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Біохімія, фізіологія і якість продуктів тваринництва

УДК 619:616.33-07:636.2.082.35

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ТИМПАНИЯ РУБЦА 
У МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО 

СКОТА – ФАКТОР ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА ХОФЛУНДА

П.Н. Безбородов
ФГОУ ВПО «Белгородская государственная 
сельскохозяйственная академия», г. Белгород, Россия

У статті пропонується огляд даних з етиології, патогенезу, лі-
куванню та профілактики одного із захворювань шлунково-кишко-
вого тракту великої рогатої худоби – періодичній тимпанії телят, а 
також її диференціальна діагностика з синдромом Хофлунда.

Ключові слова: велика рогата худоба, шлунково-кишковий 
тракт, синдром Хофлунда.

Вступление. В последние годы, наряду с ростом сель-
скохозяйственного производства в странах СНГ, особое 
внимание уделяется развитию молочного животноводства. 
Определенные успехи в деле наращивания объемов произво-
димого молока-сырья высшего сорта во многих молочных хо-
зяйствах были достигнуты путем перехода их на современные 
технологии содержания и кормления высокопродуктивного, 
ценного в породном отношении молочного скота, завезенно-
го из стран западной Европы. Тем не менее, со стороны ве-
теринарного обеспечения отрасли все еще остаются многие 
затруднительные для практики животноводства вопросы, 
связанные с недостатком научно-производственного опыта в 
отношении некоторых патологий пищеварительного аппарата 
высокопродуктивных коров и их возрастными (телята vs. не-
тели vs. взрослый молочный скот) особенностями.

Одним из недостаточно изученных вопросов остается роль 
периодической (рецидивирующей) тимпании рубца у телят 
при проведении дифференциальной диагностики синдрома 
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Хофлунда. В данной обзорно-аналитической работе, на осно-
вании некоторых отечественных и зарубежных источников, 
обобщаются основные аспекты этиологии, патогенеза, клини-
ческой диагностики и лечения этой патологии в свете ее важ-
нейшей роли при проведении клинической дифференциаль-
ной диагностики синдрома Хофлунда.

Периодическая (рецидивирующая) тимпания рубца 
(Tympania peri-odica rumenis vitulorum sive periodica tympania 
ruminis) у телят – это часто повторяющееся заболевание у од-
ного и того же животного в возрасте 20-60 (по другим данным, 
45-60) суток и старше, характеризующееся вздутием рубца и 
ухудшением общего состояния организма.

В различных научных источниках нет единого мнения 
относительно возрастных особенностей возникновения дан-
ного заболевания. Так, некоторые исследователи относят пе-
риодическую тимпанию телят к одной из форм протекания 
хронической тимпании рубца (Tympania ruminis chronica sive 
Tympania ruminis chronica recidivaria) [2,3,8], заболеванию, про-
текающему так же и у взрослых животных. У телят, болеющих 
периодической тимпанией, она «обычно развивается в первые 
дни жизни и длится в течение нескольких недель» [8]. Дру-
гие авторы не уточняют возрастных характеристик больных 
животных, отмечая лишь, что «хроническая тимпания разви-
вается в основном как вторичное заболевание при стенозах 
пищевода или травматическом ретикулоперитоните, абомази-
тах, абсцессах и лейкозе сычуга» [3], затрудняющих моторику 
преджелудков и газовыведение в процессе жвачки. Иные ис-
следователи уточняют: «Болезнь возникает у телят в возрасте 
2-3 мес., когда начинается переход от молочного кормления к 
обычному» [7]. Однако некоторые авторы и вовсе выделяют два 
совершенно отличных друг от друга заболевания: хронически-
рецидивирующую тимпанию рубца у нетелей и тимпанию 
рубца у молодняка (3-9 мес. возраста) [2]. Очевидно, следует 
прийти к выводу, что в научных работах и литературе, посвя-
щенной данному заболеванию, целесообразно называть его, 
все же, не периодической тимпанией у телят, а периодической 
тимпанией молодняка крупного рогатого скота.

http://visnyk.mnau.edu.ua/



5Вісник аграрної науки Причорномор’я, 
Випуск 3, т.2, ч.2, 2010

Подобно неопределенности мировых научных кругов в ха-
рактеристике возрастных особенностей возникновения пери-
одической тимпании телят все еще существуют значительные 
разногласия в определении форм его протекания. Так, Dirksen 
G. et al. (2006) указывают на чаще всего присущие заболева-
нию среднюю или тяжелую степени тяжести [2], а Hofmann 
W. (2005) указывает на легкую или среднюю степень тяжес-
ти течения этой болезни [4]. Исходя из такой неопределенной 
оценки, в литературных источниках не встречается и одно-
значной оценки прогноза по данному заболеванию у больных 
животных. Так, одни авторы указывают на возможность ско-
рого излечения больных телят (в течение 3-6 сут.) при своев-
ременном начале лечения и, соответственно, на возможность 
благоприятного прогноза, другие авторы отмечают хозяй-
ственную нецелесообразность и высокую стоимость прове-
дения терапии при данной болезни, низкую продуктивную 
ценность переболевших животных, в результате чего они 
отмечают неблагоприятный прогноз.

Этиология. По Dirksen G. et al. (2006) и Hofmann W. (2005) 
периодическая тимпания молодняка крупного рогатого скота 
является вторичным заболеванием и представляет собой лишь 
проявление признаков хронических и подострых болезней 
органов и систем организма, особенно преджелудков. Тем не 
менее, в подтверждение тезиса авторы не приводят сколько-
нибудь существенные результаты исследований, поэтому не яв-
ляется доказаным, например, то, что у телят-молочников пери-
одическая тимпания является непременно вторичной по своей 
этиологии. Однако, безусловно, при любой степени, форме и 
возрастном протекании тимпании следует иметь в виду сопут-
ствующие и предрасполагающие ее возникновению факторы.

Причиной заболевания телят первых месяцев жизни яв-
ляется воздействие стресс-факторов, обусловленных нару-
шениями в кормлении и содержании [6]. К этим факторам 
относят резкий переход с молочного на растительные корма, 
дачу непривычных видов корма, переохлаждение животно-
го, скармливание недоброкачественных кормов, перекорм 
животных. Согласно другим источникам [9], основной при-
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чиной возникновения болезни служит нарушение жвачки 
(газовыведения) вследствие нарушения моторики преджелуд-
ков (ослабления их нервно-мышечного тонуса) на фоне имею-
щихся признаков рахита и позднем переводе телят на корма 
растительного происхождения. Периодической заболеваемос-
ти способствует неприспособленность функций преджелудков 
в ранний период жизни телят к усвоению сочных и других 
немолочных видов кормов.

Причиной болезни у телят-молочников, так же может 
быть нарушение рефлекса ретикулярной части пищеводного 
желоба [1].

Рассматривая причины возникновения хронической тим-
пании рубца у взрослых животных, Смирнов С.И. и Мура-
вьев М.И. (1977) в качестве основных факторов (первичных 
заболеваний) отметили нарушения проходимости пищевода 
вследствие его сдавливания увеличенными лимфотичеcкими 
узлами (при туберкулезе, актиномикозе, актинобацилле-
зе и лейкозе тимуса), при его опухолях (папилломатоз), а 
также при воспалениях его стенок. Другими возможными 
этиологическими факторами являются наличие инородных 
тел в преджелудках, их спайки и сращения с прилегающими 
органами и тканями, нарушающие моторику преджелудков, 
согластно другим источникам – так же и заболевания кишеч-
ника и печени [5], абсцессы печени и сетки, листериоз, по-
здние сроки беременности, непроходимость преджелудков 
и сычуга, лимфосаркома и дисфункция блуждающего нерва 
(синдром Хофлунда), возможно сопутствующее протекание 
абомазо-руминального рефлюкса [1]. Таким образом, эти ис-
следователи не исключают возможность развития заболева-
ния вследствие меха-нической непроходимости органов пи-
щеварительного тракта [9].

Патогенез. Механизм развития болезни связан с осла-
блением моторной функции преджелудков и с нарушением 
жвачки, в результате усиления бродильных процессов в руб-
це и при резком угнетении секреторной функции сычуга (у 
больных животных отмечается низкая концентрация свобод-
ной соляной кислоты, уменьшение общей кислотности крови, 
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ослабление активности пепсина). Нарушению двигательной 
функции преджелудков могут способствовать так же спайки 
между листками брюшины. Атония преджелудков, осложнен-
ная тимпанией, может возникать у телят при переполнении 
сычуга жидким кормовым содержимым, при стенозе его пи-
лорической части пилобезоарами, инородными телами [9]. 
Газовыведение из рубца нарушается в результате переполне-
ния этого органа жидкостью, которая поступает из сычуга в 
процессе ускоренного выпаивания большого количества мо-
лока (погрешности в осуществлении поения телят). Усиленное 
поступление жидкости из сычуга в рубец может возникать как 
защитная реакция при наличии абомазита и язвенной болезни 
сычуга. Переполнение рубца жидкостью у телят происходит 
так же при нарушении функции пищеводного желоба вслед-
ствие выпаивания холодного или недоброкачественного мо-
лочного корма [9]. В результате скопления жидкости в рубце 
кардиальное отверстие оказывается погруженным в жидкость 
и выведение газов, образующихся в результате брожения или 
гниения содержимого, не происходит.

Divers T.J., Peek S.F. et al. (1995) отмечают, что нарушение 
моторики рубца у телят может наступить вследствие измене-
ния микрофлоры этого органа, вызванной систематическим 
пероральным лечением телят антибиотиками, а так же пара-
симпатолитиками, например, против диспепсии, а так же в 
результате паракератоза рубца [1].

В ходе заболевания нарушаются переваривающая и 
всасывательная функции кишечника [6]. Дилатированные в 
результате накопления газов преджелудки сдавливают органы 
грудной полости, затрудняя функции сердца и легких, след-
ствием чего являются нарушения деятельности централь-
ной нервной системы и других органов и тканей. В даль-
нейшем возможно осложнение заболевания возникновением 
гастроэнтерита [9].

Формы заболевания: Dirksen G. (2006) выделял перманент-
ную (непрерывно продолжающуюся) и рецидивирующую (по-
вторно возникающую) формы хронической тимпании [2].
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Симптомы. Характерные признаки болезни – периоди-
ческое вздутие рубца и диарея, которые появляются обычно 
через 40–60 мин. (30–40 мин. [9]) после каждого кормления, 
асимметрия контуров брюшной части тела у животных – ле-
востороннее или обоестороннее вздутие брюшных стенок, за-
полнение левой голодной ямки [10]. Вначале вздутие рубца не 
достигает высокой степени развития и большей частью скоро 
исчезает, повторяясь вновь после следующего кормления. По-
степенно, при повторном проявлении, вздутие рубца стано-
вится все сильнее и держится значительно дольше, исчезая 
лишь к концу дня. Стадии вздутия стенок брюшной полости у 
больного теленка-гипотрофика отображены на фиг. 1-8.

Больное животное часто ложится. Иногда метеоризм рубца 
достигает такой степени, что возникают угрожающие жизни 
явления – диспноэ, резкое ослабление сердечной деятельнос-
ти, сдавливание кишечника. Наблюдается цианоз слизистых 
оболочек [9]. Больной теленок вытягивает шею, проявляет 
беспокойство, спина его сгорблена (Фиг.6), прекращает при-
нимать корм (Фиг.2), область левой голодной ямки быстро на-
чинает вздуваться, и вскоре поверхность ее бывает на уров-
не или даже выше линии поясничных позвонков (Фиг.4,7). 
Отмечаются симптомы колик [9]. Выражено слюнотечение. 
Сердечный толчок и тоны усилены, отмечается ваготоничес-
кая брадикардия (≤64 уд./мин) [2]. Конъюнктива глаз гипере-
мирована [10]. При перкуссии рубца прослушивается тимпа-
нический звук. В промежутках между дачами корма движения 
рубца ослаблены вследствие гипотонии преджелудков. В пе-
риод вздутия движения рубца учащаются и усиливаются [8]. 
В ряде случаев отмечается болезненность при пальпации и 
повышенная чувствительность в области сычуга. Проявляется 
общее нарушение состояния организма, что выражается бес-
покойством животного, особенно в начале болезни, теленок 
часто переступает задними конечностями, по мере развития 
болезни у него учащаются пульс, дыхание, отмечается диарея, 
угнетение моторики рубца и жвачки. В ходе развития заболе-
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вания дефекация становится непроизвольной, шерстный по-
кров обычно загрязнены каловыми массами (Фиг.4).

Патологоанатомические изменения. Труп теленка не-
редко истощен, отмечается вздутие брюшной полости. Об-
ласть левой голодной ямки вздута. Тазовая область загрязнена 
фекалиями. Переполнение рубца содержимым и газами.

  

Фиг.1. Начальная
стадия дилатации рубца   

Фиг.2. Развитие
дилатации рубца

  

Фиг.3. Одностороннее вздутие 
брюшной полости

  

Фиг.4. Одностороннее вздутие
дилатация вентрального мешка
рубца. Следы диареи брюшной

полости
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Фиг.5. Развитие двухстороннего 
вздутия брюшной полости  

Фиг.6. Общее ухудшение габитуса

  

Фиг.7. Пик 
двухстороннего вздутия

брюшной полости

  

Фиг.8. Стадия
расслабления после
самопроизвольного 
выхода газов

Фиг.1-8: Стадии дилатации рубца при протекании периодической 
тимпании у интактного теленка-гипотрофика симментальской породы 
6-мес. возраста. Продолжительность заболевания: 4 недели. Исход 

болезни – падеж»

Может отмечаться разрыв диафрагмы (вследствие диаф-
рагмальной грыжи) и рубца. В сычуге нередко обнаруживают 
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безоары или массы створоженного молока, отмечают абома-
зит и воспаление слизистой оболочки кишечника.

Клиническая и дифференциальная диагностика. Ди-
агностика заболевания основана на периодичности проявле-
ния синдрома тимпании, возникающей после каждого корм-
ления животных и на обширном выделении газов из рубца 
[6] при его зондировании (фиг.9), которое, в зависимости от 
возраста и общего состояния теленка, может быть техничес-
ки затруднительным, то же касается и выявления первичных 
заболеваний. Обращают внимание на условия кормления и 
содержания заболевших телят, на их возраст, характерные 
симптомы и их периодичность. В отношении дифференци-
альной диагностики учитывают, прежде всего, хроническое 
течение периодической тимпании у телят, ее следует диффе-
ренцировать от острой тимпании, переполнения рубца [13]. 
Дифференциальную диагностику проводят и в отношении со-
стояний смещения сычуга, которое так же наблюдается у мо-
лодняка (фиг.10). В качестве дифференциальной диагностики 
у взрослых животных, Смирнов С.И. и Муравьев М.И. (1977) 
предлагают специальные методы исследования пищевода (на-
пример, эндоскопию) и преджелудков (УЗИ-диагностика и 
рентгеноскопия) для выявления возможного присутствия в 
них инородных тел, наличия спаек и сра-щений с окружаю-
щими их органами и тканями. Рекомендуется проводить ту-
беркулинизацию [8].

Прогноз. Заболеванию характерно длительное тече-
ние (20-30 сут.) [6], которое сопровождается потерей живой 
массы и отставанием в росте и развитии у телят, у взрослых 
животных – потерей продуктивности. Немецкие исследовате-
ли Dirksen G. (2006) и Hofmann W. (2005) обращают особое вни-
мание на желательность как можно скорейшего и раннего на-
чала лечения больных животных, которое должно начинаться 
с выведения газов из рубца. В случае возможного устранения 
причин, вызвавших заболевание, при своевременном лече-
нии, телята обычно выздоравливают в течение 3-6 сут. В дру-
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гих случаях болезнь может периодически повторяться через 
10-20 и более суток. Сильное и не устраняющееся под влияни-
ем терапии вздутие, диарея, истощение, апатия и отсутствие 
аппетита в совокупности с неясной этиологией заболевания в 
том или ином случае считаются ключевыми признаками при 
составлении неблагоприятного прогноза. При выраженной 
тимпании без проведения надлежащей терапии падеж часто 
наступает от асфиксии или разрыва рубца, диафрагмы [6,10]. 
В некоторых острых случаях, при отсутствии своевременно-
принятых терапевтических мер, падеж животных наступает 
через 2-3 час после проявления синдрома тимпании [11]. При 
обнаружении абомазо-руминального рефлюкса, прогноз, как 
правило, неблагоприятный [1].

  

Фиг.9. Зондирование рубца с 
целью определения наличия и 
интенсивности газовыведения   

Фиг.10. Аускультация рубца и 
дифференциальная диагностика в 
отношении смещений сычуга

Лечение. В случае выявления первичного заболевания – 
прежде всего, принимают все меры к его устранению, в ка-
честве симптоматического лечения больным телятам раннего 
возраста рекомендуют временно наполовину снижать норму 
выпойки молока, разбавляя его равным количеством кипяче-
ной воды или физиологического раствора [8]. Показано зон-
дирование и промывание рубца 1-2%-м раствором бикарбо-
ната натрия. Острый приступ тимпании устраняют срочным 
зондированием и промыванием рубца, в качестве медикамен-
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тозного устранения накопления газов в преджелудках и взду-
тия, применяют раствор ихтиола – 1,0-3,0 г на 500 мл парного 
молока или 100-200 мл воды; резорцин в виде 0,5-1%-го ра-
створа по 0,5-10,0 мл; раствор тимпанола – 0,4-0,5 мл/кг в 
соотношении 1:10, а при необходимости повторно, но в разве-
дении 1:5; оксид магния внутрь по 5-10 г на 100-200 мл воды; 
энтеросептол – 0,5-0,75 г; карболен – 5,0-8,0 г; фталазол – 0,5-
0,7 г/гол и др. Перед каждым кормлением рекомендуют на-
значать введение молодняку желудочного сока – 20,0-50,0 мл 
[6]. Пероральное введение нафталана на фоне кормления в 
дозе 0,3 мл/кг приводит также к усилению секреции желуд-
ка и его моторной функции. при подозрении стеноза предже-
лудков – слабительное (подсолнечное или касторовое масло) по 
250-500 мл. Животных в течение 12-24 ч выдерживают на го-
лодной диете, затем дают корма в небольшом количестве [11].

При явлениях гастроэнтерита применяют внутрь анти-
биотики, например, тетрациклин [4], сульфаниламидные, 
нитрофурановые и другие препараты в дозах согласно на-
ставлений к ним.

В тяжелых клинических случаях производят прокол руб-
ца. После ликвидации приступа вздутия проводят лечение, 
направленное на восстановление функции рубца, восстанов-
ление его нормальной микрофлоры. Dirksen G. (2006) отмечал, 
что для лечебного восстановлении микрофлоры рубца необ-
ходимо не менее 1 недели. Для усиления моторики органов 
пищеварения назначают внутрь по 10-15 мл настойки бе-
лой чемерицы, а также настой травы багульника (1:100) по 
100 мл четыре раза в день [11]. Используются растительные 
средства: настойка полыни по 1-3 мл, плоды можжевельника, 
различные вяжущие и противомикробные средства. В даль-
нейшем обеспечивают диету с использованием свежего моло-
ка, отваров, сена высокого качества, зеленой травы. Телятам 
назначают настой сбора трав (липовый цвет, льняное семя, 
корень солодки, корневище аира, листья мяты) по 1 столовой 
ложке на стакан кипятка. Используются так же коммерчес-
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кие руминаторные средства, такие как растворы «Bykodigest s 
(forte)» или «Essex».

