фактичними показника-

ми неблагополуччя та індексу епізоотичності загальноприйнятим методом. 

Результати досліджень. На території Дніпропетровської області максимальну кількість 

неблагополучних пунктів (116) було зафіксовано в 2012 р., а мінімальну (45) – в 2006 р. Вста-

новлено, що в структурі захворюваності тварин головне місце займають лисиці (Vulpes vulpes) 

– 32,18 %, потім коти (Felis catus) – 25,17 %, собаки (Canis familiaris) – 22,38 %, велика рогата 

худоба  (Bos taurus) – 13,35 % та тварини інших видів (куниці – Martes martes, кози – Capra 

hircus, свині – Sus scrofa, вовки – Canis lupus, єнотоподібні собаки – Nyctereutes procyonides) – 

6,92 %. 

При детальному аналізі динаміки прояву сказу за видами тварин  відмічено, що з 2008 

р. хворобу реєстрували в основному у собак і котів. Вивчення динаміки кількості захворілих 

тварин методом встановлення лінійного тренду вказує на наявність тенденції до повільного 

зниження її у диких і сільськогосподарських тварин і зростання – у собак і котів. 

Наростання захворюваності лисиць і котів на сказ відбувається в осінньо-зимовий пері-

од, а у собак виділяються 3 піки, що припадають на січень-лютий, травень та жовтень. 

Основну частку випадків сказу відмічено в Васильківскьому, Магдалинівському, Ме-

жівському, П’ятихатському, Синельниківському та Царичанському  районах, на долю яких 

приходиться майже половина хворих тварин. 

Висновки. Епізоотична ситуація щодо сказу тварин у Дніпропетровській області є 

складною і характеризується періодичними підйомами і спадами напруженості. Основним 

джерелом і резервуаром збудника інфекції є лисиці. 
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Провели ветеринарно-санітарну оцінку курячих стегон п’яти товаровиробників на відповід-

ність їх якості до технічних вимог. Встановили наявність м’яса сумнівної свіжості та перевищення 

мікробіологічних показників у декілька разів. 

Ключові слова: курячі стегна, ветеринарно-санітарна оцінка, органолептичні показники, мік-

робіологічний метод, мікроскопічний аналіз. 

Сучасну  екологічну ситуацію, стан харчування і здоров’я населення України провідні 

вчені оцінюють як загрозливі фактори для національної безпеки, тому підвищення якості та 

безпеки харчових продуктів є одним із найважливіших та пріоритетних завдань держави [1]. 

Зважаючи на актуальність зазначеного питання, «Настанова з належної виробничої та 

гігієнічної практики (GMP/GHP) виробництва м’яса» [3] наголошує: «необхідно 

дотримуватись процедур, які дозволяють первинному виробнику отримувати інформацію про 

безпечність та якість м’яса, отриманого  в результаті переробки тварин (птиці). Це дозволить 

покращити санітарно-гігієнічні умови в господарстві та, за необхідності, вносити зміни до 

вимог щодо гігієни м’яса».  

Завдання дослідження. Визначити якість та безпечність продуктів переробки птиці 

(курячих стегон). 

Матеріалом досліджень були курячі стегна різних товаровиробників придбані  в  п’яти 

торгівельних мережаж міста:  «Сільпо» (зразки № 1-3), «АТБ» (зразки № 4-6), «Варус» (зразки 

№ 7-9), «Білла» (зразки № 10-12) та «Брусничка» (зразки № 13-15). Для проведення дослі-

дження відібрали по 3 стегна (вагою по 300 г.) з кожної торгівельної мережі. 

Результати дослідження. В результаті проведених досліджень встановили, що з 15 

зразків курячих стегон лише зразки із супермаркету «Сільпо» та «Варус»  за органолептични-

ми показниками повністю відповідають ветеринарно-санітарним вимогам. При цьому  в окре-

мих зразках з торгівельної мережі «АТБ» та «Білла» були виявлені відхилення по органолеп-

тичним показникам ( стегна мали липку поверхню, в’ялу консистенцію із затхлим запахом, 

жир мав сірувато-матовий  відтінок, бульйон при варці стегон  був мутний з невеликою кількі-

стю пластівців). Найгіршими виявилися зразки курячих стегон придбаних в торгівельній ме-

режі «Брусничка», більшість з яких були сумнівної свіжості, мали менш щільну консистенцію 

м’яса,  непрємний затхлий і кислий запах.  

Проведені біохімічні дослідження підтвердили свіжість зразків курячих стегон, прид-

баних в торгівельних мережах «Сільпо» та «Варус» по всім показникам. При цьому в зразках 

із торгівельних мереж «АТБ» та «Білла» виявили незначне перевищення показників аміно-

аміачного азоту – 1,32 мг та 1,28 мг при нормі до 1,26 мг, негативну бензидинову пробу (ви-

тяжка не забарвлювалась або  з’являвся буро-коричневий колір) та слабопозитивну реакцію з 

сульфатом міді (фільтрат мутнішає), що вказує на сумнівну свіжість даних зразків. Тоді як 

зразки з торгівельної мережі «Брусничка» виявилися несвіжими (позитивна реакція з сульфа-

том міді – желеподібний осад) та негативна реакція бензидинової проби.  
 

При мікроскопічному аналізі мазків-відбитків з поверхневих і глибоких шарів кожного 

зразку курячих стегон було виявлено перевищення кількості мікроорганізмів у полі зору мік-

роскопа  в 10 разів у зразках ТМ «АТБ» і «Брусничка», де їх кількість становила понад 100 

одиниць (при нормі  до 10 одиниць), в 3 рази – в зразках від ТМ «Білла» (близько 30 одиниць в 

полі зору)  і в межах норми  у зразках придбаних в ТМ «Сільпо»  і «Варус».  У більшості зраз-
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ків серед мікроорганізмів виявляли переважно грампозитивні коки та палички, а в зразках 

придбаних у  торгівельних мережах «АТБ» та «Брусничка» – грамнегативні  коки.  

При мікроскопії колоній отриманих з м’ясо-пептонного агару були виявлені численні 

грампозитивні лактобацили біполярно зафарбованими фуксином кінцями. Посів м’ясної витя-

жки з курячих стегон на прості живильні середовища виявив в окремих зразках наявність збу-

дників харчових токсикоінфекцій. Так у зразку № 11, придбаному в торгівельній мережі 

«Біллa» виявляли Citrobacter, Enterobacter  у зразках № 6 та № 13 ТМ «АТБ» і «Брусничка –

Klebsiella, а у зразку № 14 ТМ «Брусничка» додатково Escherichia coli. Виявлення цих збудни-

ків, може свідчити про порушення санітарних умов переробки, зберігання, транспортування й 

реалізації продуктів забою птиці товаровир обниками або торгівельними мережами, що їх реа-

лізують. Збудників сальмонельозу, лістеріозу та шигельозу не було виявлено. 

Дослідження зразків курячих стегон на наявність залишків антибіотиків за допомогою 

тест-культури спори  Bacillus stearothermophilus штаму КК-ВКМ В-2130 Д  дало негативний 

результат, тобто залишків антибіотиків у жодному із зразків виявлено не було. 