В качестве общестимулирующей терапии внутривенно 
вводят раствор поваренной соли и глюкозы (100 мл 5%-го
раствора натрия хлорида и 10 или 20 мл 40%-го раствора 
глюкозы: теленку весом 50 кг – 1 раз/сут, 3 сут. подряд). В 
некоторых источниках [10] отмечаются удовлетворительные 
результаты при проведении аутогемотерапии, стимулирующей 
обмен веществ и тонус гладкой мускулатуры преджелудков.

При проведении лечения подручными средствами в 
полевых условиях рекомендуется массаж рубца для активи-
зации жвачки [12], поднять теленка за передние конечности 
и поставить вертикально, чтобы его передняя часть тела была 
выше задней. Для адсорбции газов внутрь дают 2-3 л свежего 
молока [11]. В случае необходимости при наличии признаков 
дегидратации парентерально применяют изотонические и ги-
пертонические солевые растворы.

В целях некоторого продления жизни наиболее ценным 
в породно-генетическом отношении животным, Divers T.J., 
Peek S.F. et al. (1995) рекомендовали, как при синдроме Хоф-
лунда, для постоянного выведения газов устанавливать фис-
тулу рубца [1]. Dirksen G. (2006) для этой цели предложил 
использовать усадку на рубец винтового троакара по Буф-
фу (Buff, 1969), (фиг.11,12), или перманентной фистулы по 
Гетце (Götze, 1929), (фиг.13), которые позволяют не только 
выводить скопившиеся в рубце газы, но проводить периоди-
ческое промывание рубца, введение медикаментов, а главное-
эндоскопию этого органа.

Профилактика. Предупреждение болезни основывается 
на соблюдении гигиены кормления и содержания животных, 
на постепенном приучении телят к поеданию нового корма, 
соблюдении сроков и правил перевода их на новый тип корм-
ления, недопущении применения недоброкачественных кор-
мов (в том числе ЗЦМ). Важным условием профилактики явля-
ется устранение стресс-факторов и повышение естественной 
резистентности у молодняка.
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Фиг.11,12. Винтовой троакар по Буффу (1969) в свободном и установлен-
ном на рубец виде (фотоматериалы из книги Dirksen G.et al. 2006, [2]).

Периодическая тимпания у молодняка и синдром Хоф-
лунда. Как следует из приведенного выше анализа научных 
источников, являясь вторичным заболеванием, при наличии 
признаков периодической тимпании ее следует не только диф-
ференцировать от других форм тимпании крупного рогатого 
скота и заболеваний со схожей симптоматикой, но и пытаться 
выявить первичное, вызвавшее эту болезнь, заболевание. Од-
ним из таких первичных заболеваний может являться синдром 
Хофлунда, что долгое время не указывалось в отечественных 
научных источниках. Имея сходные этиологические факторы 
и лечение, эти два заболевания сопровождаются дилатацией 
рубца, нарушением его моторики, брадикардией. Дифферен-
цировать обе патологии следует по внешним обоесторонним 
очертаниям брюшных стенок: у больных синдромом Хофлун-
да животных правосто-ронняя часть брюшной полости име-
ет грушевидный контур, а левосторонняя – яблокообразный. 
Данный симптом получил за рубежом название «яблоко и гру-
ша» («pear x apple»), (фиг.14). У молодняка, больного периоди-
ческой тимпанией, дилатация, как при синдроме Хофлунда, в 
начале – незначительной или средней степени тяжести, а затем 
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усиливается и становится не только левосторонней, а двухсто-
ронней. Примечательно то, что в процессе начальных стадий 
дилатации рубца при периодической тимпании, не осложнен-
ной синдромом Хофлунда, особенно у телят раннего возраста, 
вздутие начинается с вентрального мешка рубца, а затем ра-
спространяется на весь орган, что хорошо отражено на фиг.4, 
а затем на фиг.7. При проведении дифференциальной диаг-
ностики именно эти две фигуры следует сравнивать с фиг.14.

  

Фиг.13. Перманентная фистула 
рубца по Гетце (1929). (фото 
по Dirksen G. et al. 2006, [2])   

Фиг.14. Корова с синдромом 
Хофлунда и симптом «яблоко и 

груша». (фото по Klee W., 2007, [14])

Только в полной мере разбираясь во всех особенностях 
патогенеза и дифференциальной диагностики обеих патоло-
гий, ветеринарные врачи будут способны успешно решать 
вопросы ветеринарного обеспечения развивающейся отрасли 
молочного животноводства.
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ДНК-ДІАГНОСТИКА – ОБОВ’ЯЗКОВА УМОВА 
ВИСОКОРЕНТАБЕЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

СУЧАСНОГО ТВАРИННИЦТВА
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член НААН України
Миколаївський державний аграрний університет

У статті подано основні переваги молекулярно-генетичних 
досліджень для забезпечення діяльності високорентабельних 
підприємств з виробництва тваринницької сировини. Піднято 
проблему доцільності введення ДНК-типування племінних ресур-
сів країни в ранг закону.

Ключові слова: ДНК-діагностика, маркери, продуктивні 
ознаки, сільськогосподарські тварини, технологія виробництва 
тваринницької сировини.

Вступ. Сучасне сільськогосподарське тваринництво по-
требує різкого прискорення процесу створення й удоско-
налення порід, які б поєднували з високою продуктивністю 
стійкість до біотичних та абіотичних стресів, забезпечення 
продукцією певної якості і пристосованість до промислових 
технологій. Традиційні методи відбору за такими ознаками 
стають малоефективними, тому необхідний пошук нових під-
ходів, які б дали змогу виявити якісно нові характеристики. 
Вони повинні відповідати ряду вимог, зокрема тестуватися 
на ранніх стадіях онтогенезу, не залежати від навколишньо-
го середовища, мати простий характер успадкування. Таким 
вимогам відповідають молекулярно-генетичні маркери. Їх за-
стосування у селекції було теоретично обґрунтоване О.С. Се-
ребровським у 20-ті роки ХХ століття [19, 31]. Можна виділити 
три основних типи молекулярно-генетичних маркерів: імуно-
генетичні, біохімічні та ДНК-маркери.

Методика досліджень. На основі матеріалів наукових 
досліджень вітчизняних та світових лабораторій і академіч-
них закладів [1-7, 9-80], власних дослідів [8] зроблено аналіз 
можливостей використання ДНК-технологій для забезпечення 
високорентабельних технологій сучасного тваринництва.
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Результати досліджень. За останні роки накопичив-
ся великий масив даних про ефективність використання 
молекулярно-генетичних маркерів як на рівні білків, так і на 
рівні ДНК і РНК, для вирішення численних завдань генетики, 
селекції, збереження біорізноманітності, еволюції, картування 
хромосом, племінної справи [5, 7, 9-12, 15, 16, 29, 30, 33].

Так, у свинарстві відомо більше 100 еритроцитарних анти-
генів, які входять до 16 генетичних систем, а також ряд ан-
тигенів форменних елементів крові [25], використання яких 
дозволяє досліджувати структуру порід окремих генеалогічних 
ліній, вести селекцію за маркерами, типовими для їх представ-
ників. Проте, на основі тільки цього класу маркерів, не вда-
ється повністю охарактеризувати рівень генетичної мінливості 
груп тварин, які селекціонуються, крім того, здебільшого вони 
не мають зв’язку з господарсько корисними ознаками. Іншим 
способом оцінки генетичної мінливості є дослідження генетич-
но детермінованого поліморфізму білків, що дозволяє вияви-
ти більшість алельних варіантів одного локусу. Приваблює тут 
моногенний характер успадкування, можливість одночасного 
аналізу великої вибірки живих організмів [26]. Однак, вико-
ристання цих маркерів у селекційній практиці носить обме-
жений характер, що зумовлено низьким ступенем біохімічного 
поліморфізму у більшості свійських тварин [9, 34, 35]. Обґрун-
товано погляд на те, що оцінка середньої гетерозиготності 
популяції на основі біохімічного поліморфізму є істотно зани-
женою порівняно з реальною [29], що пояснюється тим, що за-
міна однієї амінокислоти в структурі поліпептиду не завжди 
призводить до зміни сумарного електричного заряду і тому не 
може бути виявлено методом електрофоретичного розподілен-
ня білків. Крім того, аналіз структури білків дає змогу тестува-
ти зміни тільки в сайтах-екзонах відповідних оперонів.

Принципово нові можливості в дослідженні генетично-
го матеріалу відкрилися у зв’язку з розвитком методів ана-
лізу ДНК і виявленням поліморфізму різного класу її послі-
довностей. Одним із видів ДНК-маркірування є виявлення 
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ДНК-поліморфізму за допомогою рестриктного аналізу, що 
отримав назву «поліморфізм довжини рестриктних фрагмен-
тів» (ПДРФ). Основою виникнення ПДРФ є декілька джерел: 
крапкові мутації [16], великі делеції та інсерції, транспози-
ції мобільних генетичних елементів. Позитивними якостями 
ПДРФ – маркерів є менделівський тип успадкування та його 
стабільність, кодомінантність прояву, відсутність плейотроп-
ного ефекту та високий ступінь поліморфізму. У методичному 
плані, зручність ПДРФ полягає в можливості виявлення цієї 
групи маркерів в усіх органах і тканинах на будь-яких стадіях 
розвитку досліджуваних об’єктів, довготривалість збереження 
зразків ДНК. Можливості ПДРФ практично не обмежені й за-
лежать, головним чином, від кількості зондів, що використо-
вуються, і набору ферментів рестрикції [33].

Викликає значну зацікавленість і методичний підхід, який 
грунтується на виявленні високоваріабельних послідовностей, 
що містять тандемні повтори сателітної ДНК – мінісателітної 
і мікросателітної. Відомо, що мікросателітні послідовності не 
транслюються, але існує припущення про їх участь в проце-
сах компактизації хромосом [9]. В той час як мінісателітна 
ДНК не несе змістовної інформації, але їй притаманна схиль-
ність до мейотичних рекомбінацій, що обумовлює виникнен-
ня алельних варіантів. Так, тандемні повтори в геномі свиней 
представлені різними послідовностями. Наприклад, одна з 
них містить кор у 15-18 пар основ із структурою, що незна-
чно змінюється [16]. Визначено, що більше 13% всіх секвено-
ваних генів свиней представлені простими послідовностями, 
що повторюються [9]. Останнім часом для виявлення міні- і 
мікросателітної ДНК найчастіше використовують «полімеразну 
ланцюгову реакцію» (ПЛР), завдяки чому стало можливим про-
ведення аналізу її поліморфізму за кожним, окремо обраним 
локусом. Маркерні системи, основані на виявленні сателітів 
та інші генетико-молекулярні технології аналізу спадковості 
тварин, можуть і відкривають можливості для генотипуван-
ня організмів, паспортизації ліній і порід, характеристики 
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популяцій, встановлення зв’язку поліморфізму окремих генів 
з локусами, які беруть участь у формуванні господарсько ко-
рисних ознак, у підвищенні продуктивності та племінних якос-
тей сільськогосподарських тварин, діагностики їх окремих
захворювань [8].

Виділяють такі основні напрями використання ДНК-
технологій у тваринництві: дослідження геному сільськогос-
подарських видів тварин на наявність продуктивних якостей 
для вирішення селекційних завдань (MAS – Marker Assisted 
Selection – селекція за допомогою маркерів); дослідження ге-
нетичної структури організмів, створення генетичних паспор-
тів порід, видів, таксономічних груп; виявлення генетичних 
захворювань на ранніх стадіях розвитку організму; діагнос-
тика інфекційних захворювань сільськогосподарських тва-
рин і проведення епізоотологічного моніторингу; діагностика 
статі ембріонів великої рогатої худоби; контроль якості сіль-
ськогосподарської сировини і продуктів харчування. Одні з 
цих напрямків не лише добре відпрацьовані, але й упрова-
джені у практику тваринництва, інші ж перебувають на стадії
апробації [13, 14].

Простежено зв’язок алельних варіантів гена соматотропі-
ну з молочною продуктивністю. З цією метою за локусом да-
ного гена було протестовано основні породи великої рогатої 
худоби США, Канади, Японії [2, 50, 52, 59, 80]. З використан-
ням 181 мікросателітного маркера у 5 хромосомах із 29 ауто-
сом у великої рогатої худоби були картовані локуси кількісних 
ознак, пов’язані з молочною продуктивністю [43]. Вже визна-
чено локалізацію головних генів молочної продуктивності ху-
доби у хромосомах 1, 6, 9, 10 і 20, які асоційовані з такими 
характеристиками, як загальний надій у першу лактацію, ма-
сова частка жиру і білка у молоці [16].

Одним із маркерів, асоційованих з локусами кількісних 
ознак, є ген високої плодючості у овець породи бурулла – ген 
Fec B. Експресія цього гена обумовлює підвищення кількості 
овулюючих яйцеклітин і великий приплід у овець бурулла – як 
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гомозигот, так і гетерозигот за геном Fec B. Прояв цього гена 
підтверджено в овець порід кембрідж, фінська, романівська, 
австралійський меринос [28, 54].

Відомо, що якість молока і можливість його використання 
у сироварінні пов’язана з наявністю алелей к-Cn. Розроблено 
надійний засіб, який дозволить тестувати А і В варіанти гена 
казеїну в ПЛР з подальшим ПДРФ-аналізом за рестриктазами 
Hind III, Tag I або Pst I [32, 56]. Практика свідчить, що висо-
коякісні тверді сири можуть бути виготовлені лише із молока, 
отриманого від корів, які є носіями ВВ-генотипу за локусом 
к-Cn. Зважаючи на це, перетворення комбінованих порід ве-
ликої рогатої худоби у нові молочні шляхом голштинізації є 
невиправданим саме тому, що більша частина к-Cn у молоці 
корів комбінованих порід належить до типу ВВ чи АВ, а се-
ред к-Cn генотипів молочних порід переважає тип АА [8]. Дані, 
опубліковані в США [48], свідчать, що частка генотипу ВВ 
к-Cn для джерсейської породи складає 80%, швіцької – 65%, 
гернсейської – 30%, голштино-фризької – 20%. Виявлено, що 
частота к-Cn генів у датських фризів практично ідентична з 
їх частотою у голштино-фризів [39, 40]. Відповідно до резуль-
татів, отриманих J. Medrano, E. Aquilar-Cordova [62], частота 
алелі В складає 0,370 у тварин голштинcької породи, 0,300 – у 
популяції айрширської худоби, 0,450 – у джерсейській попу-
ляції. А частота алелі А серед казеїнових варіантів генотипів 
к-Cn у голштино-фризькій популяції великої рогатої худоби в 
Угорщині була значно вищою частоти алелі В, що узгоджуєть-
ся з попередніми даними. У чистопородних голштино-фризів 
і помісних корів співвідношення генотипів АА та АВ склало 
відповідно 58,6% та 40%, тимчасом як бажаний ВВ-генотип – 
лише 1,4% [41]. За даними словацьких дослідників, частота 
В-алелі у голштино-фризів склала 0,210, у тварин чорно-рябої 
породи (німецький тип) – 0,220, симентальської породи – 0,560 
і у породи пінцгау – 0,240 [74]. При порівняльному аналізі ге-
нетичної різноманітності порід Росії високу частоту алелі В за 
локусом к-Cn (q = 0,598, n = 642) виявлено в ярославської по-
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роди, а в інших порід найпоширенішим є алель А [4]. В Україні 
роботи з визначення генотипів порід великої рогатої худоби за 
локусом гена к-Cn з використанням методу ПЛР виконуються 
в лабораторії ДНК-технологій Інституту агроекології та біотех-
нології НААН України та ін. [9, 17, 18, 21, 22, 24].

Порівняльний аналіз серед локальних та імпортованих в 
Україну порід великої рогатої худоби на наявність А і В алелів 
к-Cn показав, що локальні породи виділяються більш високою 
частотою В-алельного варіанта к-Cn. Висока частота зустрі-
чальності ВВ-гомозигот у ярославської, червоної горбатівської, 
костромської, сірої української та лебединської порід. В ан-
глійської аборигенної породи – чорної уельської – частота ВВ-
генотипу складає всього 4%. Частота зустрічальності В-алеля 
к-Cn у чорно-рябих голштино-фризів, імпортованих в Україну 
із Канади й Німеччини, а також у вітчизняної чорно-рябої ху-
доби складає 0,105-0,293. Підвищеною частотою зустрічаль-
ності В-аллеля і гомозиготи ВВ виділялася чорно-ряба худоба, 
яка відтворюється в 30-кілометровій зоні Чорнобильської АЕС 
(0,387) [23]. Дослідження поліморфізму лактопротеїнів у чи-
стопородних стадах червоної степової породи довели, що к-Cn 
у худоби цієї породи є двоалельною системою з алелями А і 
В, які мають частоту 0,65 і 0,35 відповідно [27]. Отже, зна-
ючи розподіл к-Cn варіантів у окремих порід великої рогатої 
худоби, можна підібрати стадо корів, молоко яких буде вико-
ристовуватися за цільовим призначенням – для виробництва 
високоякісних твердих сирів.

Останнім часом великого значення набуває визначення 
статі ембріонів великої рогатої худоби як додаток до заплід-
нення і культивування ембріонів in vitro, оскільки це дозволяє 
накопичувати і пересаджувати ембріони бажаної статі. Один 
із способів діагностики статі за допомогою ПЛР оснований на 
ампліфікації Y-специфічних повторюваних послідовностей [1, 
37, 46, 47, 61, 68, 69].

На особливу увагу заслуговує вивчення поліморфізму 
гена гормону росту, що кодує важливий гормон гіпофізу – со-
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матотропін, який обумовлює ріст організму та бере участь у 
багатьох обмінних процесах. Комплементарна ДНК гормону 
росту свині була клонована спочатку в 1983 [72] і пізніше в 
1988 роках [20]. Виділено також хромосомні гени гормону рос-
ту пролактину і соматотропіну людини та деяких видів тва-
рин. Хромосомний ген гормону росту свині був клонований у 
1987 році [75]. P.D. Vize, J.R.E. Wells [75] клонували та секве-
нували фрагменти ДНК хромосоми свині розміром у 2231 п.н., 
який містить ген гормону росту. Клонований фрагмент, окрім 
кодуючих послідовностей та інтронів, містив 238 п.н. з 5 кінця 
гену до послідовності АТГ кодону першої амінокислоти про-
гормону та 412 пар нуклеотидів 3 кінця від термінуючого ко-
дона. Як і інші члени GH-родини ген соматотропіну свині має 
п’ять екзонів і 4 інтрони розміром 242, 210, 197, 278 п.н., які 
локалізовані у позиціях, аналогічних генам соматотропінів ін-
ших видів тварин, що в цілому складає близько 2000 п.н. [42, 
44]. Щодо відомостей про структуру гена та організацію його 
локусу у великої рогатої худоби та свиней [63, 78], можна зро-
бити висновок про наявність однієї його копії в хромосомах, 
хоча існують дані про присутність у геномі свиней ще одно-
го гена гормону росту, відмінного від відомого [3]. У геномі 
людини ген гормону росту представлений двома копіями, які 
організовані в GH-локус 17-ої хромосоми у вигляді кластера, 
що містить 5 генів: 2 гени гормону росту та 3 гена хоріонічного 
соматомамматропіну [57]. Найчастіше в крові ссавців, риб та 
птиці зустрічається так звана нативна форма соматотропіну 
з молекулярною масою від 21 до 23 кДа. Первинна структура 
генів, що його кодують, встановлена для багатьох видів тва-
рин [64, 79]. Так, наприклад, у людини ця форма кодується 
так званим нормальним геном (hGH-N) і локалізована в 17 хро-
мосомі. У свиней відповідний ген знаходиться у 12-й [36], а у 
великої рогатої худоби – в 19-й парі хромосом [77]. Для вивчен-
ня механізму еволюції генів GH-родина є найбільш придатною 
моделлю [42, 73, 77]. Припускається, що еволюція від предко-
вого гена до кластера проходила завдяки великій дуплікації та 
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подальшій дивергенції послідовностей. Насиченість флангів, 
інтронних ділянок генів гормону росту помірними повторами 
створює передумови для підвищеної рекомбінантної здатності 
локусу [6, 42, 65]. В 5 та 3 кінцевих ділянках та інтронах гена 
гормону росту знаходяться структури, яким властива взаємо-
дія з різноманітними регуляторними факторами. Наприклад, у 
першому та четвертому інтронах гена гормону росту свині ви-
являється коротка гексануклеотидна послідовність TGT(T/C)
CT, яка необхідна для забезпечення зв’язку з глюкокортикоїд-
рецепторним комплексом [78]. У гені гормону росту людини 
такі глюкопротеїд-рецептор-зв’язуючі ділянки знаходяться у 
частині першого інтрону та в межах 290 п.н. 5 – фланкуючої 
послідовності [70].

Специфічність експресії гена також забезпечується вза-
ємодією факторів клітини з його певними ділянками. Так, у 
гені гормону росту людини та щура, вони специфічно поєд-
нуються з 5 – кінцевою ділянкою [58, 76]. У разі виникнення 
мутації в цих ділянках, порушується генна експресія. Таким 
чином, GH-локус в геномі тварин і людини має ряд елемен-
тів регулювання експресії, що забезпечує тканинноспецифіч-
ність транскрипції генів гормону росту, а також її контроль 
з боку гормональних факторів. Зміни, які можуть відбувати-
ся в структурних та регуляторних ділянках гена, означають 
утворення нових алелей гена. Засобів виявлення таких алелей 
існує декілька: секвенування певних ділянок гена, виявлен-
ня ПДРФ, локус-специфічна ампліфікація з подальшим ре-
стриктним аналізом ампліфікатів, ДНК-фінгерпринтінг. Вже 
в перших дослідженнях ПДРФ гена гормону росту було вияв-
лено широкий поліморфізм фрагментів рестрикції. Так, для 
голштино–фризької рогатої худоби і гібридів виявлено 8 гено-
типів за довжиною фрагментів, що гібридизувалися із зондом 
рестриктних фрагментів [38]. А в дослідженнях Hallerman із 
співавторами [45] в популяціях тварин цієї ж породи і синте-
тичної чотирьохпородної лінії за рестриктазою EcoR1, HindIII 
і BgIII ідентифіковано за 3 гібридизаційними генотипами 
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(фрагменти розміром від 4, 1 до 26 кб), за рестриктазою Bam 
H1 – чотири генотипи. Припускалося, що більшість виявлених 
ПДРФ є наслідком інсерційно-делеційних подій, що локалізу-
валися нижче структурного гена. Попередні дані вказували на 
можливе фізіологічне значення варіантів гена. Так, тварини, 
для яких характерні більш малі BgIII, BamH1 – фрагменти ре-
стрикції, що гібридизувалися з зондом до гена гормону росту, 
мали більш високу швидкість росту.

Виявлено ПДРФ гена GН овець, який локалізований на ді-
лянці 11 – ї хромосоми. Знайдено дві системи ПДРФ: при дії 
рестриктази TagI виявлено 4 алелі 490, 460, 450 п.н., моно-
морфний варіант – 560 п.н. При дії Pvu-II виявлено також два 
алелі – 520 і 410 п.н. Всі ідентифіковані алелі успадковуються 
кодомінантно [67]. Використовуючи техніку ПЛР-ампліфікації, 
B.W. Kirkpatrick, B.M. Huff [49] виявили поліморфізм гена гор-
мону росту свині інсерційного походження в його 5 фланкую-
чій області і в другому інтроні. Австрійські дослідники за до-
помогою методу ПЛР-ампліфікації фрагментів 2 інтрона гена 
гормону росту провели аналіз його ПДРФ у свиней породи 
австрійський ландрас і австрійська велика біла. Встановле-
но суттєву диференціацію порід за частотами варіантів гена, 
причому підвищені частоти алелів Hae II- та MspI+ притаманні 
породі ландрас. Виявлений позитивний кореляційний зв’язок 
між варіантами гена гормону росту та ріанодин-рецепторного 
гена (відповідального за розвиток стресу у тварини), на думку 
авторів, може мати важливе селекційне значення [71]. Аналіз 
ампліфікованого фрагмента gGH свині, розміром 605 п.н. між 
позиціями 119 і 148 у тварин різних генотипів виявив два але-
лі за ApaI-сайту рестрикції і 4 алелі по двох CfoI-сайтах [55]. 
Вивчення успадкування алелей, а також гаплотипів ApaI/CfoI 
у родинному аналізі привело до висновку про менделівський 
характер їх розподілу. Важливо, що окремі зміни в структу-
рі гена можуть призводити до амінокислотних замін у сома-
тотропіні. Така ситуація має місце в положеннях 328, 368, і 
377 карти гена (нумерація відповідна тій, яку використову-
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вали Vize P.D., Wells J.R.E. [75]) у другому екзоні. CfoI, DdeI і 
HaeII-сайти рестрикції виявляють заміни у білку: аланіну на 
валін, глютаміну на аргінін і аспарагінової кислоти на гліцин, 
відповідно. Відомості про виявлення в гіпофізах подібних ва-
ріантів соматотропіну відсутні.

Знайдений ПЛР-рестриктний поліморфізм і для gGH бугая 
за ендонуклеазою ALuI, який виступає джерелом амінокис-
лотних замін: лейцину в 127 положенні на валін і треоніну в 
172 положенні на метионін [53]. Характерно, що метіонін в 
172 положенні поліпептидного ланцюжка характерний тільки 
для місцевої японської худоби, в той час як алельні варіанти 
соматотропіну, що знаходяться в позиції 127 поліпептиду спо-
стерігаються у всіх широко розповсюджених порід (голштин-
ській, абердин-ангуській, герефордській). Не знайдено зв’язок 
між параметрами тіла тварин та варіантами гена. У дослі-
дженнях M.C. Lucy et al. [60] показано зв’язок між генотипа-
ми корів із алельними варіантами гена за амінокислотною за-
міною валін-лейцин в 127–й позиції поліпептиду і молочною 
продуктивністю. Тварини, гомозиготні за алелем валіну, мали 
більш високі показники надою за лактацію, хоча за вмістом 
жиру та білку в молоці, значних розбіжностей у різних геноти-
пів не виявлено.

Досліджено ДНК-поліморфізм в ТАТА-боксі gGH свиней різ-
них порід у зв’язку із вмістом соматотропіну в гіпофізах і крові 
тварин, показниками розвитку та їх продуктивними якостями 
[66], в результаті чого виявлено вірогідну різницю за швид-
кістю росту між двома альтернативними ТАТА-гомозиготами і 
зроблено висновок про те, що GH-ген контролює цю кількісну 
ознаку. Продемонстрований зв’язок генетичних варіантів GH 
із вісьмома показниками відкладення жиру в туші свиней F2 
родини мейшан×п’єтрен [51]. Однак, серед тварин, що були 
використані в досліді, представлено тільки 14 різних геноти-
пів та відсутня інформація про ефект окремих гаплотипів або 
алелей. Незважаючи на це, автори роблять висновок про без-
посередній зв’язок між варіантами гена та показниками від-
кладення жиру в тушах.
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Необхідно підкреслити, що більшість нуклеотидних замін 
у gGH припадає на сайти інтронів (1-й та 2-й) і 5–фланкую-
чої ділянки, особливістю яких є насиченість послідовностями, 
які відповідають за його експресію. Можна припустити, що 
деякі з цих нуклеотидних змін, що призводять до утворення 
алелей на рівні ДНК, мають фенотиповий вираз у вигляді змі-
ни контролю експресії, іншими словами, алелі gGH можуть 
відрізнятися рівнем і специфічністю синтезу соматотропіну, а 
також регуляцією з боку різноманітних факторів [2].

Таким чином, генетичний поліморфізм соматотропіну 
може проявлятися як у вигляді варіантів білка, яким відпо-
відають певні зміни у кодуючій частині гена, так зі у вигляді 
таких ДНК-алелей, походження яких пов’язано із замінами ну-
клеотидів і перебудовами в некодуючих ділянках та виявля-
ються за допомогою вищевказаних методів виявлення ПДРФ. 
Рівень генетичного поліморфізму соматотропіна (ДНК-алелей) 
достатньо високий для того, щоб на його основі була створена 
генетична маркерна система, яка б за своєю інформативністю 
не поступалася імуногенетичним та білковим маркерам.

Висновки. Безперечно, використання нетрадиційних ме-
тодів селекції а також осмислення складних генетичних про-
цесів, що відбуваються в популяціях тварин, дадуть змогу 
значно iнтенсифiкувати селекційний процес, зберегти i зна-
чно поліпшити iснуючi породи тварин, а також створити нові 
високопродуктивні породи, що вiдповiдають вимогам ринку 
та сучасним технологіям.

Перспективи подальших досліджень. Розв’язання мар-
керних характеристик за умов використання ДНК-типування 
тварин вже сьогодні визначило у технологіях тваринництва 
новітній напрям – геноміки й геномної селекції, що має стати 
у найскоріші терміни основою селекційно-племінної роботи. А 
обов’язковість проведення тестів з визначенням поліморфізму 
ДНК має бути внесено у ранг Закону України «Про племінну 
справу», на заміну імуногенетичного тестування тварин.
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УДК 631.95:574:589

ГІДРОХІМІЧНИЙ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ 
СТАН РИБОВОДНИХ СТАВІВ ДОСЛІДНОГО 
ГОСПОДАРСТВА «ВЕЛИКИЙ ЛЮБІНЬ»

Ю.М. Глушко, аспірант
С.І. Тарасюк, доктор сільськогосподарських наук,
член-кореспондент НААН
Інститут рибного господарства НААНУ

Проведено гідрохімічні та мікробіологічні дослідження ставів 
дослідного господарства «Великий Любін». Встановлено, що в 
першому ставі кількість сапрофітних мікроорганізмів перевищує 
норму в 2,5 рази, а в другому – їх кількість в межах норми, про-
те кількість бактерій групи кишкових паличок в другому ставі у
4 рази більша, ніж у першому.

Ключові слова: навколишнє середовище, гідрохімія, рибне 
господарство, мікробіологія, бактерії.

Рибне господарство відіграє значну роль у забезпеченні га-
лузей національної економіки сировиною, а населення – про-
довольством. Забруднення навколишнього середовища нега-
тивно впливає на екологічний стан водойм, що, в свою чергу, 
призводить до зменшення кількості основних видів риб. Тому 
для раціонального рибництва у ставах та природних водоймах 
необхідно визначати і контролювати гідрохімічні та мікробіо-
логічні показники водойм. Видовий склад бактеріального на-
селення і спрямованість мікробіологічних процесів у водоймах 
залежить від екологічного стану ставів, їх фізичних і гідрохі-
мічних характеристик та наявності інших груп гідробіонтів [1]. 
До існування в аеробних і факультативноанаеробних умовах, а 
також до використання для свого живлення розчинених орга-
нічних сполук, решток мертвих рослин і тварин пристосовані 
сапрофітні бактерії. Однією із ознак забруднення органічни-
ми добривами природної водойми може бути виявлення в них 
бактерій групи кишкових паличок, зокрема типового пред-
ставника Escherichia coli [2].

У звязку з вище зазначеним метою статті є дослідження 
гідрохімічної та мікробіологічної характеристики ставів.
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Матеріали та методи. Порівняли два стави дослідно-
го господарства «Великий Любінь». Оскільки при досліджен-
ні води на практиці не можливо вивчити всі важливі з точки 
зору диференційної діагностики ознаки для системного ви-
значення мікроорганізмів, тому у світовій практиці було роз-
роблено сукупність окремих тестів, які дозволяють спрощени-
ми методами досягти надійного результату. Для одержання 
об’єктивних данних про бактеріальне населення досліджува-
них ставів проби відбирали в чотирьох місцях кожного ставу, 
в сонячну, безвітряну погоду за температури водойми 18оС. Всі
дослідження проводилися відповідно до вимог стерильності.

У проведеній нами роботі було використано методику ви-
значення числа сапрофітних мікроорганізмів та методику 
визначення бактерій групи кишкових паличок (коліформних 
бактерій) [3]. Число саптофітних мікроорганізмів визнача-
ли шляхом посіву води в збагачене органічними речовина-
ми стандартне поживне середовище – м’ясо-пептонний агар 
(МПА). До бактерій групи кишкових паличок (БГКП) відносять 
грамнегативні, що не утворюють спор, палички, які зброджу-
ють глюкозу з утворенням кислоти та газу при 37оС протягом 
24 годин і в яких відсутня оксидазна активність. Виявлення 
бактерій групи кишкових паличок проводили бродильним ме-
тодом, оскільки вода з ставів №1 та 2 містила велику кількість 
завислих часток та клітин фітопланктону. Результат виража-
ли у колонієутворюючих одиницях (КУО) в 1 мл досліджува-
ної проби води (табл.1). Вимірювання масової концентрації 
розчиненого кисню у поверхневих водах здійснювали мето-
дом йодометричного титрування за Вінклером. Діапазон ви-
мірювання масових концентрацій розчиненого кисню в по-
верхневих водах становить від 1 до 14 мг О2/дм3 включно [4]. 
Метод вимірювань масової концентрації кальцію та магнію в 
поверхневих водах базується на утворенні комплексів кальцію 
та магнію з трилоном Б. Комплекс іона кальцію з аніоном кис-
лоти етилендіамінтетраоцтової стійкий у дуже лужному серед-
овищі (рН 12-13), а комплекс іона магнію в цьому середовищі 
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руйнується, і магній знаходиться у вигляді гідроксиду. Загаль-
ну твердість визначали комплексометричним методом [5].

Таблиця 1
Мікробіологічні показники якості води 

рибогосподарських ставів

Кількість мікроорганізмів
Нормативні 
значення

Став №1 Став №2

Сапрофіти, тис. кл/л 5,0·103 13,0·103 2,0·103

Бактерій групи кишкових
 паличок, тис. кл/л 1,0 0,152 0,73

Результати досліджень та їх обговорення. Кількість коло-
ній сапрофітних бактерій, що утворилися на агаризованому 
поживному середовищі, підраховували за допомогою лупи з 
2-кратним збільшенням.

Посів проб води з даних ставів дослідного господарства 
«Великий Любінь» проводили при розведенні 1:10; 1:100; 
1:1000 в трьох повторностях. Підрахунок колоній бактерій на 
чашках Петрі вели при 1000 кратному розведенні (рис.1 а) та 
б)). Було виявлено, що в ставі №1 сапрофітна мікрофлора пе-
ревищує норми в 2,5 рази і становить 13·103 тис. кл/л, а в 
ставі №2 їх кількість становить 2·103 тис. кл/л, що відповідає 
нормам [6].

 
а)                                                б)

Рис.1. Аналіз води на присутність сапрофітної мікрофлори:
а) став №1 з розведенням 1·103; б) став №2 з розведенням 1·103
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Аналіз води двох ставів на присутність бактерій групи 
кишкових паличок показав, що на середовищі Ендо виросли 
темно-червоні колонії належність, яких до цієї групи підтвер-
дили мікроскопіюванням, фарбуванням за Граммом та нега-
тивним оксидазним тестом. Дослідження показали, що клі-
тини Грам негативні і мають паличковидну форму. Став №1 
характеризується невисоким рівнем бактерій групи кишкових 
паличок, що не можна сказати про став №2, де їх кількість 
становить 0,73 тис. кл/л. Це свідчить про активний розвиток 
бактеріальної мікрофлори, причиною якого є внесення орга-
нічних добрив для розвитку природної кормової бази риб.

В даній роботі було також проведено дослідження гідро-
хічного стану водойм дослідного господарства «Великий Лю-
бінь», (табл.2, табл.3). Температура і водневий показник обох 
ставів знаходились у межах норми.

Таблиця 2
Гідрохімічні показники якості води в ставі №1

Найменування
показників

Нормативні 
значення

Результати досліджень

Температура, оС Не більше 28 18 18 18 18
Водневий показник
(рН) води 6,5-8,5 7,5 7,2 7,4 7,2
Розчинений кисень,
мг/л О2 Не менше 5,0 5,4 5,2 5,1 5,2
Загальна твердість,
мг-екв/л 5-7 5,9 6,3 6,1 6,4
Кальцій, Са2+ мг/л 50-70 56,5 56,2 63,6 61,8

Магній, Mg2+ мг/л Не більше 30 28,8 27,2 27,4 27,1

Результати вимірювань масової концентрації розчинено-
го кисню у водах ставу №1 показали, що значення в межах 
норми і в середньому становлять 5,22 мг/л О2, але нижчі ніж 
у ставу №2, де середній показник становить 8,97 мг/л О2 [6].

За результатами дослідження загальна твердість та масова 
концентрація кальцію та магнію у водах досліджуваних ставів 
знаходяться в межах норми, але середні показники першого 
ставу значно вищі, ніж у другому.
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Таблиця 3
Гідрохімічні показники якості води в ставу №2

Найменування
показників

Нормативні 
значення

Результати досліджень

Температура, оС Не більше 28 18 18 18 18

Водневий показник
(рН) води

6,5-8,5 7,83 7,83 7,81 7,84

Розчинений кисень,
мг/л О2

Не менше 5,0 8,5 9,2 8,8 9,4

Загальна твердість,
мг-екв/л

5-7 4,4 4,6 4,2 4,2

Кальцій, Са2+ мг/л 50-70 46,5 46,2 45,6 45,8

Магній, Mg2+ мг/л Не більше 30 19,8 22,2 20,4 21,1

Висновки.
Склад води рибоводних ставів №1 та 2 дослідного гос-

подарства «Великий Любінь» визначається гідрологічними та 
кліматичними чинниками, особливостями біотичних проце-
сів, що істотно впливає на якість води. Результати досліджень 
двох ставів показали, що гідрохімічні показники в першому 
ставі знаходяться в межах норми. В другому ставі загальна 
твердість виходить за межі норми і становить 4,35 мг-екв/л. 
Встановлено, що в першому ставі порівняно з другим нище 
рН, масова концентрація розчиненого кисню, проте вище за-
гальна твердість, концентрація іонів кальцію та магнію.

Встановлено, що в першому ставі кількість сапрофітних 
мікроорганізмів перевищує норму в 2,5 рази, а в другому їх 
кількість знаходиться в межах норми. Кількість бактерій гру-
пи кишкових паличок в обох ставах знаходиться в межах нор-
ми, але в ставі №2 їх кількість в 4 рази більша, ніж у першому. 
Велика кількість мікроорганізмів у воді пояснюється надмір-
ним внесенням комплексу органічних добрив для активного 
розвитку природної кормової бази риб. З метою запобігання 
забруднення води ставів рибного господарства в подальшому, 
слід чітко контролювати кількість органічних, добрив що вно-
сяться при інтенсифікаційних процесах.
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КОМБИКОРМА С ПРОТЕИНОМ РАЗНОГО 
КАЧЕСТВА В РАЦИОНАХ ПЛЕМЕННЫХ БЫЧКОВ

В.К. Гурин, кандидат биологических наук, доцент
В.П. Цай, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
А.Н. Кот, кандидат сельскохозяйственных наук
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси
по животноводству»

Встановлено, що згодовування ремонтним бугайцям живою 
масою 369-461 кг раціонів з рівнем протеїну, що не розщеплю-
ється, на 10% вище за прийняту норму збільшує трансформацію 
обмінної енергії в енергію приросту на 9%, що забезпечує підви-
щення середньодобових приростів на 5%. Об’єм еякуляту збіль-
шується на 14%, а концентрація сперміїв – на 12%.