Отже, в результаті проведених комплексних досліджень можна зробити висновок, що у 

торгівельних мережах «Сільпо» та «Варус» дотримуються технічних умов (ТУ) зі зберігання 

та реалізації м’ясної продукції, зразки яких за органолептичними, біохімічними і мікробіолог-

гічними показниками відповідали ветеринарно-санітарним вимогам. І, навпаки, у торгівельних 

мережах «Біллa», «АТБ»  та «Брусничка» зразки курячих стегон за якістю та безпечністю не 

відповідають нормативним показникам, оскільки в них було виявлено перевищення мікробіо-

логічного показника у 3 і 10 разів та виявили мікроорганізми  Klebsiella та Escherichia coli, які 

визивають тгоксикоінфеції у людей й можуть становити загрозу їхньому здоров’ю. 
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Наведено результати досліджень показників природної резистентності голштинських корів за-

лежно від типу вищої нервової діяльності. Встановлено, що корови типу мали вищі показники приро-

дної резистентності, порівняно з ровесниками, народженими від низькостресостійких корів. 

Ключові слова: резистентність, типи вищої нервової діяльності, голштинські корови 
 

Актуальність проблеми. Схильність тварин до захворювань і характер їх перебігу в ос-

новному зумовлені станом резистентності їх організму. За однакових умов одні тварини не 

хворіють і зберігають високу продуктивність, інші хворіють у легкій формі зі зниженням про-

дуктивності, а деякі – у тяжкій формі. Це зумовлено неоднаковим рівнем захисних і адапта-

ційних механізмів організму – резистентністю. Природна резистентність характеризується 

комплексом гематологічних (морфологічних, біохімічних, імунологічних) та фізіологічних 

(життєздатність та ін.) показників. Дослідження свідчать про вплив вегетативної нервової сис-

теми, центральних нервових адренореактивних структур на систему крові [1]. 
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Мета досліджень – вивчення показників резистентності корів голштинської породи з рі-

зними типами вищої нервової діяльності. 

Дослідження проводили на поголів’ї корів голштинської породи, що належить ТОВ 

«Агрофірма« Олімпекс-Агро» Дніпропетровської області. Типи вищої нервової діяльності у 

корів визначали методом професора І.М. Панасюка за показниками молочної продуктивності 

шляхом розрахунку індексу нервової системи  ІНС:  

1

2

Cv

Cv
ІНС

, 

де Cv1 – коефіцієнт мінливості вмісту жиру в разовому ранковому надої в останні 5 

днів тривалого зимово-стійлового утримання; 

Cv2 – коефіцієнт мінливості вмісту жиру в разовому ранковому надої в перші 5 днів у 

змінених умовах (за літньо-табірного утримання). 

При значенні індексу менше 2,0 корів відносять до сильного типу нервової системи, 

при значенні більше 2,0 – до слабкого.  

Природну резистентність клінічно здорових тварин визначали за шкалою В.Ю. Чума-

ченка та ін. [1], яка включає двадцять показників. Залежно від вагомості кожного показника 

йому дана оцінка від одного до п’яти балів. Сума балів дає загальний показник резистентно-

сті окремої тварини. Якщо вона знаходиться в межах 50 80 балів, це розглядається як нор-

мальний рівень резистентності, 31 49 – нижче нормального рівня, 19 30 – низький рівень. 

Результати дослідження. Корови сильного типу нервової системи відрізнялися від 

представниць слабкого типу більшою кількістю загального білка в сироватці крові 7,18 г/л 

(Р<0,001), в тому числі альбумінів на 2,71 % (Р<0,01) і гамма глобулінів на 2,94 % (Р<0,01), 

також співвідношення між альбумінами і глобулінами у них було більше оптимальне.  

У корів сильного типу нервової системи порівняно з тваринами слабкого типу був ви-

щий вміст гемоглобіну в крові на 14,54 г/л (Р<0,001), більша кількість еритроцитів та лей-

коцитів, відповідно на 1,30 10
12

/л та 2,13 10
9
/л (Р<0,001), була вищою фагоцитарна актив-

ність лейкоцитів та інтенсивність фагоцитозу, відповідно на 11,27  % (Р<0,001) та на 3,20 

м.к. (Р<0,001), була більшою кількість Т  та В лімфоцитів, відповідно на 9,47 % (Р<0,001) 

та 4,80 % (Р<0,001), також була вище бактерицидна та лізоцимна активність сироватки кро-

ві, відповідно на 14,67 % (Р<0,001) і 7,87 % (Р<0,001). 

За шкалою оцінки природної резистентності корови сильного типу нервової системи 

характеризувалися більшою сумою балів порівняно з тваринами слабкого типу на 14,27 ба-

лів (Р<0,001). Отже, корови сильного типу нервової системи мали нормальний рівень резис-

тентності, а корови слабкого типу – нижче нормального рівня. 

Висновок. Отримані дані свідчать про те, що рівень резистентності вище у корів си-

льного типу вищої нервової діяльності, ніж слабкого. Таким чином, формування стада шля-

хом відбору тварин сильного типу нервової системи буде сприяти зниженню захворюванос-

ті за рахунок підвищення стійкості їх організму до несприятливих факторів зовнішнього 

середовища, що в свою чергу, забезпечить більш повну реалізацію генетичного потенціалу, 

і буде сприяти підвищенню продуктивних якостей корів.  
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В статье показан один из технологических приемов по созданию высокопродуктивных агро-

фитоценозов на естественных аридных пастбищах Северного Прикаспия. Данные первого года иссле-

дований показали, что наиболее продуктивными оказались посевы терескена серого, среднегодовая 

урожайность которого превысила естественное пастбище в 2,3 раза. 

Ключевые слова: технологические приемы, агрофитоценозы, деградированные пастбища,  

ширина междурядья, пырей удлиненный, житняк, терескен, путняк. 
 

Из общей площади природных пастбищ России 73 % (50 млн.га) сосредоточены на арид-

ных территориях России. Аридные пастбища являются основным источником корма фактиче-

ски круглый год. Они обладают важнейшими качествами  способностью к ежегодному естес-

твенному самовозобновлению и воспроизводству кормовой массы, сохранению и поддержа-

нию почвенного плодородия [1,2]. 

Из-за экстремальных почвенно-климатических условий и вследствие возрастающих тем-

пов деградации пастбищных угодий от высокой нагрузки животных, их урожайность и пита-

тельная ценность в настоящее время характеризуется невысокими показателями. В этой связи, 

обеспеченность животных, пасущихся на природных пастбищах, полноценными кормами 

очень низка. Она составляет в среднем по регионам от 10 до 41% [3,4]. 

В создавшейся ситуации важнейшей и первоочередной задачей является разработка эф-

фективных технологий выращивания на полупустынных и сухостепных пастбищах новых ко-

рмовых растений и, в первую очередь, дикорастущих видов аридной флоры, для обеспечения 

животноводства полноценными и высокопитательными кормами. 

Использование  растений природной флоры обосновывается их исключительной приспо-

собленностью к жестким экологическим условиям аридных регионов, выработанной в процес-

се их филогенетического развития. 

Цель исследования этапа 2016 г. – теоретически обосновать и разработать техноло-

гические приемы создания высокопитательных  агрофитоценозов, адаптированных к экстре-

мальным условиям аридной зоны и способствующих экологическому восстановлению и по-

вышению продуктивности деградированных пастбищных экосистем. 