Ключові слова: комбікорма, протеїн, бички, кров, приріст, 
показники еякуляту.

Введение. В системе племенного улучшения поголовья 
крупного рогатого скота важное значение имеет выращивание 
высокоценных быков-производителей.

Что касается кормления племенного молодняка, то в по-
следнее время вопросы по разработке и уточнению их потреб-
ности в протеине и энергии с учетом полученных достижений 
в области биохимии и физиологии изучены недостаточно [1-5; 
6 с. 28-29; 7].

В последнее время в Республике Беларусь появились новые 
виды и сорта люпина и гороха и других зернофуражных куль-
тур с пониженным содержанием антипитательных веществ, 
которые могут быть использованы в рационах ремонтных 
бычков с целью повышения их воспроизводительной способнос-
ти. Однако таких исследований в республике не проводилось. 
Поэтому исследования в этом направлении имеют научную 
и практическую значимость для повышения эффективности 
выращивания ремонтных бычков на племенные цели.

Цель данной работы – определить влияние комбикормов 
с протеином разного качества на интенсивность роста и по-
казатели спермопродукции ремонтных бычков.
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Методика исследований. Количество нерасщепляемо-
го протеина регулировали зернобобовыми (горох, люпин), 
подвергнутыми экструзии, а также льняным жмыхом.

Для опыта подбирались ремонтные бычки черно-пестрой 
породы по принципу аналогов начальной живой массой
365-369 кг.

Различия в кормлении племенных бычков заключались 
в том, что в контрольной группе животных уровень нерас-
щепляемого протеина в рационе был ниже на 10% приня-
той нормы. Во второй опытной группе содержание нерас-
щепляемого протеина в рационе соответствовало принятой 
норме за счет экструдированных гороха и люпина, а также 
льняного жмыха. Уровень нерасщепляемого протеина в ра-
ционе бычков III опытной группы был выше нормы на 10% 
за счет увеличения количества ввода в состав зернофуража 
экструдированных гороха и люпина, а также льняного жмыха.

Результаты исследований. Рационы подопытных 
животных состояли из злаково-бобового сена, сенажа разно-
травного, зернофуража, патоки. Дополнительно в рационы 
бычков вводили горох, люпин, шрот подсолнечный, жмых 
льняной. В структуре рациона бычков контрольной группы 
сено занимало (% по питательности) – 21, сенаж – 31, зернофу-
раж – 38, шрот подсолнечный – 6, патока – 4, а опытных групп 
(II и III), сено – 22,5-21, сенаж – 31-31, зернофураж – 34-30, го-
рох – 3-4,5, люпин – 2,5-3,5; жмых льняной – 3-6, патока – 4-4.

Сахаропротеиновое отношение в рационе бычков I группы 
составило 0,86, во II и III – соответственно 0,87 и 0,88. Сред-
несуточное потребление сухого вещества находилось на уров-
не 9,1-9,3 кг. Концентрация обменной энергии в 1 кг сухого 
вещества рациона оказалось на достаточно высоком уров-
не – 9,7-9,9 без существенных различий между группами. Со-
держание клетчатки в сухом веществе составило 21,5-21,9%. 
По концентрации минеральных веществ в единице сухого ве-
щества рациона не отмечено достоверных различий между 
подопытными группами.
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Показатели крови: мочевина, сахар, гемоглобин, 
эритроциты, лейкоциты, щелочной резерв, общий белок, об-
щий, белковый и небелковый азот, кальций, фосфор, калий, 
натрий, сера, железо, цинк, медь, марганец, кобальт, каротин, 
витамин А существенных различий не имели и находились в 
пределах физиологической нормы. Вместе с тем отмечено уве-
личение содержания в крови бычков II опытной группы об-
щего белка на 4%, общего и белкового азота – на 4-5%, а у 
молодняка III опытной группы эти показатели повысились на 
6,5 и 7% соответственно.

Среднесуточные приросты у бычков контрольной группы 
составили 971 г, а в опытных повысились до 992-1020 г или 
на 2 и 5% .

По объему эякулята бычки II и Ш групп превосходили ана-
логов I группы на 11-14%, а концентрация спермы – на 9-12%. 
Среднее количество замороженных доз спермы составило 59-67.

Анализ данных по эффективности использования 
питательных веществ и энергии корма подопытных животных 
показывает, что по трансформации энергии корма в энергию 
прироста лучшие показатели имели животные II и Ш групп, 
получавшие дополнительно в рационе горох, люпин и льняной 
жмых.

Количество энергии, отложенной в приросте, у бычков II и 
III групп составило 19,10 -20,81, или на 4,1-9,0% больше, чем 
в I группе.

Затраты энергии в расчете на 1 МДж, отложенный в при-
росте, составили во II и III группах 4,47 и 4,40 или на 4-5% 
ниже, чем в контроле. Однако лучшие показатели отмечены у 
бычков III опытной группы, получавшие рацион с уровнем не-
расщепляемого протеина выше нормы на 10%.

Выводы. Скармливание ремонтным бычкам живой мас-
сой 369-461 кг рационов с уровнем нерасщепляемого протеи-
на на 10% выше нормы увеличивает трансформацию обмен-
ной энергии в энергию прироста живой массы с 19,10 МДж 
до 20,81 МДж или на 9%, что обеспечивает повышение 
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среднесуточных приростов на 5% и снижает затраты энергии 
корма на 5% в расчете на единицу энергии, отложенной в 
приросте.

По объему эякулята бычки III опытной группы превос-
ходили аналогов контрольной группы на 14%, а концен-
трации спермиев в эякуляте – на 12%. Среднее количество 
замороженных доз спермы составило 67%.
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ВПЛИВ ФРОНТУ ГОДІВЛІ КОРІВ ПРИ 
БЕЗПРИВ’ЯЗНОМУ УТРИМАННІ НА 
ЇХ МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ

О.О. Кравченко, кандидат сільськогосподарських наук
Г.С. Калашнікова, магістр
Миколаївський державний аграрний університет

Вивчено вплив фронту годівлі на молочну продуктивність 
корів української червоної молочної породи. Встановлено, що 
нормативний фронт годівлі корів при безприв’язній системі утри-
мання повинен складати не менше 0,8 м на голову, що запобігає 
зниженню надоїв молока.

Ключові слова: безприв’язне утримання, кормовий стіл, 
фронт годівлі, корми.

Вступ. Перехід господарств на сучасні ресурсозберігаю-
чі технології виробництва молока здійснюється шляхом вико-
ристання нових технологічних рішень із утримання, годівлі, 
напування, догляду та експлуатації корів. Новітні технології 
тваринництва обов’язково передбачають реконструкцію існу-
ючих будівель і ферм або будівництво сучасних виробничих 
приміщень. Перспективним залишається на сьогодні застосу-
вання безприв’язного утримання корів, що дозволяє задоволь-
няти фізіологічні потреби тварин та отримувати високу мо-
лочну продуктивність. Технологія, що ґрунтується на такому 
способі утримання корів, має багато переваг. Насамперед вона 
створює тваринам комфортні умови утримання, що стимулю-
ють обмін речовин, сприяють покращенню стану здоров’я. За 
такої технології скорочуються витрати праці на обслуговуван-
ня тварин, виникає можливість більш ефективно використо-
вувати обладнання, знижується собівартість продукції [1, 2].

Методика досліджень. Вплив фронту годівлі корів на їх 
молочну продуктивність при безприв’язно-боксовому утри-
манні вивчали на двох групах тварин (контрольна і дослідна) 
в умовах ПЗ СЗАТ «Колос» Очаківського району Миколаївської 
області. Групи було сформовано за принципом пар-аналогів по 
25 корів в кожній з урахуванням дати отелення, добового на-
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дою, віку, живої маси, молочної продуктивності за попередню 
лактацію.

У підготовчий період, який тривав 20 днів, тварин обох 
груп забезпечували стандартними умовами утримання, го-
дівлі, напування. В господарстві використовують силосно-
сінажний тип годівлі. Роздавання кормів виконується кор-
мороздатчиком два рази на день. Напування – із групових 
автонапувалок.

В основний дослідний період для корів контрольної групи 
фронт годівлі зменшували з 0,8 до 0,4 м за рахунок облашту-
вання решіток з обох боків кормового столу. При цьому худоба 
мала вільний доступ до кормів та групових напувалок.

Результати досліджень. Результати дослідження впливу 
різного фронту годівлі корів на їх молочну продуктивність за 
безприв’язного способу утримання наведено в таблиці.

Таблиця
Вплив фронту годівлі корів при безприв’язному

утриманні на їх молочну продуктивність

Група корів n Ф
р
о
н
т

го
д
ів
л
і,
 с
м

Добовий 
надій 

молока, кг

Вміст 
жиру в 
молоці, % Ф

р
о
н
т

го
д
ів
л
і,
 с
м

Добовий 
надій 

молока, кг

Вміст 
жиру в 
моло-
ці, %

Підготовчий період
(20днів)

Дослідний період
(30днів)

Контрольна 25 80 16,2±0,40 3,62±0,02 40 15,30±0,33 3,64±0,02

Дослідна 25 80 16,40±0,32 3,66±0,02 80 17,50±0,41 3,67±0,02

Зменшення фронту годівлі корів контрольної групи до 0,4 м
викликало зниження середньодобового надою молока на 5,6%
порівняно з аналогічним показником у підготовчий період. 
У корів дослідної групи, для яких був встановлений більший 
фронт годівлі (0,8 м), добовий надій перевищував показник 
надою підготовчого періоду на 6,7%. Таким чином, різниця 
між величиною надоїв у дослідний період тривалістю 30 днів 
у корів контрольної і дослідної груп склала 2,2 кг або 14,4%. 
Спостереження за поведінкою корів під час роздавання, по-
їдання та підгортання корму показали, що ширина кормового 
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столу повинна бути не менше 5 м, а по всій його довжині необ-
хідно передбачати огороджену зону або кормовий прохід для 
корів. Це зумовлено тим, що тварина, шукаючи кращий корм, 
особливо концентрований, відгортає кормосуміш вперед. Для 
кращого поїдання корму його через деякий час підгортають та 
створюють запас для подальшого споживання. Тому, за спо-
стереженнями, ширина основної та додаткової зони кормово-
го столу при роздаванні корму повинна бути 1,5 м, а ширина 
проїзду для кормороздавача – близько 2 м. За вказаних пара-
метрів кормового столу кормороздавач не буде його забруд-
нювати. Враховуючи, що довжина тіла більшості порід корів – 
близько 2,10 м, зона годівлі або ширина кормового проходу 
для корів повинна бути не менше 3,50 м. У цьому випадку 
корова, відходячи від кормового столу після споживання кор-
му, не заважатиме іншим тваринам, які продовжують поїдати 
корм, та матиме можливість спокійно переміщуватися по кор-
мовому проходу.

На основі досліджень встановлено, що за безприв’язного 
способу утримання корів оптимальний фронт годівлі – не мен-
ше 0,8 м у розрахунку на одну голову.

Це забезпечує для корів більш комфортні умови спожи-
вання корму за рахунок одночасного підходу всіх тварин тех-
нологічної групи до кормосуміші і не викликає у тварин про-
явів агресії, стресів та запобігає зниженню надоїв молока.

Висновок. Встановлено, що за безприв’язного способу 
утримання корів та нормованої годівлі підхід тварин до кор-
мового столу, поїдання ними корму найбільш оптимальний 
при фронті годівлі не менше 0,8 м у розрахунку на одну голо-
ву, що сприяє зростанню добових надоїв молока на 14,4%.
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ПРОФИЛАКТИКА ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА 
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У скотарстві в порівняльному аспекті надано опис біологічно-
активних домішок різної природи (на підставі гідролізату торфу і 
солодових паростків і на підставі живої культури клітин дріждів і 
показано їх значення в профілактиці оксидативного стресу у ви-
сокопродуктивних корів.

Ключові слова: біологічно активні добавки, обмін речовин, 
високопродуктивні корови.

Введение. Большинство зарубежных и отечественных ис-
следователей считают, что высокая молочная продуктивность 
вызывает увеличение напряжения обменных процессов в ор-
ганизме коров и предъявляет повышенные требования к орга-
низации полноценного кормления и содержания.

Сухостойный период – время высокой активности мета-
болических процессов в организме коровы, когда необходи-
ма мобилизация всех резервов организма животного не толь-
ко для того, чтобы снизить риск возможных заболеваний в 
послеродовый период, но и чтобы добиться максимального 
усвоения питательных веществ из корма. Животные с более 
высокой продуктивностью сильнее реагируют на физиологи-
ческий стресс, что приводит к повышенному образованию у 
них продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ). Дисба-
ланс в организме процессов пероксидации липидов и антира-
дикальной защиты приводит к состоянию, которое именуют 
свободнорадикальной патологией или оксидативным стрес-
сом. Беременность животных характеризуется наблюдением 
последнего. Имеются сведения о том, что в защите организ-
ма от оксидативного стресса первостепенное значение име-
ют системы низкомолекулярных антиоксидантов с высоким 
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восстановительным потенциалом (мочевина, мочевая кислота, 
билирубин, креатинин, альфа-токоферол, аскорбат и др.) [1-5].

Ряд исследователей высказывает мнение о ведущей роли 
ПОЛ и нарушений в системе АОС в механизмах патогенеза 
различных метаболических процессов, в том числе патоло-
гии родов и послеродового периода [4, 5]. При этом особенно 
заметные изменения содержания в крови продуктов ПОЛ и 
состоянии отдельных звеньев антиоксидантной системы у ко-
ров выражены в период сухостоя и после родов [6, 7].

Среди факторов, ответственных за защиту организма от 
оксидативного стресса, в последнее время все большее вни-
мание исследователей привлекают биологически активные ве-
щества природного происхождения, использование которых 
выгодно отличается от применения синтетических средств. 
Антиоксидантные свойства соединений гуминовой природы 
подкрепляются улучшающими конверсию корма спосо-
бностями добавок, созданных на их основе. Использование 
кормовых средств, корректирующих не только внутреннюю 
среду преджелудков и их деятельности, а также способствую-
щих ликвидации побочных отклонений метаболизма веществ, 
вызванных напряженным состоянием обмена веществ в пе-
риод сухостоя и после отела, есть актуальным и обоснованным 
решением возникших проблем [8-11].

Для определения сравнительной эффективности антиокси-
дантных средств нами выбраны две добавки разной природы: 
первая – на основе гидролизата торфа и солодовых ростков, 
вторая – основанная на живой культуре дрожжевых клеток.

Целью наших исследований явилась профилактика окси-
дативного стресса у высокопродуктивных коров.

Методика исследований. Согласно поставленной цели 
были проведены, совместно с сотрудниками лаборатории 
экотехнологий ГНУ ИПИПРЭ, работы, связанные с полу-
чением антиоксидантной добавки «Эколин-1», наработкой 
экспериментальных образцов и ее опытной партии. Препарат 
«Эколин-1» представляет собой композицию из гидролизатов 
ростков солода и торфа, получаемых методом двухступенчато-
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го кислотно-щелочного гидролиза при избыточном давлении и 
повышенной температуре (79,7% кислотно-щелочного гидро-
лизата меланоидированных ростков солода; 19,9% кислотно-
щелочного гидролизата). Гидролизат торфа содержит более 
50% гуминовых веществ, обладающих высоким стимулирую-
щим и антиоксидантным действием, положительно влияющих 
на обменные процессы и иммунитет. Биологически активный 
гидролизат ростков солода (отход пивоваренного производ-
ства) богат меланоидинами и аминокислотами. Меланоидины 
активно воздействуют на обменные процессы в живой клет-
ке, а аминокислоты являются не только исходным материалом 
для образования в организме животных белка, но играют мно-
гогранную биологическую роль.

С целью повышения антиоксидантной активности гуми-
новой добавки вносили дубовый экстракт в количестве 0,4%. 
Дубовый экстракт – сопутствующий продукт гидролизного 
производства, химический состав которого включает широкий 
спектр биологически активных веществ: низкомолекулярные 
органические кислоты, витамины, протеины, аминокислоты, 
пектины, полифенолы (до 40% танидов) и фенолкарбоновые 
кислоты.

Дрожжевая добавка «ВИП-Продукт И-Сак1026» разработа-
на белорусскими специалистами на основе «И-Сак1026». Она 
представляет собой живые дрожжевые клетки Saccharomyces 
cerevisiae 1026, выращенные на среде из кукурузы, мелассы, 
солода с добавлением микроэлементов. Добавка стимулирует 
рост расщепляющих клетчатку бактерий в рубце, увеличивая 
степень усвоения корма, улучшая тем самым функцию руб-
ца, способствует нормализации обмена веществ и повышению 
конверсии кормов. Использование добавки «И-Сак1026» улуч-
шает физиологическое состояние животных.

Научно-хозяйственный опыт по скармливанию антиокси-
дантных средств различной природы проведен на коровах 
черно-пестрой породы, находящихся на 7-8 мес. стельности 
с удоем за последнюю законченную лактацию 7500 кг в РУП 
«Экспериментальная база «Жодино» Смолевичского района.
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Исследования проводились на четырех группах коров (по 
9 голов в каждой). Разница в кормлении состояла в том, что 
животные II и III опытных групп в смеси с концентратами по-
требляли 50 и 100 мл/гол./сут. добавки «Эколин-1», соответ-
ственно, в течение 30 дней с осуществлением контроля через 
30 дней за эффектом последействия. Животные контрольной 
группы потребляли с концентратами 100 г «ВИП-ПродуктИ-
сак1026» в два приема на протяжении всего периода сухостоя, 
за ними велось наблюдение в течение 10 дней после отела.

Отбор проб крови проводили до и по окончании скармли-
вания добавок от 5 голов каждой группы до утреннего корм-
ления. Экспериментальная часть охватила период сухостоя и 
начало послеродового периода коров.

Результаты исследований. После введения в раци-
он испытуемых добавок в послеродовый период снизились 
уровень гемоглобина и эритроцитов, что свидетельствует о 
закономерных изменениях окислительных свойств крови в 
начале лактации [12].

Отмечено, что количество красных кровяных телец в кро-
ви контрольных аналогов снизилось на 12,1%, в то время, как 
в II опытной группе – на 1,7%, в III – на 0,5%, в IV – на 4,3%. 
В сравнении с контролем концентрация эритроцитов была 
выше на 3,3% во II группе и в III – на 4,2%. Скармливание 
добавок положительным образом повлияло и на содержание 
гемоглобина. После отела более высокое содержание данного 
показателя было у коров III группы (на 9,3%) и II группы (на 
4,4%), IV группы – на 1,7% в сравнении с контролем.

Содержание сывороточного белка после скармливания до-
бавки снизилось у животных контрольной (на 8,3%), II (на 9,5%) 
и III (на 7,3%) опытных групп. В сравнении с контрольными 
коровами количество общего белка в сыворотке крови было 
выше у животных III опытной группы на 1,3%, IV – на 8,1%. 
Анализируя показатели липидного обмена в организме ко-
ров, мы установили, что концентрация одного из его компо-
нентов, холестерина, участвующего в построении клеточных 
мембран, синтезе половых стероидных гормонов, простаглан-
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динов, витамина D [13, 14] в послеродовый период в крови 
коров, получавших дрожжевую добавку, было максимальным 
и превысило контрольный параметр на 5,3%. Показатели хо-
лестерина у животных, получавших «Эколин-1», также были 
выше контрольных аналогов (II – на 2,6%, III – на 4,7%).

Таблица
Гематологические показатели коров

Показатели
Группы

контроль
II 

опытная
III 

опытная
IV 

опытная
До скармливания добавок

Гемоглобин, г/л 108,5±4,29 100,2±3,14 106,0±4,21 99,2±3,25
Эритроциты, 1012/л 6,44±0,170 5,95±0,171 5,93±0,130 5,81±0,140
Общий белок, г/л 87,1±2,27 88,1±1,65 87,4±2,76 86,0±2,93
Глюкоза, ммоль/л 4,68±0,16 5,04±0,11 4,94±0,19 5,08±0,20
Щелочной резерв, мг% 495±9,57 492±12,01 496±7,48 500±10,32
Холестерин, ммоль/л 3,55±0,12 3,66±0,28 3,58±0,34 3,82±0,32

После скармливания добавок

Гемоглобин, г/л 90,0±5,58 94,0±2,025 98,4±5,24 91,6±2,91
Эритроциты , 1012/л 5,66±0,252 5,85±0,180 5,90±0,140 5,56±0,362
Общий белок, г/л 80,0±2,31 80,0±1,35 81,0±1,62 86,5±3,37
Глюкоза, ммоль/л 4,15±0,29 4,76±0,17 4,46±0,32 4,47±0,35
Щелочной резерв, мг% 497±6,29 484±4,01 488±4,89 496,0±7,48
Холестерин, ммоль/л 3,80±0,385 3,90±0,26 3,98±0,25 4,00±0,41

Рассматривая количество сывороточного белка, в раз-
резе фракционного состава мы отметили, что скармливание 
изучаемых добавок положительно отразилось на его количе-
стве. Выявлено, что самый высокий показатель глобулиновой 
фракции отмечен в IV группе.

Испытуемые добавки оказали положительное влияние на 
антиоксидантную систему организма животных. Так, в нача-
ле послеродового периода уровень мочевины повысился отно-
сительно начала опыта во всех группах. Установлено увеличе-
ние изучаемого антиоксиданта у коров II и III опытных групп, 
получавших гуминовый препарат, относительно контроля, со-
ответственно, на 12,3 и 11,9%.
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В динамике содержания билирубина отмечалось его 
значительное увеличение у животных всех групп после оте-
ла. Однако установлены более высокие достоверные пока-
затели в сравнении с контролем в опытных группах (II – на 
22,6%, III – на 26,8%, IV – на 33,1% при P<0,05), что является 
положительным фактом. По мнению В.С. Камышникова [15], 
билирубин комплексируется в организме с транспортным бел-
ком альбумином и играет значительную роль в осуществлении 
процессов детоксикации.

В отношении содержания креатинина наблюдалась иная 
картина. У коров контрольной и IV опытной групп данный ан-
тиоксидант снижался в послеродовый период, соответствен-
но, на 4 и 8,7%, а во II и III (при Р<0,05) группах, напротив, 
увеличивался, соответственно, на 4,4 и 15,6%.

В наших исследованиях концентрация каротина в нача-
ле сухостойного периода была на низком уровне. После оте-
ла установлено его повышение, особенно в опытных группах. 
Так, в контроле это повышение составило 44,1%, во II груп-
пе – 83%, в III группе – 54,3% и в IV – 90%. Что касается ви-
тамина А, то здесь наблюдалась иная закономерность. Если в 
начале сухостойного периода его содержание в крови по груп-
пам было у верхней границы физиологической нормы, то по-
сле отела его концентрация снизилась. Это можно объяснить 
избыточным содержанием кальция в рационе при одновре-
менном недостатке фосфора, тормозящего действие цинка, 
активизирующего каротиназу, при этом каротин не превра-
щается в витамин А [16]. Максимальное снижение произошло 
в контрольной группе (на 58,4%), минимальное – в IV группе 
(на 34%). Сравнительный анализ относительно контрольных 
аналогов показал более высокое достоверное содержание ви-
тамина А в послеродовый период у коров II группы на 46,8%, 
III – на 56,6%, в IV – на 54,9%.

Выводы. Использование антиоксидативных средств яв-
ляется оправданным в использовании высокопродуктивных 
коров.
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УДК 636.2.085

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО 
СООТНОШЕНИЯ И НОРМЫ РАСЩЕПЛЯЕМОГО 

ПРОТЕИНА В РАЦИОНАХ МОЛОДНЯКА 
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Ю.Ю. Ковалевская, младший научный сотрудник
Е.П. Симоненко, младший научный сотрудник
В.А. Люндышев, кандидат сельскохозяйственных наук
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси 
по животноводству», г. Жодино, Беларусь

Дослідженнями з визначення оптимального співвідношення та 
норми розщеплюваного протеїну в раціоні встановлено, що для 
молодняку 4-6 місяців вирощування воно відповідає 68:32% роз-
щеплюваного до нерозщеплюваного, що дозволило за період до-
сліду отримати 883 г приросту на добу з витратами кормів на 1 
кг 4,87 корм. од.

Ключові слова: протеїн, захист протеїну, кров, пресування, 
розщеплюваність, продуктивність.

Введение. Нормирование рационов только по содержа-
нию в кормах сырого и переваримого протеина без учета его 
расщепляемости и ферментативно-биохимических процес-
сов в преджелудках часто приводит к перерасходу кормового 
белка, недополучению и удорожанию продукции и наруше-
нию обмена веществ. Особенно важно это при нормировании 
кормления молодняка, так как в молодом возрасте синтез бел-
ка и аминокислот в рубце обеспечивается в среднем лишь на 
40-50% от потребности. Остальное их количество должно по-
ступать с кормом, не разрушаясь в рубце [1].

По данным исследователей разных лет [1-5], в понятие 
качества протеина уже вошла неотъемлемой составной час-
тью его характеристика по степени деградируемости (расще-
пляемости, распадаемости, гидролизуемости) в преджелудках 
жвачных.

Рабочая гипотеза проста и логична – протеины в много-
камерном желудке жвачных животных могут в разной степе-
ни подвергаться микробной деградации. Чем более устойчив 
белок к воздействию рубцовой микрофлоры, тем выше доля 
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нативного белка достигает кишечника, где он расщепляется, 
всасывается и используется в метаболических реакциях ор-
ганизма, энергетически значительно более эффективно, чем 
при гидролизе в преджелудках, в результате чего происходит 
экономия белка [2].

Эффективность использования протеина рациона зави-
сит от правильного соотношения расщепляемого и нерасще-
пляемого в рубце протеина. При высоком количестве расще-
пляемого протеина (80-85%) значительная часть его теряется 
в виде аммиака, который выводится из организма с мочой [6].

Учитывая выше сказанное, возникает определенный инте-
рес к вопросу определения оптимального соотношения и нормы 
расщепляемого протеина в рационах молодняка крупного рога-
того скота, а также влияния степени расщепляемости протеина 
в рубце на использование питательных веществ рациона.

Методика исследований. Для определения оптимальной 
нормы протеина в РУП «Экспериментальная база «Жодино» 
Минской области Республики Беларусь организован и прове-
ден научно-хозяйственный опыт на молодняке крупного рога-
того скота в возрасте от 12 до 18 месяцев.

Рацион состоял из кукурузного силоса (расщепляемость 
протеина – 71%), злаково-бобового сенажа или силоса (расще-
пляемость протеина – 63%), комбикорма КР-3 собственного 
производства (расщепляемость протеина – 73% I контрольная 
группа, 62% – II опытная, 52% – III опытная), в качестве ком-
понента для балансирования по протеину добавляли в раци-
он 0,2 кг подсолнечного шрота (расщепляемость протеина – 
70,3%), для стабилизации сахаропротеинового отношения 
включали патоку кормовую.

В структуре рациона быков контрольной группы силос за-
нимал 43,5% по питательности, злаково-бобовый сенаж 11%, 
комбикорм 39%, шрот подсолнечный – 2,3%, патока – 4,2%.

Для достижения в рационе различного соотношения 
расщепляемого и нерасщепляемого протеина при помощи 
экструдирования зерновой части (пшеница, ячмень, тритика-
ле) в комбикорме, снижали расщепляемость протеина.
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Результаты исследований. При включении различного 
количества экструдированной зерносмеси в состав комбикор-
ма расщепляемость протеина в рационе второй опытной груп-
пе снижали – на 9%, третьей опытной группе – на 12% по срав-
нению с контрольной группой.

Животные второй и третьей опытных групп в сутки потре-
бляли несколько меньше силоса на 2-4% и сенажа на 3-4%, что 
привело к снижению питательности рационов (табл.).

Анализ рационов подопытного молодняка показал, что 
расщепляемого протеина находилось в I контрольной группе 
790 г и снизилось во II на 110 г., в III на 157 г, а нерасщепля-
емого, наоборот увеличилось с 302 в I контрольной до 433 г в
III опытной. В результате соотношение расщепляемого к нерас-
щепляемому составило в контрольной 72:28, во II опытной – 
63:37, III опытной – 60:40%. На 1 МДж обменной энергии 
рациона приходилось в I группе расщепляемого – 7,6 г, нерас-
щепляемого – 2,8 г, во II опытной – соответственно 6,6 и 3,8 г, в
III опытной – 6,2 и 4,2 г. Содержание переваримого протеина 
на 1 МДж обменной энергии рациона во всех группах находи-
лось на уровне 7,2 г, на 1 корм. ед. – 83 г. Концентрация обмен-
ной энергии на уровне 10,7-10,8 МДж в 1 кг сухого вещества.

Затраты кормов на 1 кг прироста за период выращивания 
с 12 по 18 мес. в I контрольной группе составили 8,55 корм. ед. 
в опытных группах во II и III соответственно 8,22 и 8,4 корм. 
ед. при среднесуточном приросте живой массы 1078 и 1049 г.

Энергия прироста в испытуемых группах была довольно-
таки высокой и составила в I контрольной 20,4 МДж, во
II опытной повысился на 0,82 МДж, в III опытной снизилась на 
0,3 МДж. Данная тенденция отмечена и по конверсии энергии 
в приросте во II опытной группе, она составляет 21,78% или на 
0,47% больше контроля и на 1,36%, чем в III опытной группе. 
Затраты обменной энергии на 1 МДж прироста живой массы 
составили в I контрольной 5,12 МДж, во II опытной снизились 
на 0,29 МДж ниже и в III опытной на 0,17 МДж, что указывает 
о довольно высоком уровне ее использования организмом 
животных на продуктивные цели.
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Таблица
Средний рацион кормления молодняка

крупного рогатого скота в возрасте с 12-18 мес.
(по фактически съеденным кормам)

Корма и питательные 
вещества

Группы
I

контрольная
II

опытная
III

опытная
кг % кг % кг %

Силос кукурузный 16,32 43,5 15,94 43,2 15,72 43,0
Сенаж злаково-бобовый 4,46 10,9 4,34 10,8 4,22 10,6

Комбикорм КР-3 3,37 39,2 3,33 39,5 3,33 39,9
Шрот подсолнечный 0,20 2,3 0,20 2,3 0,20 2,3
Патока кормовая 0,5 4,2 0,5 4,2 0,5 4,3
В рационе содержалось:
    кормовые единицы 9,01 8,86 8,78
    обменная энергия, МДж 104,4 102,6 101,6
    сухое вещество, г 9651 9565 9367
    сырой протеин, г 1092 1075 1066
    переваримый, протеин г 750 739 734
    расщепляемый протеин, г 790 680 633

    нерасщепляемый протеин, г 302 395 433
    сырой жир, г 332 326 323
    сырая клетчатка, г 1925 1881 1851
    БЭВ, г 3502 3483 3425
    крахмал, г 1452 1310 1164
    сахара, г 677 670 664
    кальций, г 68,42 67,11 68,13
    фосфор, г 50,42 49,74 47,73
Соотношение расщепляемого
протеина к нерасщепляемому, % 72:28 63:37 60:40

Содержание расщепляемого 
протеина на 1 МДж ОЭ, г 7,6 6,6 6,2
Содержание нерасщепляемого
протеина на 1 МДж ОЭ, г 2,8 3,8 4,2
Содержание переваримого 
протеина на 1 МДж ОЭ, г 7,2 7,2 7,2
Содержание переваримого 
протеина на 1 корм. ед., г 83 83 83
Отношение кальция к фосфору 1,35:1 1,34:1 1,42:1
КОЭ в 1 кг СВ 10,8 10,7 10,8
Сахаропротеиновое отношение 0,90:1 0,92:1 0,91:1
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Выводы. Расчет экономических показателей выращива-
ния молодняка на мясо показал, что более низкая себестои-
мость прироста была во II опытной группе и составила 1,08$ 
USD за 1 кг против 1,11$ USD в I контрольной и 1,13$ USD в 
III опытной группе.
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ЗНАЧЕННЯ РОЗВИТКУ ЛЕГЕНІВ У 
ФОРМУВАННІ ТКАНИН В ТУШІ ПРИ 

ЧИСТОПОРОДНОМУ РОЗВЕДЕННІ СВИНЕЙ

Б.П. Коваленко, кандидат сільськогосподарських наук
Харківська державна зооветеринарна академія

Вивчено роль маси легенів у формуванні тканин в туші свиней 
різних генотипів при чистопородному розведенні. Встановлено 
значний вплив на формування кісткової, менший – на формуван-
ня м’язової тканини.

Ключові слова: свині, чистопородне розведення, легені, 
тканини туші.

Вступ. Для нормального протікання життєвих процесів в 
організм тварини із навколишнього середовища повинні по-
ступати кисень, вода, білки, жири, вуглеводи та інші сполуки, 
які є складовими тканин організму. При розкладанні скла-
дових частин тіла тварини на більш прості речовини останні 
виділяються в навколишнє середовище як кінцеві продукти 
життєдіяльності. Тому у окислювально-відновних процесах 
організму, забезпечуючи потреби організму у кисні та вида-
лення в атмосферу вуглекислого газу, органи дихання відігра-
ють суттєву роль, оскільки живі організмі при зупинці даних 
процесів гинуть дуже швидко [1,2].

Завдання дослідження. Визначити такі показники, як 
маса легенів за породною ознакою в розрізі належності до 
заводських ліній і родин, особливості корелятивних зв’язків, 
частку впливу розвитку легенів на формування тканин в туші.

Методика досліджень. Було сформовано 6 груп свиней: 
ВАТ „ДПЗ „Комсомолець” – велика біла порода (ВБ, I група); 
ВАТ „ДПЗ ім. Кірова” – ВБ (II група); КСП „Дворічанський” – ВБ 
(IІІ група), КСП „Топільське» – ВБ (ІV група), КСП „Мечніково” – 
ВБ (V група), ландрас (VI група). Контрольний забій свиней 
проводили при досягненні ними живої маси 100 кг.

Всі дослідження проводилися відповідно до загальноприй-
нятих зоотехнічних методів [3].
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Результати досліджень. У порівнянні з ровесниками ве-
ликої білої породи тварини породи ландрас характеризували-
ся більшою масою легенів (рис.1).

Рис.1. Маса легенів чистопородних свиней, г

За масою легенів чистопородних тварин великої білої по-
роди, вирощених в умовах різних господарств, різниця не ві-
рогідна, а в умовах племінних заводів вона практично відсут-
ня (0,2%).

Тварини породи ландрас вірогідно переважали чистопо-
родних ровесників інших груп за розвитком даної ознаки на 
37,3 (ІІІ група, Р>0,999)…13,3 г (IV група, P>0,95), а ровесни-
ків, вирощених в умовах одного господарства (V група), – на 
28,8 г (Р>0,99).

В умовах ВАТ «ДПЗ ім. Кірова» у розрізі належності до за-
водських ліній за масою легенів вірогідної різниці не встанов-
лено (табл.).

У той же час, в умовах ВАТ «ДПЗ «Комсомолець» за масою 
легень встановлено вірогідну різницю між тваринами лінії Ла-
фета і Драчуна (43,5 г, Р>0,999), лінії Лафета і Свата (39,1 г, 
Р>0,999). Кращими за розвитком даної ознаки в умовах обох 
господарств були представники заводської лінії Лафета. Вста-
новлена така різниця між тваринами різних господарств: лі-

http://visnyk.mnau.edu.ua/



61Вісник аграрної науки Причорномор’я, 
Випуск 3, т.2, ч.2, 2010

нія Драчуна – 21,3 г (Р>0,95), лінія Лафета – 19,3 г та лінія 
Свата – 15,9 г (Р<0,95).

Таблиця
Маса легенів свиней за належністю до заводських ліній

Лінія
ВАТ „ДПЗ „Комсомолець” ВАТ „ДПЗ ім. Кірова”

M±m Cv, % M±m Cv, %

Драчун 770,0±9,32 3,2 791,3±3,39 2,6

Лафет 813,5±4,89 1,9 794,2±11,12 3,4

Сват 774,4±4,78 3,0 790,3±7,93 4,0

За належністю до заводських родин кращий розвиток ле-
генів встановлено у тварин ВАТ «ДПЗ «Комсомолець» (рис.2).

Рис.2. Маса легенів свиней за належністю до заводських родин, г

Винятком були тварини родини Палітра, які за масою ле-
генів поступалися своїм ровесникам ВАТ «ДПЗ ім. Кірова». Не 
зважаючи на наявну різницю у розвитку даної ознаки у тва-
рин різних господарств, вона не є вірогідною (Р<0,95).

Вище наведені дані свідчать про те, що маса легенів у сви-
ней великої білої породи детермінована генотипом і не зале-
жить від паратипічних факторів.
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Маса легенів впливає на формування тканин в тушах 
(рис.3).

Рис.3. Зв’язок маси легенів з виходом тканин в туші

При збільшенні маси легенів збільшується і вихід м’яса в 
туші, і максимального значення ця ознака набуває тільки при 
досягненні рівня м’ясності, характерного для породи. У по-
дальшому із збільшенням м’ясності туші маса легенів зменшу-
ється. Ідентична закономірність встановлена і при вивченні 
взаємозв’язку маси легенів і вмісту сала в туші.

У той же час збільшення маси легенів приводить до поси-
лення водно-мінерального обміну і засвоєння мінеральних ре-
човин в організмі, і, як наслідок, до збільшення частки кісток 
в організмі, тобто тварини з максимальним виходом кісток в 
тушах мають найбільшу масу легенів.

Дані висновки підтверджуються розрахунком коефіцієнта 
кореляції між масою легенів і виходом тканин в туші (рис.4).

У розрізі обох господарств кореляція має однаковий на-
прям – із збільшенням маси легенів збільшується вихід м’яса 
(r=0,097…0,207) і кісток (r=0,288…0,335) в туші, а між масою 
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легень і виходом сала в туші кореляція має зворотній напрям 
(r=-0,025…-0,067).