Одной из задач являлось: провести исследования динамики фитопотенциала агро-

фитоценозов при различных вариантах технологических приемов, в т.ч. при  изменении видо-

вого состава подсеваемых трав (житняк, пырей, терескен, прутняк).  

Научная  новизна: впервые при разработке методов агробиомелиорации был применен  

комплексный подход, сочетающий природно-ресурсный потенциал и антропогенный фактор 

на уровне ландшафт-местность-урочище с применением современных методов анализа и обо-

бщения.  

Полученный в работе материал может быть использован при разработке мероприятий по 

повышению плодородия зональных почв, продуктивности и эрозионной устойчивости сельс-
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кохозяйственных угодий, борьбе с опустыниванием и деградацией пастбищных угодий При-

каспия сельскохозяйственными предприятиями различных форм собственности. 

Схема опыта:  

Полевой  однофакторный опыт по коренному улучшению пастбищ:  

срок посева – осень 2015 г.; способ посева – рядовой с междурядьем 0,6 м, площадь - 20000 м
2
. 

Высеваемые травы: 

А) житняк ширококолосый - 5000 м
2
 

Б) пырей удлиненный - 5000 м
2
 

В) прутняк простертый - 5000 м
2
 

Г) терескен серый - 5000 м
2
 

Контроль – естественное пастбище 

В ноябре 2015 года  были произведены полевые работы по созданию высокопродуктив-

ных пастбищ, в том числе: предпосевная обработка земли и посев кормовых трав (житняк ши-

рококолосый, пырей удлиненный), полукустарничка прутняка простертого и  кустарника те-

рескена серого ручным способом. 

Каждый месяц (начиная с мая) проводилось определение урожайности зеленой массы 

опытных агрофитоценозов (рис. 1).  

По результатам первого года исследования были сделаны следующие выводы: 

- жаркие и дождливые весна и лето благоприятно отразились не только на опытных по-

севах, но и на фитоценозах контрольного участка (естественное пастбище), среднегодовая 

урожайность которого превысила житняк в 1,5 раза, а в сентябре: житняк – в 4 , пырей – в 2,5 

и прутняк  – в 1,7 раза. 

 
 

Рис. 1.  Урожайность зеленой массы сеянных пастбищ,  

 (данные первого года исследования) 
 

Такое увеличение урожайности естественного пастбища связано с активной вегетацией 

поздних трав (полыни и солянок), в то время, когда на участках с посевными травами уже за-

кончили вегетацию однолетники, сопровождающие данные посевы; 

- наиболее продуктивным в каждом месяце оказались посевы терескена серого, средне-

годовая урожайность которого превысила естественное пастбище в 2,3 раза; 

- посевы прутняка и пырея также показали среднегодовую урожайность выше соответст-

венно в 1,8 и в 1,7 раза, чем  на контроле; 

- посевы житняка оказались наименее продуктивными даже в сравнение с естественным 

пастбищем, однако, в июне, когда количество осадков составило всего 4,2 мм, т.е. месяц был 

засушливым, урожайность житняка превысила контрольные показатели в 3,1 раза. 

Дисперсионный анализ, проведенный на 5%-ном уровне значимости, показал наличие 

существенной разницы между показателями урожайности опытных вариантов и контроля. 
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ДУ Інститут зернових культур НААН України 
Наведені результати досліджень з визначення ефективності передпосівної обробки насіння 

ячменю ярого хімічними і біологічними препаратами.  

Ключові слова: ячмінь ярий, сорт, біопрепарат, фунгіцид, врожайність зерна. 

 

Протруєння насіння є обов'язковим прийомом у технології вирощування зернових ку-

льтур. Проведення цього агрозаходу сприяє захисту рослин в ранні фази розвитку від насіннє-

вої, ґрунтової, а, в окремих випадках, і від аерогенної інфекції. Насіннєвий патогенний ком-

плекс нараховує десятки видів грибів, бактерій і вірусів. Прямі втрати зерна, що обумовлю-

ються ступенем шкодочинності патогенів, як правило, перевищують 20%, а у випадках висо-

кого рівня насіннєвої інфекції, зерно стає непридатним навіть на кормові цілі.  

Використання сучасних хімічних засобів в системі передпосівної обробки насіння зер-

нових культур дозволяє позбутися більшості збудників хвороб, але знищення патогенної мік-

рофлори звичайно супроводжується значним послабленням життєздатності та імунітету про-

ростків, а також зниженням можливої продуктивності рослин. Водночас, більшість дослідни-

ків попереджують, що незбалансоване застосування протягом тривалого періоду в сільському 

господарстві хімічних протруювачів і пестицидів взагалі, призведе до загострення процесів 

порушення обміну речовин у природі, що спричинить забруднення навколишнього середови-

ща. Останнє можна попередити за умов зменшення хімічного навантаження та використання 

для захисту рослин від найбільш поширених і шкодочинних хвороб біологічних препаратів. 

Дослідження з визначення впливу передпосівної обробки насіння ячменю ярого хіміч-

ними і біологічними препаратами на врожайність зерна проводилися в ДУ Інститут зернових 

культур НААН впродовж 2013-2015 рр. 

Аналіз врожайних даних, отриманих у досліді, свідчить, що найвищий рівень врожай-

ності зерна був одержаний у варіанті, де насіння перед сівбою оброблялося біопрепаратом 

агат-25К. У середньому за 3 роки, в зазначеному варіанті приріст врожайності зерна сорту 

Адапт порівняно з контрольними показниками, становив 0,50 т/га, сорту Галактик – 0,58 т/га. 

В умовах посухи позитивний вплив препарату агат-25К на формування врожайності зе-

рна сорту Галактик проявлявся більш чітко, ніж у відносно сприятливі за зволоженням роки. 

Це явище, очевидно, пояснюється біологічними особливостями досліджуваних сортів (Адапт – 

скоростиглий, Галактик – середньостиглий) і специфічними властивостями препарату. 

У випадку передпосівної обробки насіння біопрепаратом ризоплан сформувалася мен-

ша врожайність зерна, ніж у варіантах з використанням препарату агат-25К, особливо, за не-

сприятливих умов зволоження. При достатньому рівні вологозабезпечення ґрунту і суттєвій 

кількості опадів у першій половині вегетації цей показник збільшувався. Так, відносно конт-
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рольних  ділянок врожайність зерна ячменю ярого у варіанті з препаратом ризоплан підвищи-

лась  у середньому на 0,29 т/га. Зменшення ступеня впливу препарату ризоплан, порівняно з 

препаратом агат-25К, на ріст і розвиток рослин ячменю проявлялося і у формуванні достовір-

но меншої густоти стеблостою рослин, колосоносних стебел і надземної маси на одиниці пло-

щі. 

Рівний за величиною ефект і практично однакові показники врожайності зерна ячменю, 

при порівнянні з кращим варіантом, спостерігалися при використанні для передпосівної обро-

бки насіння бакової суміші, складовими якої були біопрепарат агат-25К у рекомендованій дозі 

та фунгіцид вітавакс 200 ФФ із зниженням класичної норми витрати препарату вдвічі. Одер-

жані результати досліджень наводять на думку, що у разі застосування для протруєння насін-

ня подібної суміші, препарат вітавакс 200 ФФ може знижувати позитивну ефективність впли-

ву препарату агат-25К на ростові процеси, що в подальшому проявилося у зменшенні показ-

ників врожайності зерна. 