Рис.4. Особливості корелятивних зв’язків маси легенів з тканинами туші, 
r×103

Визначення частки впливу ступеня розвитку легенів на 
формування тканин в туші вказує, що коефіцієнт успадкуван-
ня (ή) при формуванні тканин в туші складає: м’язової – 0,144, 
жирової – 0,274, кісткової – 0,373.

Висновки. Розвиток легенів має значний вплив на форму-
вання кісткової, менший – на формування м’язової тканини.
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АДГЕЗИВНА АКТИВНІСТЬ ЛАКТОБАКТЕРІЙ ТА 
БІФІДОБАКТЕРІЙ, ВИДІЛЕНИХ ВІД ТЕЛЯТ

Г.В. Козловська, кандидат ветеринарних наук, доцент
Національний університет біоресурсів і природокористування
України, м. Київ

В лабораторних умовах вивчено адгезивну активність штамів 
лактобактерій та біфідобактерій, ізольованих від телят.

Ключові слова: лактобактерії, біфідобактерії, пробіотики, 
адгезія.

Вступ. Широко розповсюджені шлунково-кишкові хво-
роби, особливо новонароджених тварин, завдають суттєвих 
економічних збитків тваринницькій галузі. Природа їх досить 
ретельно досліджена, проте існуючий арсенал різноманітних 
засобів профілактики і лікування не завжди ефективний. Се-
ред запропонованих засобів важливе значення мають пробіо-
тики (еубіотики, синбіотики).

Молочнокислі та біфідобактерії є визнаними класичними 
пробіотичними мікроорганізмами, які широко застосовуються 
не тільки як складові фамацевтичних препаратів, а й біологіч-
но активні компоненти у харчових продуктах.

Встановлено, що молочнокислі та біфідобактерії здатні до 
колонізації різних тканин організму людей та тварин і це є 
одним із найважливіших факторів, що забезпечують баланс 
мікрофлори шлунково-кишкового тракту.

Специфічна взаємодія мікроорганізмів з епітеліальни-
ми клітинами забезпечується спеціальними поверхневими 
структурами, так званими адгезинами [7]. Значну роль в ад-
гезії мікробних клітин відіграють такі компоненти зовнішніх 
структур, як термостійкі білки, ліпотейхоєві кислоти, екзопо-
лісахариди, лектини [3,4,6]. Механізм зв’язку між контактую-
чими поверхнями визначається комплементарністю адгезинів 
зі структурами, що виконують функцію рецепторів.

S.Hudault et al. [5], використовуючи клітинні лінії Сасо-2 
та НТ29-МТХ карциноми обвідної кишки, дослідили адгезію 
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25 штамів лактобацил та 13 штамів біфідобактерій, ізольова-
них із молочних продуктів та людського організму. Було по-
казано, що біфідобактерії характеризувалися вищою адгезив-
ною здатністю до каріотичних клітин, ніж лактобацили. Серед 
останніх лише 3 відомі пробіотики (Lb. acidophilus LA1, Lb. 
acidophilus LB, Lb. acidophilus BG2FO4) були здатні закріплю-
ватися на поверхні еукаріотичних клітин. Низьку адгезивну 
активність лактобацил також спостерігали Н.К. Коваленко зі 
співавторами на моделі ентероцитів свині, тоді як у лактоко-
ків ця ознака була значно вищою [2]. В той же час, є повідо-
млення, що лактобацили ліпше фіксуються на епітеліальних 
клітинах тонкого кишечника та ротової порожнини, а у свій-
ської птиці вони локалізуються переважно на епітелії вола.

Фактором, від якого залежить прикріплення мікроорга-
нізмів, може бути також і вік. Наприклад, фінські дослідники 
P.V. Kirjavainen et al. показали, що відомі пробіотичні шта-
ми Lactobacillus GG, Lb. jonsonii LJ-1, Lb. salivarius LM2-118, 
Lb. crispatus M247 і Mu5, Lb. paracasei F19 та B. lactis Bb-12 
ліпше закріплювалися на слизових оболонках дорослих, ніж 
дітей. Цей факт має велике значення для призначення про-
біотиків і функціональних продуктів у бактеріальній терапії. 
Пізніше цими ж авторами було показано, що із 8 досліджених 
штамів лактобацил лише 3 були здатні до агрегації та утво-
рення біоплівки на поверхні кишок. Фізіологічне значення ад-
гезії надзвичайне – це «спрощення діалогу» між мікрофлорою 
та організмом-хазяїном, стимуляція імунної відповіді, конку-
рентне витіснення патогенів тощо. І наявність цієї ознаки у 
пробіотичних бактерій відіграє провідну роль у колонізації ки-
шечника тварини.

Метою роботи було вивчення адгезивної активності шта-
мів лактобактерій та біфідобактерій, ізольованих із шлунково-
кишкового тракту телят.

Методика досліджень. Від клінічно здорових телят 3-60-
ти добового віку, що належали тваринницьким господарствам 
ряду областей України, відбирали ректальні проби. У термосі з 
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льодом доставляли їх в лабораторію та здійснювали посіви на 
живильні середовища (МРС, гідролізоване молоко).

Ідентифікацію лактобактерій та біфідобактерій здій-
снили шляхом вивчення культуральних, морфологічних, 
тинкторіальних та ферментативних властивостей. Штами з 
найбільш виразними позитивними для пробіотичних мікро-
організмів характеристиками ідентифікували також шляхом 
молекулярно-генетичного аналізу – методом риботипування 
(Спиридонов В.Г.).

Визначення адгезивної активності штамів лактобактерій 
та біфідобактерій здійснювали за методом Брилис В.І. та ін. [1].

Результати досліджень. При дослідженні 37 проб фе-
кальних матеріалів від телят було ізольовано 16 штамів лакто-
бактерій, з яких 6 штамів були ідентифіковані як L.casei, 1 – 
L.helveticus, 1 – L.rhamnosus, 5 – L.acidophilus, 2 – L.delbrueckii 
ssp. bulgaricus, L.plantarum – 1 штам.

Результати вивчення адгезивних властивостей штамів 
лактобактерій представлено на рисунку 1.

Рис.1. Середній показник адгезії лактобактерій (СПА)
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Як видно з рисунку 1, найвищий показник СПА був у шта-
мів №37 L.rhamnosus та №27 L.helveticus і становив 4,38 та 
3,20 відповідно.

Окрім лактобактерій були виділені також біфідобактерії, зо-
крема Bif. bi dum – 1 штам, Bif. longum – 1 штам, Bif.infantis – 
1 штам, Bif.animalis – 1 штам, Bif.minimum – 1 штам.

Результати вивчення адгезивних властивостей штамів бі-
фідобактерій представлено на рисунку 2.

Рис.2. Середній показник адгезії біфідобактерій (СПА)

Як видно з рисунку, найвищий показник СПА був у штама 
№26 Bif.animalis і становив 5,0.

Висновок. Від клінічно здорових телят ізольовано 16 шта-
мів лактобактерій та 5 штамів біфідобактерій. Найбільш ви-
разною адгезивної активністю характеризувались штами лак-
тобактерій за №27 та 37 та штам біфідобактерій за №26, які 
підлягатимуть подальшому вивченню.
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ІМУНОБІОЛОГІЧНА РЕАКТИВНІСТЬ ОРГАНІЗМУ 
ТЕЛИЦЬ В ПЕРІОД СТАТЕВОГО ДОЗРІВАННЯ
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У роботі представлено результати імунологічних досліджень 
крові телиць в період статевого дозрівання. Вивчено показники 
Т- і В-клітинного імунітету та фагоцитарної активності нейтрофі-
лів і моноцитів крові телиць у період формування у них статевої 
функції.

Ключові слова: імунобіологічна реактивність, лейкоцити, 
лімфоцити, Т-лімфоцити, В-лімфоцити, фагоцитарна активність, 
статеве дозрівання.

Вступ. В період становлення статевої функції у тварин 
в різних органах і системах органів відбувається складна 
морфо-функціональна перебудова, що супроводжується пев-
ними змінами обміну речовин, фізіологічних і біохімічних по-
казників внутрішнього середовища організму [1, 2].

Функції імунної системи, що забезпечують генетичну ста-
більність внутрішнього середовища організму реалізують-
ся, головним чином, за участю Т- і В-лімфоцитів. Число  Т- і 
В-лімфоцитів в периферійній крові характеризує потенційні 
можливості клітинного і гуморального імунітету організму. 
Тому звертають увагу на цей показник, що став тестом вияв-
лення імунного стану організму.

Відомо, що резистентність до інфекцій організму та ефек-
тивне очищення його від чужорідних шкідливих речовин або 
тіл, в тому числі і від мікроорганізмів, значною мірою зале-
жить від функціональної цілісності і ефективності клітинної 
фагоцитарної системи. В науковій літературі нагромаджено 
велику кількість даних про клітинні механізми, фізіологічні 
регуляції, а також про патології фагоцитозу у тварин. Однак, 

http://visnyk.mnau.edu.ua/



70 Сільськогосподарські 
науки

питання про динаміку фагоцитарної активності крові організ-
му тварин при різних станах, в тому числі і в період статевого 
дозрівання телиць, повністю не вичерпане і залишається ак-
туальним і в теперішній час [1, 2].

Метою роботи було вивчити динаміку Т- і В-клітинного 
імунітету та фагоцитарної активності лейкоцитів крові орга-
нізму телиць в період статевого дозрівання.

Методика досліджень. Дослідження проводили на 10-ти 
телицях чорно-рябої породи, починаючи з 6-ти до 18-ти місяч-
ного віку.

Стан імунобіологічної реактивності організму тварин оці-
нювали за загальною кількістю лейкоцитів в крові, відносним 
числом лімфоцитів, за абсолютною і відносною кількістю Т- і 
В-лімфоцитів та фагоцитарною активністю лейкоцитів. Для 
імунологічних досліджень використовували венозну кров; в 
якості антикоагулянта застосовували гепарин на фізіологічно-
му розчині, із розрахунку 20-25 одиниць дії на 1 мл крові. 

Т-лімфоцити визначали за методикою М. Jondal et al. [3] в 
модифікації П.Д. Зуєва та ін. [4], а В-лімфоцити – за методом 
Г.Ф. Коромислова та ін. [5].

Для визначення абсолютної кількості  Т- і В-лімфоцитів в 
периферійній крові підраховували в мазках, зафарбованих за 
Романовським-Гімзою, відсоток лімфоцитів і визначали кіль-
кість лейкоцитів в 1 мкл крові в камері Горяєва за загально-
прийнятими методами.

Розрахунок кількості Т- і В-лімфоцитів на 1 мкл крові про-
водили за формулою:

1000
АВС

,

де А – кількість лейкоцитів в 1 мкл крові; В – відсоток лімфо-
цитів; С – відсоток лімфоцитів, що утворили «розетки».

Фагоцитарну активність нейтрофілів і моноцитів крові ви-
вчали за методом П.А. Емельяненка та ін. [6].
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Встановлено, що загальна кількість лейкоцитів в крові те-
лиць в період формування у них статевої функції коливалась в 
межах 6,9±0,31 – 8,4±0,24 тис/мкл. Мінімальна кількість лей-
коцитів в крові телиць була у 8-місячному віці, а максимальна 
– у 14-місячному. Слід підкреслити, що кількість лейкоцитів в 
крові телиць 6-12-місячного віку була нижчою, ніж у 13-18-мі-
сячного. Друга особливість – деяке зниження числа лейкоцитів 
в крові 15-місячних телиць на тлі помітної тенденції до посту-
пового збільшення цього показника. З 16-ти по 18-місячний 
вік загальна кількість лейкоцитів в крові телиць майже не змі-
нювалась і була на відносно високому рівні (Р < 0,001).

Що стосується відносного числа лімфоцитів в крові телиць 
в період статевого дозрівання, то цей показник коливався в 
межах 50,7±2,02 – 64,1±0,91%. Характерною рисою цих змін 
є поступове лінійне підвищення відсотку лімфоцитів у крові 
телиць прямопропорційне їх віку.

Дослідження показників відносної і абсолютної кількості 
Т- і В-лімфоцитів в крові телиць показало, що вони були не-
стабільними і залежали від окремих періодів становлення ста-
тевої функції у тварин. Відносна кількість Т-лімфоцитів в кро-
ві телиць в період статевого дозрівання коливалася в межах 
40,3±1,5 – 54,3±1,9%. З віком тварин цей показник змінював-
ся хвилеподібно. Спочатку, протягом перших трьох місяців, 
спостерігалося поступове зниження відсотку Т-клітин, а з 9-ти 
до 12-ти місячного віку їх кількість поступово підвищувалась. 
Потім відсоток Т-лімфоцитів в периферійній крові поступово 
знижувався, досягаючи другий раз мінімальної величини у 
15-місячному віці.

Що стосується абсолютного числа Т-лімфоцитів в крові те-
лиць, то у них спостерігалась така ж тенденція до підвищен-
ня і зниження. У 8-місячному віці спостерігалось зниження 
даного показника до мінімальної величини, а в 17-місячному  
віці абсолютна кількість Т-лімфоцитів досягала максимуму. В 
період статевого дозрівання у телиць відбувалися також змі-
ни відносного і абсолютного числа В-лімфоцитів в їх веноз-
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ній крові. Відносне число В-лімфоцитів в крові телиць в різні 
періоди статевого дозрівання коливалося в межах 18,1±1,0 – 
29,1±0,6%. Їх зміни протягом досліду мали також хвилеподіб-
ний характер. На кривій динаміки відсотку В-клітин в крові 
телиць протягом статевого дозрівання можна виділити три пе-
ріоди підвищення і, відповідно, три – зниження. Аналізуючи 
динаміку абсолютного числа В-лімфоцитів, можна помітити 
такий же хвилеподібний характер змін з трьома підвищення-
ми і трьома зниженнями, проявляючи при цьому синхронність 
зі змінами відносного числа В-лімфоцитів.

Аналіз показників фагоцитарної активності нейтрофілів і 
моноцитів крові показав їх певну залежність від фізіологіч-
ного стану організму. Фагоцитарна активність нейтрофілів в 
крові телиць в період становлення у них статевої функції була 
на відносно високому рівні і коливалась в межах 86,4±2,6 – 
96,0±0,8%. В 6-місячному віці її показник склав 92,0±2,0%, в 
наступні 2 місяці він дещо знижувався. Після деякого підви-
щення в 9-місячному віці фагоцитарна активність нейтрофі-
лів потім знижувалась протягом 4-х місяців. В 14-місячному 
віці вона знову підвищувалася до 95,2±3,2%. Нарешті, після 
зниження фагоцитарної активності до 86-87% в 15-17-місяч-
ному віці телиць вона знову підвищувалася в півторарічному 
віці до 92,0%. Таким чином, в динаміці показників фагоци-
тарної активності нейтрофілів крові телиць можна виділити 
три періоди зниження та підвищення їх активності.

Аналіз показників фагоцитарної активності лейкоцитів в 
крові телиць показав, що у нейтрофілів вона була значно ви-
щою, ніж у моноцитів.

Висновки. 1. Зміни показників Т- і В-клітинного імунітету 
та фагоцитарної активності лейкоцитів крові організму мали 
хвилепобідний характер, що пов’язано, мабуть, з їх гормональ-
ним статусом і появою статевої циклічності.

2. Одержані дані про фагоцитарну активність нейтрофі-
лів і моноцитів у телиць в період статевого дозрівання свід-
чать про високий рівень клітинних механізмів неспецифічно-
го захисту організму.
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Досліджено вплив згодовування раціонів з різним рівнем 
енергетичного живлення на обмін речовин та енергії в організ-
мі молодняку великої рогатої худоби при вирощуванні на м’ясо. 
Встановлено позитивну тенденцію у використанні раціону з вміс-
том енергії на 10% вище норм РАСГН.

Ключові слова: молодняк великої рогатої худоби, обмінна 
енергія, енергія росту, перетравність.

Введение. Наиболее важным фактором внешней среды, 
влияющим на обмен веществ организма, является корм. В 
организме животного, в его клетках и тканях постоянно про-
исходит процесс образования и распада веществ. Этот про-
цесс осуществляется за счет поступления в организм с кормом 
питательных веществ, которые используются в качестве плас-
тического материала для построения тела животного и служат 
источником энергии [1].

Известно, что жвачные животные имеют принципиальные 
отличия в физиологии пищеварения и обмена веществ, 
которые изменяют количественные и качественные характе-
ристики почти всех компонентов корма [2].

Процессы обмена веществ и энергии в животном организ-
ме тесно взаимосвязаны на протяжении всей жизни, поэтому 
создание продукции можно рассматривать как преобразова-
ние энергии корма в энергию продукции (мяса) [3].

Как известно, усваивание энергии происходит с разной 
долевой эффективностью в зависимости от направления ее 
использования [2]. Энергию рационов, принятую сверх по-
требностей на поддерживающий обмен, обычно называют 
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продуктивной энергией, которая используется для синтеза 
питательных веществ тела. Часть ее идет на увеличение обще-
го содержания энергии в теле, другая же часть в ходе процес-
сов промежуточного обмена, ведущих к депонированию белка 
и жира, неизбежно выделяется в форме тепла в окружающую 
среду. Продуктивность синтеза питательных веществ может 
быть суммарно выражена через энергетическую ценность 
синтезированных компонентов тела – отложенную энергию
[4, с. 335-407].

Регулярное и достаточное потребление энергии является 
условием питания, которое определяет уровень продуктивнос-
ти жвачных животных. Эффективность использования корма 
повышается с увеличением потребления обменной энергии, 
причем, пределом служит аппетит животного [5, с. 5-10].

Недостаточное знание потребностей животных в энергии, 
а также несовершенство имеющихся рекомендаций по корм-
лению молодняка черно-пестрой породы приводят на практи-
ке к бесполезной потере значительной доли кормов и общему 
снижению эффективности животноводства, о чем свидетель-
ствуют полученные данные ряда исследований [6].

Эффективность использования энергии корма можно 
определить только в процессе его взаимодействия с животным 
организмом, на основе количественных и качественных изме-
нений в обмене веществ, вызываемых кормлением. Поэтому 
уточнение уровня энергетического питания молодняка круп-
ного рогатого скота по периодам выращивания необходимо 
для составления полноценных, сбалансированных рационов.

Цель работы – оптимизация уровня энергетического
питания бычков 13-месячного возраста путем изучения его 
влияния на обмен веществ и энергию.

Методика исследований. В условиях физиологичес-
кого корпуса РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству» 
был проведен физиологический опыт на молодняке крупного
рогатого скота.
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Методом пар-аналогов были подобраны три группы 
животных черно-пестрой породы в возрасте 13 месяцев.

Потребность в энергии определялась для плановой про-
дуктивности 1000-1100 г. Животные I контрольной группы 
получали рацион по нормам РАСХН (А.П. Калашников, 2003) 
[7], во II и III опытных – увеличили содержание энергии на 15 
и 10% соответственно за счет включения в рацион стабилизи-
рованной от распада в рубце жировой добавки содержащей 
30,14% обменной энергии. Продолжительность опыта соста-
вила 30 дней.

Продуктивность животных определялась на основании 
проведенных контрольных взвешиваний молодняка крупного 
рогатого скота – в начале и конце опыта.

Определен и изучен химический состав кормов молодняка 
крупного рогатого скота, применяемых в опыте. Химический 
состав кормов рационов использованных в опыте проведен в 
лаборатории качества продуктов животноводства и кормов 
РУП «Научно-практический центр Национальной академии 
наук Беларуси по животноводству».

Валовую энергию корма и продуктов обмена определя-
ли методом прямой калориметрии в установке IKA WERKE 
Control 2000.

Полученные результаты обработаны методом биометри-
ческой статистики [8]. Разница между группами считается до-
стоверной при уровне значимости P<0,05.

Результаты исследований. Потребление молодняком 
питательных веществ кормов рациона имело некоторые 
незначительные различия между подопытными группами.

Наименьшее потребление установлено у бычков 
III опытной группы. Однако потребление сырого жира было 
больше на 61,27% и 27,94% в опытных группах по сравне-
нию с контрольными животными, обусловленное включением 
в рацион жировой добавки, состоящей на 84% из жира. На-
именьшие различия в потреблении потребление питательных 
веществ установлены у аналогов I контрольной и II опытной 
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групп. Опытные сверстники II группы потребили на 1,66 (136 г) 
и 2,00% (154 г) больше сухого и органического веществ соответ-
ственно. По потреблению БЭВ аналоги I контрольной группы 
уступили бычкам II опытной на 1,19%. В потреблении сырого 
протеина установлена обратная тенденция. Так, наибольшее 
поступление этого элемента питания отмечено животными 
контрольного варианта – 980 г, что превышает значение II и 
III опытных групп соответственно на 1,63 и 5,51%.

На основании потребления и выделения питательных ве-
ществ были рассчитаны коэффициенты переваримости. Пе-
реваримость питательных веществ рационов подопытных 
животных находилась на довольно высоком уровне в осно-
вном с незначительными межгрупповыми различиями.

Переваримость питательных веществ в I контрольной 
группе была несколько ниже показателей опытных рационов. 
Высоким значением переваримости сухого, органического 
веществ, БЭВ и клетчатки отмечались животные III опытной 
группы, что выше контроля соответственно на 3,1; 2,5; 2,8 
и 2,9 п.п. Контрольные бычки уступали опытным аналогам 
по переваримости практически всех питательных веществ. 
Однако следует отметить, что переваримость сырого проте-
ина в I контрольной группе превосходила II и III опытные со-
ответственно на 7,5 и 1,3 п.п. Переваримость сырого жира 
рациона аналогами II опытной группы была наивысшей, пре-
восходя контроль и III опытную группу на 19,4 и 12,3 п.п.
соответственно.

В использовании азота организмом подопытных животных 
установлена неоднозначная реакция на уровень исследуемого 
фактора.

В потреблении азота между I контрольной и II опытной 
группами значительных различий не установлено. Аналоги III 
опытной группы потребляли его несколько меньше, что, скорее 
всего, связано с меньшим потреблением травяных кормов. Од-
нако это не оказало отрицательного влияния на дальнейшее 
использование азота животными III опытной группы, которое 
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было лучшим по отношению к другим сверстникам. Так, ис-
пользование азота составило 42% от принятого, что на 7 п.п. 
выше I контрольной и II опытной групп. Выделение с продукта-
ми обмена также было меньше. Отложение азота заметно выше 
и составило 70% от усвоенного, или соответственно выше на 
13 и 6 п.п. по отношению к I и II подопытным группам.

Анализ использования животными потребленной энергии 
показал, что энергия рационов, по фактически съеденным 
кормам, затрачиваемая на продукцию, имела некоторые раз-
личия между группами.

На основании данных о поступлении с кормом и выделении 
энергии в метаболитах обмена рассчитана эффективность ее 
использования организмом. В частности, энергия прироста в 
III опытной группе составила 17,38 МДж, что соответственно 
на 2,19 и 1,48 МДж превышает I контрольный и II опытный 
результаты. Конверсия энергии в прирост только подтверди-
ла тенденцию к увеличению. Значение аналогов III опытной 
превосходило соответственно на 1,6 и 0,5% сверстников из 
I контрольной и II опытной групп. Затраты обменной энергии 
на 1 МДж прироста, рассчитанные в соответствии с прирос-
том живой массы в сутки, составили в III опытной группе 
4,72 МДж, что при сравнении с показателем контроля ниже 
на 0,76 (13,87%), а со II опытной – на 0,74 МДж (13,55%).

Выводы. Установлено, что использование рационов с 
различным уровнем обменной энергии оказывает положи-
тельное влияние на переваримость питательных веществ ра-
ционов позволяя повысить переваримость сухого, органичес-
кого веществ, БЭВ и клетчатки у бычков, получавших на 10% 
выше обменной энергии в рационе соответственно на 3,1; 2,5; 
2,8 и 2,9 п.п. Отложение азота заметно возросло и составило 
64-70% усвоенного. В результате энергия прироста установ-
лена на уровне 15,90-17,38 МДж, при конверсии обменной 
энергии в прирост 13,81-14,26% и затратах обменной энергии 
рациона на 1 МДж в приросте живой массы – 4,72-5,46 МДж.
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Наведено результати гематологічних досліджень внутрішньо-
породного типу свиней породи дюрок української селекції «Сте-
повий» при чистопродному розведенні та схрещуванні з поро-
дами велика біла та ландрас зарубіжної селекції. Встановлено 
підвищений рівень метаболізму у піддослідних генотипів поєд-
нання (♀ ДУСС х ♂ Л(ФС)).

Ключові слова: дюрок української селекції, гематологічні 
показники, схрещування, метаболізм.

Вступ. Склад крові – відносно сталий показник, який вод-
ночас є однією з лабільних систем організму. Фізіологічні про-
цеси, що відбуваються в ньому, значною мірою позначаються 
на якісному складі крові [1]. 

Генетична обумовленість різної інтенсивності росту і про-
дуктивності окремих тварин різних порід свиней пов’язана із 
складними і різноманітними обмінними процесами, які відо-
бражаються у морфологічних і біохімічних показниках кро-
ві. В свою чергу, морфологічний склад крові свиней тісно 
пов’язаний із загальною життєдіяльністю організму і може ви-
користовуватися як показник пристосованості тварин до тих 
чи інших умов навколишнього середовища. Гематологічні до-
слідження дають можливість глибше вивчати інтер’єр тварин, 
на підставі чого можлива більш правильна оцінка їх племінних 
якостей та рівня їх продуктивності.

Стан вивчення проблеми. Можливість та ймовірність 
ранньої оцінки племінних і продуктивних якостей тварин різ-
них поєднань має як теоретичне, так і практичне значення, 
що здійснюється шляхом визначення інтер’єрних особливос-
тей [3]. Відомо, що на обмін речовин, активність гомопоезу, 
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інтенсивність окисно–відновних процесів в організмі свиней 
впливають генотип тварин, їх вік, стать, продуктивність, го-
дівля, умови утримання та ін. Тому, практичний інтерес поля-
гає у вивченні морфологічних і біохімічних показників крові 
залежно від поєднань свиней різних генотипів в умовах удо-
сконаленої технології утримання Агрофірми «Миг–Сервіс–Агро» 
Новоодеського району Миколаївської області.

Методика досліджень. Для визначення гематологічних 
показників крові свиней в племзаводі СВК Агрофірма «Миг-
Сервіс – Агро» було сформовано 5 груп тварин. Схему досліду 
наведено в табл.1.

Таблиця 1
Схема досліду

Групи
Кількість голів, n

ГенотипВік, міс.
2 4 6

І контрольна 5 5 5 ♀ ДУСС х ♂ ДУСС*
ІІ дослідна 5 5 5 ♀ ВБ(ЗС)** х ♂ ДУСС

ІІІ дослідна 5 5 5 ♀ ДУСС х ♂ВБ(ЗС)

ІV дослідна 5 5 5 ♀ ДУСС х ♂ Л(ФС)***

V дослідна 5 5 5 ♀ Л(ФС) х ♂ ДУСС

Примітки: * – ДУСС – внутрішньопорідний тип свиней породи дюрок української селекції 
«Степовий», ** – ВБ(ЗС) – велика біла зарубіжної селекції, *** – Л(ФС) ландрас французької 
селекції.

Всі тварини дослідних груп утримувалися на повноцінних 
науково обгрунтованих раціонах. Умови утримання і годівлі у 
всіх групах були однаковими.

Дослідження крові проводили у 5 тварин з кожної групи при 
досягненні піддослідними свинями 2, 4, 6 – місячного віку. Від-
бирали зразки крові в одних і тих самих тварин вранці, до го-
дівлі, з бокової великої вушної вени з зовнішньої поверхні вуха. 
Визначали морфологічний та біохімічний статус крові свиней 
за загальноприйнятими методиками: кількість еритроцитів і 
лейкоцитів шляхом підрахунку в камері Горяєва під мікроско-
пом; вміст гемоглобіну – за допомогою гемометра Салі; вміст 
загального білка у сироватці крові – рефрактометричним ме-
тодом на фотоелектрокалориметрі КФК-2; кількість альбумінів 
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і глобулінів – нефелометричним методом; активність фермен-
тів аспартат (АСТ) та аланін (АЛТ) амінотрансфераз за методом 
Райтмана-Френкеля. Експериментальні дані обробляли мето-
дом варіаційної статистики за М.О. Плохінським із викорис-
танням ПЕОМ і програм, які входять до пакету Statistika V5.5.

Результати досліджень. Аналізуючи дані гематологічних 
досліджень з урахуванням належності тварин до тієї чи іншої 
групи, слід відмітити, що всі показники знаходились в межах 
фізіологічних норм для свиней кожного вікового періоду, але 
мають певні відмінності. Морфологічний склад крові свиней 
різних генотипів у віковому аспекті наведено у табл.2.

Таблиця 2
Вікові зміни морфологічного складу крові свиней різних 

генотипів, XSX ± 

Показники
Вік, 
міс.

Група тварин
І (n=5) ІІ (n=5) ІІI (n=5) IV (n=5) V (n=5)

Гемоглобін,
г /%

2
9,89 ± 
0,138

9,38 ± 
0,117

8,27 ± 
0,061

8,92 ± 
0,083

8,98± 
0,076

4
10,77 ± 
0,124

11,00± 
0,158

9,18± 
0,012

10,84± 
0,135

11,40± 
0,098**

6
11,14± 
0,168

10,70± 
0,145

10,10± 
0,139

11,27± 
0,171

11,36± 
0,169

Еритроцити, 
млн /мм3

2
7,61± 
0,093

7,14± 
0,082

7,32± 
0,113

7,77± 
0,078

7,83± 
0,125

4
7,57± 
0,098

7,33± 
0,108

7,35± 
0,116

7,65± 
0,081

7,91± 
0,089*

6
7,71± 
0,136

7,41± 
0,111

7,30± 
0,097

7,81± 
0,148

7,90± 
0,137

Лейкоцити, 
млн /мм3

2
19,21± 
0,268

18,48± 
0,196

18,61± 
0,211

20,04± 
0,301

19,21± 
0,316

4
18,72 ± 
0,212

18,56± 
0,324

18,70± 
0,273

19,84± 
0,198**

19,36± 
0,185

6 13,37± 
0,158

14,82± 
0,216

14,40± 
0,182

15,22± 
,169***

15,00± 
0,134

Примітки: * – Р>0,95, ** – Р>0,99, *** – Р>0,999.

Отримані результати досліджень показали, що чистопород-
ний молодняк поєднання ♀ ДУСС х ♂ ДУСС (І) за значенням 
показника вмісту гемоглобіну у 2–місячному віці мав найви-
щий рівень і перевищував дослідні групи за цим показником 
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на 5,4, 19,6, 10,9, 10,1% відповідно. Проте, помісний молодняк 
V групи у наступні вікові періоди перевищував контроль в 4- і 
6-місячному віці на 6% (Р>0,99) та 1,9% (Р<0,95) відповідно.

За вмістом еритроцитів у 2-4-6-місячному віці перевага 
була на боці підсвинків V дослідної групи, які переважали ана-
логів контрольної групи на 2,9% (Р<0,95); 4,5% (Р>0,95) та 2,5% 
(Р<0,95) відповідно. Аналіз вмісту лейкоцитів встановив, що у 
2-місячному віці більший вміст лейкоцитів був у підсвинків 
IV дослідної групи і перевищували контроль на 4,3% (Р<0,95). 
У віці 4, 6 місяців ситуація не змінилася, більший вміст лей-
коцитів був у тварин IV дослідної групи при високому ступені 
вірогідності.

Аналізуючи дані за морфологічним складом крові у віко-
вому аспекті в розрізі контрольної і дослідних груп, на боці IV, 
V дослідних груп, і це вказує на підвищений рівень метаболіч-
них процесів, пов’язаних з формуванням м’язової тканини та 
пояснює підвищену енергію росту молодняку вказаних груп.

Важливими показниками, які характеризують напругу об-
міну речовин, фізіологічний статус організму, а також є на-
дійними маркерами раннього прогнозування продуктивних 
якостей тварин, є білковий склад сироватки крові, а також 
ферменти крові [2].

Дані табл.3 свідчать, що у 2-місячному віці молодняк V до-
слідної групи мав найвищий показник – 6,96г/% загального біл-
ка у сироватці крові. У 4 – місячному віці високим значенням 
цього показника характеризувалися тварини IV і V дослідних 
груп і переважали контрольну групу на 7 (Р>0,99) та 3,7 (Р>0,95) 
відповідно. В цей же віковий період тварини ІІ та ІІІ дослідних 
груп поступалися контролю 1,2 (Р<0,95) і 4,3% (Р>0,95) відпо-
відно. Високим рівнем загального білка у віці 6 місяців харак-
теризувалися тварини І контрольної групи – 7,84 г/%.

Встановлено деякі генотипові відмінності у співвідношен-
ні альбумінової та глобулінової фракції загального білку у під-
дослідних тварин. У віці 2, 4 місяця молодняк IV і V дослідної 
групи відмічався більшим вмістом альбумінів з високим сту-
пенем вірогідності. У віці 6 місяців перевага була на боці по-
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місного молодняку ІІІ дослідної групи. Аналогічна тенденція у 
2-місячному віці спостерігалася за вмістом глобулінів. Проте у 
6-місячному віці найвищий показник глобулінів мали тварини 
контрольної групи – 4,84 г/%.

Таблиця 3

Біохімічний склад крові піддослідних груп, XSX ± 

Показники
Вік, 
міс.

Група тварин
І ІІ ІІI IV V

Загальний 
білок, г/%

2 6,18
±0,105

5,90
±0,087

6,19
±0,093

6,88
±0,128*

6,96
±0,098**

4 7,45
±0,057

7,36
±0,085

7,14
±0,069

7,73
±0,081*

7,97
±0,095**

6
7,84

±0,073
7,13

±0,067
7,32

±0,103
7,40

±0,091
7,24

±0,080

Альбуміни,
г/%

2 2,43
±0,031

2,22
±0,043

2,35
±0,028

2,78
±0,039***

2,84
±0,021***

4 2,78
±0,017

2,81
±0,030

2,79
±0,049

3,02
±0,041***

3,12
±0,036***

6 3,00
±0,051

2,96
±0,047

3,12
±0,039

3,00
±0,040

2,98
±0,036

Глобуліни, г/%

2 3,00
±0,051

3,78
±0,041

3,84
±0,063

4,10
±0,070**

4,12
±0,051**

4 4,67
±0,075

4,55
±0,065

4,35
±0,048

4,71
±0,051

4,85
±0,083

6 4,84
±0,054

4,17
±0,047

4,20
±0,065

4,40
±0,081

4,26
±0,068

Білковий 
коефіцієнт

2 0,65
±0,019

0,59
±0,004

0,61
±0,007

0,68
±0,009

0,69
±0,012

4 0,60
±0,008

0,62
±0,009

0,64
±0,007

0,64
±0,006

0,64
±0,006

6 0,62
±0,008

0,71
±0,007

0,74
±0,009

0,68
±0,006

0,70
±0,011

АСТ, ммоль/
годּл

2 0,30
±0,006

0,34
±0,008

0,32
±0,007

0,41
±0,018**

0,40
±0,011**

4 0,84
±0,010

0,86
±0,017

0,80
±0,021

0,92
±0,031

0,96
±0,009***

6 0,67
±0,009

0,70
±0,008

0,67
±0,006

0,71
±0,015

0,72
±0,022

АЛТ, ммоль/
годּл

2 0,36
±0,005

0,44
±0,009

0,42
±0,007

0,47
±0,011**

0,46
±0,015**

4
0,72

±0,019
0,62

±0,011
0,60

±0,010
0,74

±0,024
0,68

±0,021

6 0,84
±0,013

0,72
±0,009

0,70
±0,007

0,84
±0,008

0,96
±0,009

Примітки: * – Р>0,95, ** – Р>0,99, *** – Р>0,999.

http://visnyk.mnau.edu.ua/



86 Сільськогосподарські 
науки

У результаті проведених досліджень встановлено, що по-
рівняно з чистопородними тваринами практично всі помісні 
групи мали підвищений білковий метаболізм. Встановлено, що 
у 4-місячному віці свині мають високі показники активності 
ферментів сироватки крові, що відповідає періоду інтенсивного 
синтезу м’язової тканини. Активність АСТ у підсвинків дослід-
них груп, особливо IV та V, за всі вікові періоди на 7,4…36,6% 
була вищою порівняно з чистопородними тваринами.

Активність АЛТ у 2-місячному віці була найвищою – 
0,47 ммоль/год*л у підсвинків IV дослідної групи, які переви-
щували контроль на 27,7% (Р>0,99). Аналогічна тенденція спо-
стерігалася у 4–місячному віці. Однак у віці 6 місяців найвищу 
активність даного ферменту мали помісні тварини V дослідної 
групи – 0,96 ммоль/год*л.

Висновки. Аналіз морфологічного складу крові свиней по-
казав, що за вмістом гемоглобіну молодняк V групи, де бать-
ківською формою є ДУСС, а материнською Л(ФС) у 4 і 6 місяч-
ному віці перевищував контроль відповідно на 6,0% та 1,9%.

За вмістом еритроцитів спостерігалась аналогічна тенден-
ція. За біохімічним складом крові піддослідних груп встанов-
лено, що IV та V дослідні групи у 4-місячному віці мали най-
вищий вміст загального білку в сироватці крові. Піддослідні 
тварини IV та V групи характеризувалися більшим вмістом 
альбумінової та глобулінової фракцій загального білку. Актив-
ність АСТ і АЛТ була вищою у дослідних груп, які отримані від 
схрещування спеціалізованих м’ясних порід. Це IV і V групи, 
які перевищували контроль за цими показниками від 7…40%.
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КОНТРОЛЬ ЗАЛИШКОВИХ ГОРМОНАЛЬНИХ 
ПРЕПАРАТІВ У ПРОДУКТАХ ТВАРИННИЦТВА –

ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ

О.А. Лихолат, доктор біологічних наук
О.В. Вишнікіна, кандидат хімічних наук
Академія митної служби України

Зважаючи на можливості і величину поставок продовольства 
в сучасному суспільстві, неможливо гарантувати, що всі харчові 
продукти є безпечними для споживачів. Для зменшення ризику 
порушень здоров’я людини, що викликані споживанням продукції 
тваринництва, необхідно досягти самих високих вимог їх безпеки 
та оптимізації методів експертної оцінки продукції.

Ключові слова: продукція тваринництва, оцінка якості,
гормональні залишкові препарати.

Вступ. Безпека продуктів харчування є пріоритетом на 
всіх стадіях харчового ланцюга, який охоплює ланки від сіль-
ського господарства до продавців. Відповідальність за безпеку 
продуктів харчування в першу чергу беруть на себе виробни-
ки, які повинні враховувати харчові ризики [1].