Передпосівна обробка насіння фунгіцидом вітчизняного виробництва степ у середньо-

му за роки досліджень, забезпечила формування врожайності зерна на рівні 3,25-3,26 т/га, а у 

варіанті з обробкою насіння біопрепаратом ризоплан – 3,18-3,19 т/га. У викладеному вище ма-

теріалі відзначалося, що препарат ризоплан, у порівнянні з хімічним протруйником вітавакс 

200 ФФ, має помірні захисні властивості. 

На відміну від зазначених біопрепаратів, фунгіцид вітавакс 200 ФФ відрізнявся чітко 

вираженими захисними функціями. Передпосівне протруювання насіння цим препаратом ви-

кликало загибель не тільки патогенної мікрофлори, але й корисної, про що свідчать дані на-

ших лабораторних дослідів. Можна припустити, що в польових умовах негативний вплив пре-

парату вітавакс 200 ФФ на мікрофлору ґрунту нівелюється і, за рахунок захисних функцій, в 

цьому варіанті підвищується кількість колосоносних стебел, поліпшуються умови загального 

росту і розвитку рослин, у порівнянні з варіантом, де насіння не протруювалося. В середньому 

за три роки, передпосівна обробка насіння препаратом вітавакс 200 ФФ забезпечила приріст 

врожайності зерна, залежно від сортової реакції рослин, в межах 0,08–0,18 т/га.  

Впродовж досліджень було також з’ясовано, що позитивна дія препарату вітавакс 200 

ФФ на зміну біометричних показників рослин ячменю ярого зменшувалася в несприятливому 

по зволоженню році і зростала у відносно сприятливих за гідротермічними показниками. Мо-

жна припустити, що в першому випадку критична нестача вологи в ґрунті і незначна кількість 

опадів у першій половині вегетаційного періоду ячменю істотно стримували розвиток пато-

генної мікрофлори у ризосфері кореневої системи рослин. 

Отже, застосування біопрепаратів агат-25К, ризоплан і хімічного степ, за умов невисо-

кого ураження насіння патогенами, викликає позитивні зміни в темпах вегетативного росту і 

розвитку рослин, тим самим підвищуючи їх стійкість до хвороб та стресових гідротермічних 

факторів. Визначено, що характер впливу досліджуваних біофунгіцидів на рослинний орга-

нізм і ґрунтове середовище близький за механізмом дії до регуляторів росту. На нашу думку, 

біологічні препарати, на відміну від хімічних протруйників, не призводять до пригніченості 

мікрофлори насіння і ґрунту, а лише деякою мірою корегують співвідношення між шкідливи-

ми і корисними групами мікроорганізмів, що в подальшому позитивно позначається на фор-

муванні величини врожайності зерна. 



Проблеми та шляхи інтенсифікації виробництва продукції тваринництва    2017 

 

274 
 

УДК 636.2.087.72:553.578 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ БЕЗВРЕДНОСТИ ТРЕПЕЛА МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 «СТАЛЬНОЕ» 
 

О. Г. Голушко, М. А. Надаринская, А. И. Козинец, М. А. Шашкевич, Т. Н. Каменская, 

кандидати сельскохозяйственных наук 
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук  Беларуси по животноводству» 

*РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию» 

**РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» 
 

Изучение безвредности использования трепела месторождения «Стальное» Могилевской обла-

сти с целью замены органического наполнителя в премиксах (отруби ржаные или пшеничные) для мо-

лодняка крупного рогатого скота в количестве 30 и 50% на минеральный при исследовании хроничес-

кой и острой токсичности изучаемых премиксов патологических отклонений в органах и тканях, а 

также метаболическом профиле крови лабораторных животных не выявило.  

Ключевые слова. Премиксы, наполнитель, лабораторные животные, трепел, отруби, безвред-

ность, острая и хроническая токсичность, метаболический профиль, гематологические показатели. 
 

Трепел, одним из фаз которого является цеолит (клиноптилолит), характеризуется хо-

рошими адсорбирующими показателями, обусловленными высокой пористостью, большой 

удельной поверхностью, молекулярно - ситовыми, каталитическими и ионообменными свойс-

твами. Обладая большой площадью удельной поверхности, в желудочно-кишечном тракте он 

селективно адсорбирует углекислый газ, аммиак, метан, сероводород, углеводороды, воду, 

фенолы и т.д. Проходя через желудочно-кишечный тракт, цеолит удаляет из просвета тракта 

избыток жидкости, вредные газы, эндотоксины, благодаря чему предотвращается диарея 1,2 . 

Однако, все его положительные характеристики могут переквалифицироваться в отрицатель-

ные, если потребление трепела увеличить и все полезные качества с увеличением вывода из 

организма прямых и межуточных продуктов метаболизма снизят интенсивность обмена ве-

ществ в целом [3,4].  

Биологические и сельскохозяйственные эффекты трепелов развиваются на организмен-

ном уровне, в котором можно выделить вторичные или опосредованные механизмы воздейст-

вия цеолитов. При поступлении с кормами в определенном количестве они могут участвовать 

в повышении пластической, а, вероятно, и детоксицирующей функции печени, перестройки 

белкового, жирового и углеводного обмена и соответственно энергетического гомеостаза. От-

мечено, что в соответствующих климатогеографических условиях повышается дыхательная 

функция крови, возрастает количество эритроцитов, увеличивается гематокрит, потребление 

кислорода некоторыми тканями организма [5,6,7].   

Цель исследований – определение безвредности трепела месторождения «Стальное» в 

составе премиксов.  

Для определения фармаколого-токсикологических характеристик премиксов функцио-

нального действия с новым наполнителем были проведены исследования в РУП «Институт 

экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского». 

Стандартный премикс ПКР-2 для молодняка крупного рогатого скота, наполнителем 

которого являлись ржаные отруби, состоял (в расчете на тонну): из витамина А – 1500 млн. 

МЕ, витамина D2 или D3 - 380 млн. МЕ, витамина Е – 1000 г, серы – 10000 г, магния – 1500 г, 

железа – 3000 г, меди – 500 г, цинка – 2500 г, марганца – 4000 г, кобальта – 90 г, йода – 12 г, 

селена – 17 г. 

Премикс ПКР-2-30 и ПКР-2-50 (опытный) – рецепт премикса с минеральным наполни-

телем (трепел) и ржаными отрубями (30 и 50% отрубей заменены трепелом). Количество ви-

таминов и минералов введено как в стандартный премикс. Изучаемые премиксы вырабатыва-

ли в филиале «Негорельский КХП» ОАО «Агрокомбинат Дзержинский». 
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Работа проводилась на базе вивария и отдела болезней птиц РУП «Институт экспери-

ментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» на основании следующей нормативно-

технической документации: «Методические указания по токсикологической оценке химичес-

ких веществ и фармакологических препаратов, применяемых в ветеринарии», утверждены 

ГУВ МСХ и П РБ 16.03.2007 г. 

Для определения острой токсичности премиксов на белых мышах использовали 40 жи-

вотных, разделенных на 4 группы: 1 опытная (ПКР -2) – 10 голов, 2 опытная (ПКР -2-30) – 10 

голов; 3 опытная (ПКР -2-50) – 10 голов; 4 контрольная – 10 голов. 

При изучении острой токсичности премиксы, измельченные и разведенные на 1%-ном 

крахмальном клейстере при концентрации добавки 0,225 г/см
3
, вводили внутрижелудочно од-

нократно в дозе 0,8 см
3 

 при помощи металлического зонда. Таким образом, одно животное 

получало 0,18 г одного из премиксов на голову, что соответствует дозировке 5,9 г/кг живой 

массы. Контрольным животным ввели 1%-ный крахмальный клейстер. В течение 7 дней за 

животными всех групп вели клиническое наблюдение, учитывая внешний вид, поведение, со-

стояние шерстного покрова, подвижность, ритм дыхания, отношение к корму, время возник-

новения и характер интоксикации, ее тяжесть, обратимость, сроки гибели или выздоровления.  

Определение хронической токсичности премиксов проводили на белых крысах массой 

120 г. Премиксы вводили вместе с основным рационом ежедневно в течение 28 суток крысам 

опытной группы в количестве 2 % от суточной нормы кормов, что в пересчете на одно живот-

ное составило 0,2 г или 6,67 г/кг живой массы. Животные 4 контрольной группы получали 

обычный рацион кормления. В процессе опыта учитывали изменения в поведении (возбужде-

ние или угнетение), общее состояние, внешний вид, наличие аппетита, уровень водопотребле-

ния, степень проявления реакции на внешние раздражители. 
 

  Гематологические и биохимические показатели крыс в хроническом опыте 
Показатели группа 1 группа 2 группа 3 группа 4 

Гемоглобин, г/л 60,7±1,1 68,7±1,7 71,3±1,6 68,3±1,2 

Эритроциты, 10
12

/л 1,9±0,04 2,0±0,04 2,1±0,05 2,2±0,04 

Гематокрит, % 21,4±0,6 24,0±0,5 23,0±0,6 22,7±0,5 

Общий белок, г/л 23,3±1,9 25,5±1,0 35,4±1,2 33,6±1,7 

Глюкоза, ммоль/л 32,2±3,0 24,8±1,9 14,7±1,3 12,4±1,2 

Кальций, ммоль/л 0,7±0,30 2,6±0,06 4,7±0,21 3,8±0,5 

Фосфор, ммоль/л 8,45±0,5 3,13±0,5 5,12±0,5 6,24±0,5 

Креатинин, мкмоль/л 28,6±3,5 28,9±2,4 27,6±2,5 26,5±2,5 

АсТ, U/1 0,6±1,1 1,2±0,04 2,3±0,28 2,1±0,29 

АлТ, U/1 1,9±0,04 3,0±1,01 2,8±1,01 2,4±0,3 

 

В результате наблюдения выявлено, что животные трех опытных групп после введения 

исследуемых веществ слабо реагировали на внешние раздражители и находились в слабо вы-

раженном угнетенном состоянии. Признаки угнетения спустя 3 часа исчезли, из чего был сде-

лан вывод, что это была реакция на проведенную манипуляцию. Через 7 дней животных опы-

тных и контрольной групп убивали путем декапитации и проводили патологоанатомическое 

исследование, которое никаких отклонений во внутренних органах мышей опытных групп не 

выявило. 

При исследовании хронической токсичности никаких отклонений от норм в поведении 

крыс выявлено не было. Через 28 дней животных опытной и контрольной групп убили путем 

декапитации, отобрали кровь для проведения биохимических и гематологических исследова-

ний, провели патологоанатомическое исследование внутренних органов, в результате которо-

го никаких патологий не выявлено.  

Из гематологичских показателей были исследованы: количество эритроцитов, концент-

рация гемоглобина, гематокрит, общий белок, холестерин, глюкоза, кальций, фосфор, креати-

нин, АсАТ, АлАТ. Полученные результаты отражены в таблице. 
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Заключение. При исследовании хронической и острой токсичности премиксов с тре-

пелом патологических отклонений в органах и тканях, а также метаболическом профиле крови 

лабораторных животных не выявлено.  
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Постановка проблеми. Інноваціями інтенсифікації сівозмін є включення в їх структу-

ру високорентабельних культур. Олійний ріпак все більше займає своє місце у сівозмінах 

Придніпровського регіону. Перевагами цієї культури є: великий попит на насіння ріпаку, його 

висока ціна, добрий попередник та фітосанітар у сівозміні. Тому актуальним є визначення та 

обґрунтування окремих інноваційних елементів технологій вирощування ріпаку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження науково-обґрунтованої техно-

логії вирощування високих урожаїв ріпаку ярого проведено в умовах північного Степу Украї-

ни [1]. Недостатньо вивчені технологічні прийоми, спрямовані на підвищення врожайності та 

якості насіння ріпаку ярого за рахунок обробітку грунту та використання сучасних засобів за-

хисту рослин. 

Для забезпечення вдалої перезимівлі та збереження високого рівня життєздатності рос-

лин ріпаку навесні доцільно використовувати, окрім пестицидів, ще й ретарданти, адже вони 

забезпечують інтенсифікацію розвитку кореневої системи, а не наземної листкової маси, що є 

запорукою зміцнення рослин і підвищення їх стресостійкості [2, 3]. 

Актуальною проблемою технології вирощування кользи є контролювання кількості 

бур’янів, які знижують урожайність, погіршують якість продукції, сприяють поширенню шкі-

дників та хвороб. Втрати продукції рослинництва від бур’янів та інших шкідливих організмів 

у світі щороку становлять понад 30 % обсягу потенційного врожаю. На орних землях України 
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офіційно зафіксовано 500–700 видів бур’янів. Серед них переважна більшість – це дво-

сім’ядольні бур’яни, здатні залишати велику масу насіння в орному шарі ґрунту [4, 5]. 

Метою статті є обґрунтування інноваційних елементів технології вирощування ріпаку 

від компанії BASF. 

Викладення основного матеріалу досліджень. Грунтово-кліматичні ресурси Придні-

провського регіону є достатніми для отримання високої продуктивності ріпаку олійного. Се-

редньобагаторічна сума ефективних температур повітря > 5 °С наростаючим підсумком ста-

новить у квітні – 115 °С, травні – 445, червні – 885 °С, а середньобагаторічна кількість опадів 

за цей період становить 34, 44 і 58 мм відповідно. Грунтовий покрив представлений в основ-

ному чорноземами звичайними малогумусними. Гранулометричний склад, який регіонально 

змінюється, від важкосуглинкового до піщано-важкосуглинкового і пилувато-

середньосуглинкового, є оптимальним для вирощування ріпаку ярого. 

За загальними правилами формування сівозмін з капустяними культурами рекоменду-

ється повертати його на те ж саме поле не раніше як через 4–5 років. Найкращим попередни-

ком для ріпаку ярого є зернові колосові культури. 

Якісний основний обробіток грунту досягається зяблевою оранкою напівнавісними 

оборотними плугами фірми Lemken – Євродіамант і Варідіамант. Восени обробіток грунту на 

чорноземах звичайних середньосуглинкових і піщано-середньосуглинкових можна здійснити 

універсальним комбінованим агрегатом BBG Centaur. 

Оскільки насіння ріпаку ярого невеликого розміру (маса 1000 насінин становить 2,5–4,0 

г) передпосівний якісний обробіток необхідно здійснити комбінованими агрегатами на легких 

грунтах комбінованим агрегатом системи Корунд (фірма Lemken), а на чорноземах важкосуг-

линкових, при настанні фізичної стиглості, найкращі результати досягаються при використан-

ні системи Компактор. Використання такої системи передпосівного обробітку грунту забезпе-

чує дрібнокомковату структуру, ідеальне насінневе ложе та загортання насіння при посіві на 

глибину 2,5–3,0 см. Ми вважаємо, що з урахуваннях даних демонстраційних та наукових дос-

лідів в ДДАЕУ перспективними сортами та гібридами ріпаку олійного слід вважати селекцію 

компаній Lembke  та DSV (Німеччина). 

З урахуванням потенційної засміченості посівного шару грунтів Придніпровського ре-

гіону компанія BASF рекомендує до застосування на посівах ріпаку олійного гербіциди Буті-

зан 400, Бутізан Авант, Бутізан Стар. Двохкомпонентний препарат Бутізан Стар забезпечує 

захист ріпакового агрофітоценозу від антропофітів: грицики звичайні, просо куряче, мишій 

сизий та зелений, незабутка польова, підмаренник чіпкий, кучерявець Софії, метлюг звичай-

ний, ромашка (види), портулак городній, щириця (види) та інші. Проти бур’янів родини тон-

коногових (злакових) неперевершеним гербіцидом з максимальним біологічним ефектом в аг-

роекосистемі (застосовується до початку бутонізації та різних кліматичних умовах) слід вва-

жати Арамо 45. 

Унікальним інноваційним досягненням компанії BASF є виробнича система Clearfield 

для ріпаку, яка поєднує використання гербіциду Нопасаран і високоврожайних гібридів цієї 

олійної культури, стійких до цього гербіциду. 

Інноваційним препаратом слід вважати перший фунгіцид-ретардант Карамба Турбо. 

Обробка цим препаратом восени у фазі 4–6 листків озимого ріпаку і навесні при висоті куль-

тури 20–25 см забезпечує контроль росту олійної культури, накопичення енергії в рослинах та 

підсилення кореневої системи, так би мовити, шляхом біологічного «втягування» точки росту 

головного погона рослини ріпаку. 

Захист посівів ріпаку від шкідників забезпечує високоефективний фунгіцид з групи си-

нтетичних перитроїдів – Фастак, від хвороб – препарати Альтерно, Піктор, Карамба Турбо. 

Ефективна технологія прямого комбайнування ріпаку забезпечується комбайнами фір-

ми CLAAS з спеціальними жниварками (ріпаковий стіл). 



Проблеми та шляхи інтенсифікації виробництва продукції тваринництва    2017 

 

278 
 

Висновки. Дотримання інноваційних елементів технології вирощування ріпаку ярого 

забезпечує урожайність на рівні 26–28 ц/га, а висока ціна на насіння ріпаку забезпечує отри-

мання «кешу» в лінійці першого часу реалізації сільськогосподарської продукції та продуктів 

її переробки (харчова і технічна олія, біодизель, макуха, шрот). Ріпак входить до складу кра-

щих попередників пшениці озимої. Таким чином кольза є економічно вигідною культурою в 

сівозмінах регіону. 
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Постановка проблеми. Стратегічною метою рослинництва є забезпечення людей про-

дуктами харчування рослинного походження, а переробні галузі – сировиною. Основною тех-

нічною культурою степової зони є соняшник. З насіння соняшнику виробляють олію та побіч-

ну продукцію (макуха, шрот, гексозний і пентозний цукор, кормові дріжджі та фурфурол). 

Інноваційний розвиток технології вирощування соняшнику за останні 10 років базуєть-

ся на досягненнях селекції та генетики, змінах у сфері аграрного землекористування та засто-

сування новітніх засобів захисту рослин в агроекосистемах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвиток інноваційного процесу в агросфері 

України досліджували науковці О. Шубравська [1], Л. Школьник [2], І. Салькова [3] та ін. 

Проте, сучасні зональні вимоги адаптивного рослинництва, потребують постійних дос-

ліджування і упроваджування інноваційних елементів технології вирощування соняшнику.  

Постановка проблеми. Мета статті – розглянути інноваційні досягнення в селекції со-

няшнику, захисту культури від шкідників, бур’янів і хвороб та землекористування в ринкових 

умовах аграрного виробництва. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Товарно-ринкові відносини в Україні зу-

мовлюють на законодавчому рівні визначити пріоритет «впровадження до 2020 року системи 

управління агроландшафтами» [4]. Проблеми сучасного рослинництва як у класичних підхо-

дах, так і питаннях економічних (одержання вагомого прибутку за рахунок всіх складових те-

хнології вирощування культури), техніко-технологічних (новітня техніка та сільськогосподар-
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ські машини) і екологічних (попередження деградації ґрунтів, широке застосування пестици-

дів, добрив) потребують впровадження агроінновацій. 

Типи і види соціалістичних сівозмін, розроблені науковцями з урахуванням зональних 

особливостей, спеціалізації і концентрації великих господарств (радгоспи, колгоспи) та плано-

ва економіка виявилися малопридатними в індивідуальному та корпоративному секторах. 

В умовах «вільної системи землеробства» [5] сучасна теорія сівозмін має базуватися на: 

- одержання максимальних прибутків у рослинництві; 

- синхронізація умов зовнішнього середовища антропогенними чинниками для макси-

мальної реалізації потенціалу продуктивності агроекосистемою; 

- всебічне ресурсо- та енергозбереження й охорона навколишнього середовища. 

Економічні показники рослинництва, а також вимоги ринку, перш за все попит на про-

дукцію, зумовили максимально наситити сівозміни рентабельними культурами (соняшник, 

ріпак, пшениця озима, ячмінь). В рослинництві, як і в економіці, товар експортно орієнтова-

них культур «можно считать эквивалентом квазиэнергии (квазиэнергоносителем)» яка вико-

нує «экономический метаболизм» [6] аграрного розвитку. 

Науково-обгрунтована площа посіву соняшнику в структурі орних земель в 1990 р. 

складала 1,6 млн га. Організаційно-економічний механізм (перш за все «информационная и 

синеретическая компоненты» [6] агроекосистем) вніс значні корективи щодо площі вирощу-

вання основної олійної культури. У період 2003–2016 р.р. посівні площі соняшнику в Україні 

збільшилися в 2,8 разів і перевищували 4,5 млн га 11 років. 

На нашу думку, інновації сівозмін і їх структури, зумовлені комплексом чинників (біо-

логічного, хімічного, фізичного та економічного плану), які практично ефективно регулюють-

ся при вирощуванні соняшнику. 

Перерахуємо основні інноваційні складові агроекономічної системи вирощування со-

няшнику: 

1. Селекційно-генетичні. Гібриди соняшнику компаній Сингента, Піонер, Рустика, Єв-

раліс тощо характеризуються: дуже міцними рослинами, нижче середньої і середньої висоти; 

доброю кореневою системою; надзвичайно високою, виключною стійкістю до вилягання; ви-

сока стійкість до осипання насіння з кошику; високими темпами стартового росту, прекрас-

ною і високою реакцією на агрофон; високою стійкістю до комплексу хвороб вірусного, бак-

теріального і грибкового походження, толерантністю до вовчка; різним вегетаційним періодом 

(скоростиглі, ранньостиглі, середньоранні, середньостиглі та середньопізні) та високою виро-

бничою урожайністю (потенціал продуктивності окремих гібридів 50–65 ц/га і більше). 

2. Хімічний контроль насіннєвої інфекції та ентомокомплекса шкідників в період сівба 

– сходи. Наприклад, надвисока економічна ефективність захисту посівів соняшнику від шкід-

ників на перших етапах онтогенезу досягається за рахунок використання препаратів Круізер 

350 F S, Регент 20 G, Космос 500, Форс 200 GS, Апрон XL 350 FS тощо. 

3. Clearfield технологія. Ця агротехніка вирощування соняшнику інтегрована до тради-

ційного й мінімального обробітку грунту та передбачає використання післясходових гербіци-

дів Євро-Лайтинг і Пульсар 40 з висівом спеціальних гібридів. Наприклад, посівна компанія 

2016 р. була забезпечена більше 95 гібридами. Компанія BASF розробила та впроваджує виро-

бничу систему в Україні Clearfield Plus з використанням 16 гібридів соняшнику. Ці агротехно-

логії забезпечують повний захист посівів від бур’янів, в т.ч. вовчка соняшникового.  

4. Соняшник є «лагідною» культурою до збудників хвороб грибного, бактеріального та 

вірусного походження, які знижують урожайність насіння на 20–40 %. Ефективний захист аг-

роекосистеми олійної культури досягається застосуванням інноваційних фунгіцидів Піктор, 

Ретенго (BASF), Хорус, Амістар, Екстра, Апрон X L (Сингента), Дерозал, Коротен (Баєр) тощо. 

5. Техніко-технологічні інновації обробітку грунту, посіву, збирання урожаю. Напри-

клад, високоякісні оборотні плуги (Євротітан, Варі Тітан, Варі Діамант), універсальні комбі-
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новані агрегати Центаур, Проф Білд, Компактори К-500 і К-600, система Корунд, Компакто-

мат К-930, сівалка Vaderstad, жниварка Drago CT. 

6. Насіння соняшнику є цінним конкурентним товаром на внутрішньому та зовнішньо-

му ринках. Рентабельність виробництва основної олійної культури складає 65–90 % і більше. 
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ТОНКОНІГ БУЛЬБИСТИЙ (РОА BULBOSA L.) - ДЖЕРЕЛО НАДРАННЬОГО 

 І НАДПIЗНЬОГО ПАСОВИЩНОГО КОРМУ 
 

С. І. Осецкий, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник 

Північно-Кавказький науково-дослідний інститут тваринництва 
 

Тонконiг бульбистий забезпечує в центральній і північній степовій частині Краснодарського 

краю на початку березня 136, а в середині листопада 85 ц / га зеленої маси, придатної для стравлю-

вання вівцями. Поживність 1 кг пасовищного корму становить 0.21 кормових одиниць. 

Ключові слова: тонконiг бульбистий, надраннiй  і надпiзнiй пасовищний корм, поживність. 
 

Восени 2015 р. з кримських і калмицьких сухих степів на територію Краснодарського 

краю потужними вітровими потоками було занесено насіння тонконогу бульбистого (Роа 

bulbosa l.). Власне, це було не звичайне насіння, а так звані вівіпаріі - виводкові бруньки - бу-

льбочки, які мали 4-членні м'які звивистi ості. Вони  слугували парашутиками  i  з  їх допомо-

гою вівіпаріі долали значні відстані і освоювали нові території [4,5]. 

Вперше зімкнуті травостоi цієї рослини було помічено нами навесні 2016 р. в газонах 

крайового центру, на розмежувальних смугах федеральних шосейних доріг, на міжкварталь-

них дорогах деяких мiських мікрорайонів і окремими плямами серед придорожніх фітоце-

нозiв.  

Видова назва цієї рослини – «бульбистий» пояснюється тим, що ϊϊ  пагони біля основи 

мають невеликі, завбільшки з пшеничне зерно, потовщення - бульбочки. Тонконіг бульбистий 

– типовий ефемероїд з великою кількістю вегетативних прикореневих пагонів. Листки лінійні, 

згорнуті, з довгим загостреним язичком. Рослина утворює дернинки діаметром 5–8 см. У при-

роді він є одним з основних компонентів травостоїв на цілині, старих перелогах південної по-

ловини степів, в напівпустелях і пустелях [1,2,3]. У степовій частині Краснодарського краю в 

минулому він зустрічався зрідка поодинокими екземплярами і був майже невідомий навіть для 

фахівців - лукiвникiв. 

Методика досліджень. Визначення виду рослини провели згідно «Определителя» Косе-

нко [2]. Врожайність пасовищного корму визначили скошуванням травостою з 1 м
2
 на рівні 

0.5 см від поверхні грунту і наступним перерахунком в ц/га. Повний зоотехнічний аналіз зеле-

ної маси провели за загальноприйнятими методиками в лабораторії якості кормів Iнституту 

тваринництва . 
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Результати дослідження та їх обговорення. Фермери Кубані здавна шукають можли-

вість отримання якомога раннього пасовищного корму, щоб скоротити малокомфортний стій-

ловий період для домашніх тварин [8]. Як не можне бути доречнiше, за нашими спостережен-

нями бульбисто – тонконоговi травостоϊ навесні 2016 р. дали пасовищний корм, цiлком прида-

тний для випасу овець, вже 5 березня, коли висота травостою склала 7-8 см. Через 10 днів  во-

на збільшилася до 15 см  і стала придатною для стравлювання великою рогатою худобою. При 

цьому врожайність монодомінантного фiтоценозу досягла 136 ц / га зеленої або 29 ц / га абсо-

лютно – сухої маси. Вміст сирих протеїну склав 18, 37 %, клітковини – 27,5, жиру – 3,12, золи 

– 12,77, БЕР – 8,11 %. Співвідношення між фосфором і кальцієм дорівнювало 0,93, що є навіть 

більш високим показником, ніж достатньо по зоотехнiчних нормах (0,5–0,8). 

Після весняної вегетації тонконіг бульбистий з кінця травня по початок листопада, як 

справжній ефемер, увійшов у фазу анабіозу. При цьому надземна зелена частина цілком засо-

хла, а живою залишилася лише коренева система. З початком осінніх дощів тонконіг почав 

вегетувати знову і вже на 16 листопада  забезпечив пізньо - осінній урожай масою 85 ц/га зе-

леного або 19,6 ц / га абсолютно - сухого пасовищного корму.  

Таким чином, валова врожайність тонконогу за 2016 р. склала 221,0 ц/га зеленої або 48,6 

ц/га абсолютно-сухої маси. Її поживна цінність в середньому склала 0,93 кормових одиницi в 

сухiй, або 0,21 кормових одиниць в натуральній траві. Про якiсть зеленого корму в рiзнi пори 

року можна судити по даних таблицi, з якоϊ видно, що по бiльшостi показникiв осiннiй корм є 

бiльш поживним. 
 

Якiсть тонконогового травостою в рiзнi пори року 

Показники хімічного складу 
Ранньо-весняний травостій 

(5 березня) 

Пізньо-осінній травостій 

(16 листопада) 

В абсолютно сухiй речовинi 

Сирий протеїн,% 18,37 24,3 

Сира клітковина,% 27,5 23,6 

Сирий жир,% 3,12 2,30 

Сира зола,% 12,77 16,14 

В натуральному кормi 

БЕР,% 8,11 9,45 

Кальцій, мг / кг 1,65 2,53 

Фосфор, мг / кг 1,53 1,44 

Співвідношення Р / Са 0,93 1,76 

Каротин, мг / кг 54,3 96,5 

 

Отавность  тонконогу невисока, хоча в рівниннiй частині Дагестану при ранніх термінах 

першого випасу іноді відбувалось достатнЄ  відростання отави. За спостереженнями, проведе-

ними в Азербайджані і Дагестані, в м'які зими тонконіг залишається зеленим і накопичує ви-

ключно високий вміст білку і жиру (відповідно 24,4 і 6,4 %), що значно більше, ніж в травні,  і 

жадібно поїдається всіма видами тварин, особливо вівцями, для яких такi  пасовища дають 

нажировочний корм. Як стверджують чабани, хворі тварини і молодняк овець на зимових тон-

коногових пасовищах одужують буквально за декілька днів, що, на нашу думку, залежить від 

високого вмісту каротину і інших біологічно активних речовин [7]. 

У разі  виробничої потреби  тонконоговi пасовища   можна закладати восени під зиму з 

нормою висіву 24 кг / га, а в суміші з іншими лучними травами 5–6 кг/га вівіпаріϊв. Глибина 

посіву становить 1–1,5 см [1]. 

Висновки. Тонконіг бульбистий в умовах Кубані і схожих з нею місцевостях може стати 

джерелом високопоживного зеленого корму в найбiльш критичні періоди утримання домаш-

ніх тварин, а саме – з початку березня до кінця квітня і з середини листопада до кінця грудня,  

забезпечуючи в сумі за рік 221 ц/га зеленої або 48,6 ц/га абсолютно – сухої маси. Треба мати 

на увазi, що  пасовищна стиглість травостою тонконогу збігається з періодом підвищеної во-
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логості грунту, тому  випас повинен здійснюватися без перевантаження тваринами і в ощад-

ливому режимі. 
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СТІЙКІСТЬ ГІБРИДІВ КУКУРУДЗИ ДО САЖОК В УМОВАХ  
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Наведено результати досліджень визначення стійкості гібридів кукурудзи (Zea mays) до ура-

ження пухирчастою (Ustilago zeae (Beckm.) Unger) та летючою (Sphacelotheca reiliana (Ruhn) Clint) 

сажками. Загалом протягом 2011–2015 рр. проведено аналіз 56 зразків. Визначено відносно стійкі до 

ураження гібриди. 

Ключові слова: гібриди, кукурудза, ураження, летюча сажка, пухирчаста сажка. 
 

Урожайний потенціал кукурудзи на зерно в Україні, у порівнянні з іншими країнами, 

відносно обмежений. У підвищенні урожайності велике значення має створення і впрова-

дження у виробництво нових високоврожайних гібридів різних груп стиглості, які повинні бу-

ти екологічно пластичними, стійкими до стресових чинників середовища, бути пристосовани-

ми до механізованого збирання, з високою насіннєвою продуктивністю батьківських форм, які 

придатні до вирощування за сучасними прогресивними технологіями. Крім того, ці гібриди 

повинні мати груповий імунітет до основних хвороб та шкідників. 

У всіх зонах кукурудзосіяння найвідчутніших втрат завдають пліснявіння проростаю-

чого насіння і сходів, кореневі і стеблові гнилі, пухирчаста і летюча сажки, фузаріоз і бактері-

оз качанів. 

Метою наших досліджень було вивчення стійкості гібридів кукурудзи до пухирчастої 

та летючої сажок в умовах північного Степу України. 

Дослідження проводили в ДП Дослідне господарство “Дніпро” Інституту сільського го-

сподарства степової зони НААН (нині, Інститут зернових культур) (Дніпропетровська обл..) 

на природному інфекційному фоні протягом 2011–2015 рр. В ході досліджень була проведена 

порівняльна оцінка стійкості до ураження сажками 56 гібридів кукурудзи різних груп стиглос-

ті (23–35 щорічно). 

Кукурудзу у дослідах вирощували за традиційною технологією. Фітопатологічні спо-

стереження здійснювали за загальноприйнятими методиками. 

Погодні умови за роки досліджень досить різнилися, що дало змогу всебічно оцінити їх 

вплив на стійкість гібридів до ураження хворобами. Для проростання кукурудзи та її розвитку 
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на початкових фазах несприятливими погодні умови виявилися у 2011, 2012 та 2013 рр. через 

посухи та дефіцит опадів. Аномально високі температури, нестача вологи під час цвітіння ку-

курудзи у 2011 та 2012 рр. негативно відбивалися на запиленні, сприяли появі череззерниці у 

качанів. За таких умов дозрівання качанів та всихання рослин кукурудзи наступало на 10-14 

днів раніше багаторічних строків. Посуха й суховії гальмували розвиток пухирчастої сажки. 

Погодні умови 2014 та 2015 рр. були відносно задовільними для розвитку кукурудзи. 

Аналіз ураженості гібридів кукурудзи сажковими хворобами показав, що летюча сажка 

не мала значного поширення. Протягом 2011–2012 рр. цю хворобу на досліджуваних гібридах 

кукурудзи не виявляли. Найбільше поширення вона мала у 2015 р. – 0,9 % у середньому по 

гібридам, у 2013 р. – 0,8 % і у 2014 р. – 0,2 %. Ураження пухирчастою сажкою виявляли щорі-

чно, найбільше 4,8 % у 2012 р., в інші роки – 0,4–3,3 %. 

За роки досліджень найбільш стійкими до ураження летючою сажкою виявилися гібри-

ди кукурудзи Моніка 350 МВ, Яровець 243 МВ, Збруч, Подільський 274 СВ, Красилів 327 МВ, 

ДН Вайткорн, ДН Гетера, Аншлаг, ДН Рута, Галатея, Фестлінг та ДН Рубін. Найчастіше ура-

жені хворобою рослини (у середньому 0,8-4,6 %) зустрічали у гібридів Квітневий 187 МВ, ДН 

Булат, Синевір та ДН Арго. 

В результаті аналізу отриманих даних визначено стійкі до ураження пухирчастою саж-

кою гібриди – ДН Дніпро, СОВ 329 СВ, ДН Рубін, Чемеровецький 260 СВ, Батурин 287 МВ та 

ДН Багряний, які мали до 1 % уражених рослин. Гібриди кукурудзи, що мали у середньому від 

4,2 до 8,2 % (max) уражених Ustilago zeae рослин ми віднесли до відносно сприйнятливих – це 

ДН Пивиха, ДН Синевір, Аншлаг, Дніпровський 181 СВ, Гетера. Інші, переважна більшість 

гібридів, мали 1,1–3,6 % рослин з характерними пухирями сажки. 

Таким чином, за результатами досліджень встановлено, що в умовах північного Степу 

України ураження кукурудзи сажковими хворобами не залежало від групи стиглості гібридів. 

Комплексною стійкістю до пухирчастої та летючої сажок відзначився ранньостиглий гібрид 

ДН Рубін. Навпаки, сприйнятливим до цих хвороб виявився, також ранньостиглий, гібрид Си-

невір. Стійкі до ураження летючою сажкою середньопізні гібриди ДН Гетера та Аншлаг до 

пухирчастої сажки виявились сприйнятливими. 
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