У зв’язку зі вступом України до Всесвітньої Торговельної 
Організації виникла необхідність гармонізації ветеринарних 
вимог до якості продукції тваринного походження, оскільки 
існує небезпека ввозу в країну продукції, що не відповідає 
стандартам безпеки.

Метою статті став аналітичний огляд з проблеми мож-
ливого забруднення ветеринарної продукції, зокрема м’яса, 
гормональними препаратами та сучасних експертних методів, 
що пропонуються для детермінації їх залишкових кількостей.

Виклад основного матеріалу досліджень. Яловичина й 
продукція з неї є важливим джерелом харчування в багатьох 
країнах. Методи її виробництва змінюються й включають ви-
користання гормональних компонентів для збільшення росту 
й тканин зі зменшеним вмістом жиру у великої рогатої худоби. 
Гормональні компоненти поділяють на: естрогенні (естрадіол-
17β і його етери; зеранол), андрогенні (тестостерон і етери; 
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тренболон ацетат) або прогестогенні (прогестерон; меленге-
строл ацетат).

Як представлено у доповіді Наукового Комітету Євро-
пейської комісії по захисту прав та здоров’я споживачів від 
30.04.1999 року, продукція, що вміщує ветеринарні пре-
парати, вкрай небезпечна для здоров’я людини: гормональ-
ні стимулятори росту – стильбени, стероїдні гормони мають 
канцерогенну активність, викликають порушення статевого 
дозрівання й репродуктивної здатності, а тиреостатики пору-
шують функцію щитовидної залози й викликають алергії. На-
приклад, зеранол, який широко використовувався як анабо-
лічний стимулятор, був офіційно заборонений у Європі через 
небезпеку його потенційного канцерогенного й ендокринного 
афекту, що порушує біологічні процеси [2].

Використання найнебезпечніших гормональних стиму-
ляторів росту (стильбенів, тиреостатиків, природних і синте-
тичних стероїдних гормонів) для вирощування тварин суворо 
заборонено в більшості країн і постійно контролюється впо-
вноваженими органами державного ветеринарного нагля-
ду відповідно до Директив ЄС 89/662/ЕЕС, 90/425/ЕЕС і
96/23/ЄС та інших щодо ветеринарного й зоотехнічного 
контролю живих тварин і продуктів тваринного походження.

У Європейському союзі (ЄС) заборонені виробництво й ім-
порт яловичини й продукції, отриманих від худоби, вирощеної 
із застосуванням гормонів. Методи оцінки можливих неспри-
ятливих ефектів на людей, що споживають подібні продукти, 
включають аналіз достовірних кількостей гормонів у контек-
сті їхньої біологічної діяльності й травних, поглинаючих, по-
стпоглинаючих і видільних процесів. Спеціальні дослідження 
спрямовані на ефекти низьких концентрацій гормональних 
компонентів у м’ясних виробах у дітей у препубертальному 
періоді, ентерогепатичну інактивацію, клітинні рецептори й 
нерецепторні медіаторні процеси й визначення потенціалу 
впливу на ріст, розвиток і фізіологічні функції у споживачів. 
Особливе побоювання викликає естрадіол-17β як канцеро-
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генна речовина в деяких тканинах. Доведено, що деякі ка-
техол метаболіти можуть викликати вільнорадикальне ушко-
дження ДНК у клітині й тест-системах лабораторних тварин. 
Вважають, що класичний естроген-рецепторний посередник 
стимулює проліферацію клітин, які підтримують сприйняття. 
Математичні моделі, що описують кількісні відносини між спо-
живанням малих кількостей естрогенів у м’ясі на додаток до 
більших концентрацій від ендогенного виробництва, хімічна 
стехіометрія на клітинному рівні й людській патології не одер-
жали поки належного розвитку. Такий підхід необхідний для 
встановлення “молекулярної матеріальності” додаткового спо-
живання гормону за відносної оцінки ризику. Інші гормони 
на визначення потенційно несприятливих ефектів дослідже-
ні менше. Обмеження досліджень міжнародною угодою щодо 
застосування «попереджувального принципу» і неприйняття 
європейською Комісією рекомендацій Кодексу Алиментариус 
призвели до рішення, відповідно до якого м’ясо великої рога-
тої худоби, вирощеної із застосуванням гормонів, безпечне для 
споживачів [3].

До того ж, у ЄС відсутні законодавчо встановлені при-
родні рівні гормонів у зразках тваринницької продукції. Дані 
з інспекції зразків тканин тварин, яким незаконно вводили 
гормони, типово перебувають у діапазоні від декількох мі-
крограмів на кілограм (ppb) до декількох десятих мікрограма 
на кілограм. У ЄС незаконно використовується досить вели-
ка кількість гормонів, і число активних складів усе ще роз-
ширюється. Крім естрогенного, андрогенного й прогестаген-
ного складів, а також тиреостатичних, кортикостероїдних і 
β-адренергічних компонентів, що використовуються окремо, 
вони застосовуються в “сильних” комбінаціях, що дає підставу 
припустити ймовірність споживання в ЄС високозабруднено-
го м’яса великої рогатої худоби [4].

Після Світового Форуму WHO у листопаді 2007 Пекінська 
Декларація визнала важливість безпеки продовольства поряд 
із правами всіх індивідуумів на безпечне й адекватне хар-

http://visnyk.mnau.edu.ua/



90 Сільськогосподарські 
науки

чування. Для ідентифікації основних генераторів небезпеки 
Урядовою хімічною лабораторією (LGC, Великобританія) були 
ретроспективно проаналізовані зразки продовольства з 117 
країн. Китай переважав як країна-порушник [5]. Зважаючи 
на об’єм импортованої продукції, у тому числі продовольчої, 
що надходить в Україну, зокрема, з Європи та Китаю, безпере-
чно, необхідно посилити контроль за безпекою продовольчих 
товарів.

В Україні у 2009 році прийнято Закон №1446-VI «Про За-
гальнодержавну цільову економічну програму проведення 
моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забрудню-
ючих речовин у живих тваринах, продуктах тваринного по-
ходження і кормах, а також у харчових продуктах, підконтр-
ольних ветеринарній службі, на 2010-2015 роки». Відповідно 
до Закону в Україні повинна бути вдосконалена матеріально-
технічна база державних лабораторій ветеринарної медици-
ни, розширена сфера їх акредитації згідно із стандартом ISO/
IEC 17025, що визначає вимоги до компетентності випробу-
вальних та калібрувальних лабораторій, розроблені та впрова-
джені підтверджувальні методи здійснення контролю тощо [6].

Зокрема, для визначення залишків зеранолу, який у не-
великих кількостях може бути присутнім у тканинах сіль-
ськогосподарських тварин, пропонується використання ме-
тодів тонкошарової хроматографії, газової хроматографії/
мас-спектрометрії, рідинної хроматографії. Подібні методи є 
досить чутливими, але потребують для проведення багато часу 
і є вартісними. Вони можуть бути застосованими як арбітраж-
ні методи, але не як експресні/моніторингові методи.

Для швидкого й чутливого аналізу визначеного зразка 
пропонується імунологічне дослідження, що має практичні пе-
реваги перед звичайними інструментальними методами при 
швидкому аналізі залишків гормональних препаратів. Іму-
нохімічні методи типу ELISA прості, швидкі й рентабельні, з 
адекватною чутливістю й специфікою для виявлення малих 
молекул [2]. Натепер метод ІФА став доступним завдяки своїй 
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невисокій вартості й екологічній безпеці, що призвело до того, 
що даний метод лабораторного дослідження перейшов у роз-
ряд стандартних, «рутинних» аналізів.

Висновки. Таким чином, зважаючи на можливості і ве-
личину поставок продовольства в сучасному суспільстві, не-
можливо гарантувати, що всі харчові продукти є безпечними 
для споживачів. Хоча безпека продовольчих товарів зростає 
завдяки систематичному зниженню забруднення у кожному 
пункті від виробництва продовольства та обробки до підго-
товки і споживання, сучасних удосконалень контролю без-
пеки, для зменшення ризику порушень здоров’я людини, що 
викликані споживанням харчових продуктів, зокрема, тва-
ринного походження, необхідно досягти самих високих вимог 
їх безпеки та оптимізації методів експертної оцінки продукції.
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МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА 
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Н.В. Черный, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Харьковская государственная зооветеринарная академия

Встановлено позитивний вплив використання комплексного 
мікроелементного препарату на природну резистентність, про-
дуктивність і соматометричні показники свиней.

Ключові слова: свині, резистентність, жива маса, екстер’єрні 
показники, збереження.

Вступление. В свиноводческих хозяйствах разных форм 
собственности регистрируется достаточно высокий процент 
выбытия поросят, что, как правило, связывают с заболеваниям 
у них желудочно-кишечного тракта и органов дыхания [1-3]. 
По сообщениям некоторых авторов [6, 10, 11] наиболее частые 
причины, обуславливающие проявление болезней органов 
дыхания (27-28,8%), органов пищеварения (51-55,4%), обмена 
веществ (17-18,2%) – это нарушение санитарно-гигиенических 
условий: неполноценное и несбалансированное кормление, 
высокая бактериальная загрязненность свинарников, сквоз-
няки и низкий иммунный статус [9].

В перечне абиотических факторов, сказывающихся на 
интерьерных и гравио- и соматометрических показателях, 
важная роль принадлежит кормлению, в том числе обеспе-
ченности свиней комплексом биологически активных доба-
вок (витамины, фитодобавки, пробиотики), минеральными 
веществами.

В современных условиях ведения свиноводства боль-
шое значение имеет контроль за состоянием естественной 
резистентности животных [4, 5, 7]. Для повышения есте-
ственной резистентности, продуктивности и профилактики 
иммуннодефицитных состояний в практике свиноводства 
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широко применяют различные биостимуляторы, проявляю-
щие иммунный и ростостимулирующий эффект [8, 11, 12].

В данной работе приводятся данные о влиянии комплек-
сноминерального препарата (КМП) на интерьерные и гравио-
соматометрические показатели свиней от рождения до 4-ме-
сячного возраста.

Препарат КМП – это официнальный стерильный раствор, 
содержащий в своем составе четыре биоэлемента (железо, се-
лен, йод, магний) и серосодержащую аминокислоту (метио-
нин), предназначенный для внутримышечной инъекции.

Цель работы – дать санитарно-гигиеническую оценку 
применения КМП и его влияния на естественную резистент-
ность и продуктивность молодняка свиней крупной белой 
породы.

Методика исследований. Научно-хозяйственные опыты 
проводили в СТК “Слобожанский” Харьковской области, а ис-
следования крови в лаборатории “Центр здоровья” (г. Харьков).

Для решения поставленной цели по принципу аналогов 
были сформированы две группы поросят по 30 голов в каж-
дой, которые содержались в условиях технологии, принятых 
на комплексе. Условия содержания аналогичное.

Поросята подопытных групп выращивались на раци-
онах, принятых в хозяйстве, опытной – внутримышечно 
инъецировали препарат в дозе 5 см3 согласно наставления, 
контрольная группа была интактной.

В научно-хозяйственном опыте учитывали следующие по-
казатели: состояние естественной резистентности, белковый 
состав сыворотки крови, морфологический и биохимический 
уровень, динамику живой массы, соматометрические данные, 
сохранность.

Контроль за состоянием микроклимата в свинарнике осу-
ществляли по температуре и влажности воздуха, освещен-
ности, скорости движения и бактериальной загрязненности 
воздуха. Концентрацию NH3, CO2 определяли УГ-2, бактери-
альную загрязненность – по Матусевичу.
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Результаты исследований. Важным физиологическим 
показателем состояния организма служит белковый состав 
крови, позволяющий в определенной степени судить о резис-
тентности свиней, о функциональном состоянии органов и 
тканей, о характере и степени воздействия того или иного фак-
тора или вещества, полноценности протеинового питания и 
интенсивности течения белкового обмена веществ животных. 
С возрастом свиней в зависимости от уровня обмена веществ 
изменяется концентрация ряда белковых компонентов в кро-
ви (5), поэтому исследование крови мы проводили в 30-, 60- и 
120-дневном возрасте.

В настоящем опыте мы рассматривали влияние КМП на 
содержание: общего белка, альбуминов и глобулинов в крови 
поросят. Это тем более необходимо, потому что имеющиеся 
результаты по белковому составу крови свиней до настоящего 
времени остаются дискуссионными (табл.1).

Таблица 1
Динамика белкового спектра сыворотки 

крови свиней (M±m), n = 60

Группы
Возраст, 
дней

Общий 
белок, 
г/л

Белковые фракции, %
альбумины глобулины
г/л % г/л %

Контрольная
30 74,6±0,68 36,20±0,89 48,5 38,4±0,6 51,5
60 76,3±0,56 34,8±0,26 45,6 41,5±0,3 54,4
120 71,2±0,82 35,9±0,5 50,4 35,3±0,4 49,6

Опытная
30 73,8±0,72 27,5±0,4 37,2 46,3±0,3 62,8
60 75,6±0,81 37,4±0,3 49,4 38,2±0,5 50,6
120 74,2±0,91 26,7±0,4 39,5 47,5±0,83 60,5

Как видно из таблицы, концентрация общего белка и 
его фракций под влиянием КМП изменялась как в разрезе 
подопытных групп, так и в зависимости от возраста свиней. 
Так, содержание общего белка в сыворотке крови отмечалось 
только в 120-дневном, по сравнению с контрольной группой – 
на 4,2%, альбуминов – на 11,3%, в 30 – на 10,9%, в 60-днев-
ном возрасте (P < 0,05). Это свидетельствует об интенсивности 
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белкового обмена под влиянием КМП, что согласуется с таким 
показателем, как живая масса и пророст [9]. Следует указать 
на уменьшение альбуминов в подопытных группах свиней с 
возрастом. Содержание глобулинов с возрастом увеличива-
лось и в опытной группе составило: в 30-дневном возрасте – 
62,8%, в 120-дневном – 60,5%, что на 11,3 и 10,9% больше, 
чем в контроле (P < 0,05). Некоторое увеличение глобулинов 
в сыворотке крови свиней опытных групп свидетельствует о 
том, что влияние КМП оказалось более активным на стимуля-
цию естественной резистентности животных. Это подтверж-
дается и соматическими показателями свиней. Соматометри-
ческие показатели свиней (масса тела, длина туловища, обхват 
и ширина груди и др.), характеризующие их рост и развитие, 
приведены в таблице 2.

Таблица 2
Некоторые соматометрические 

показатели свиней (M±m), n = 60

Показатели
Возраст, дней

новорожденные 30 60 120
Масса 
тела, кг

1,24±0,03 / 
1,25±0,04

5,77±0,90 / 
6,18±0,19

14,8±0,5 / 
15,9±0,2

37,5±0,44 / 
40,4±0,72

Длина
туловища, см

2,66±1,13 / 
27,1±0,64

36,8±0,13 / 
36,7±0,11

63,4±0,53 / 
63,8±0,93

91,5±0,69 / 
83,1±0,32

Высота в 
холке, см

17,8±0,37 / 
17,7±0,41

13,8±0,07 / 
15,0±0,08

31,6±0,65 / 
32,7±0,54

34,7±0,51 / 
41,9±0,61

Обхват 
груди, см

24,6±0,54 / 
24,2±0,51

28,2±0,22 / 
31,2±0,40

52,8±0,61 / 
55,4±0,49

79,4±0,63 / 
82,3±0,81

Ширина 
груди, см

 7,1±0,25 / 
7,0±0,30

7,20±0,04 / 
8,40±0,06

14,3±0,31 / 
15,4±0,41

26,6±0,30 / 
22,2±0,46

Примечание: в числителе показатели контрольной группы, знаменателе – опытной

Данные таблицы 2 показывают, что с суточного до 
120-дневного возраста происходит естественный рост и воз-
растная динамика изученных выше показателей. Длина ту-
ловища характеризует размер поросенка и развитие вну-
тренних органов. В течение опыта наивысший параметр 
(83,01±0,32 см) был зафиксирован в 120-дневном возрасте у 
животных из опытной группы, аналогичное увеличение уста-

http://visnyk.mnau.edu.ua/



96 Сільськогосподарські 
науки

новлено и по показателю обхвата груди (82,3±0,81 см). По 
другим соматическим параметрам (масса тела, высота в хол-
ке, ширина груди) свиньи из контрольной группы уступали 
опытным. В целом можно заключить, что использование пре-
парата КМС способствовало лучшему росту и развитию, улуч-
шению гравио- соматометрических показателей свиней.

Одним из наиболее важных показателей клинического со-
стояния организма свиней является состав крови, которая 
выполняет транспортную, регуляторную и защитную функ-
ции. Сохраняя постоянство состава, кровь является достаточ-
но лабильной системой, отражающей проходящие в организме 
изменения. Поэтому гематологические исследования были од-
ним из критериев оценки препарата КМП на обмен веществ в 
организме подопытных свиней.

Таблица 3
Морфологические и биохимические показатели 

у подопытных свиней (M±m), n = 60

Группы Возраст, 
дней

Эритроциты Hb Лейкоциты Глюкоза, 
ммоль/л

Контрольная
30 5,78±0,18 108,2±3,6 12,1±0,56 6,36±0,10
60 5,69±0,14 107,1±4,2 12,4±0,39 4,11±0,21
120 6,6±0,3 109,6±0,2 12,7±0,43 4,12±0,09

Опытная

30 6,42±0,20 117,4±4,1 13,4±0,7 6,59±0,11

60 6,27±0,17 115,3±3,8 13,2±0,61 4,83±0,20
120 7,2±0,2 112,0±0,3 13,5±0,38 4,68±0,12

Установлено, что через 30 дней от начала опыта количе-
ство красных эритроцитов в крови свиней из подопытных 
групп было в пределах физиологической нормы (В.Г. Сноз, 
2006) для указанных возрастов. Однако у свиней опытных 
групп этот показатель был выше в 30-, 60- и 120-дневном 
возрасте на 11,0-10,1-9,1% соответственно. Обращает вни-
мание, что концентрация гемоглобина в эритроцитах свиней 
контрольной группы была ниже на 8,5-7,6-2,1% в указанные 
возрастные периоды. Существенных различий по количеству 
лейкоцитов в крови свиней из опытной группы в 120-днев-
ном возрасте не установлено (P > 0,05). Таким образом, анализ 

http://visnyk.mnau.edu.ua/



97Вісник аграрної науки Причорномор’я, 
Випуск 3, т.2, ч.2, 2010

морфологического состава крови свидетельствует об усилении 
у свиней опытной группы ее дыхательной функции, о лучшем 
снабжении их организма кислородом, а следовательно и об ак-
тивизации у них окислительно-восстановительных процессов.

Для образования энергии в организме животных важную 
роль играют углеводы, расщепляющиеся в пищеварительном 
тракте на глюкозу, которая служит четким сигналом состоя-
ния углеводного обмена. Ее уровень в опытной группе не сни-
жался ниже показателей 4,68-6,59 ммоль/л.

Одной из составляющих частей естественной резистент-
ности организма животных являются гуморальные (БАСК, 
ЛАСК) и клеточные показатели (ФАН, ФИ, ФЧ).

Таблица 4
Клеточные и гуморальные показатели у свиней

Показатели
Возраст, дней

30 60 120

ФАН, %
44,7±2,86 / 
4,51±3,12

45,8±3,05 / 
52,3±3,35

51,24±3,51 / 
59,38±4,72

Фагоцитарный индекс
3,86±0,24 / 
4,18±0,33

7,25±0,38 / 
8,67±0,24

7,11±0,29 / 
7,52±0,40

Фагоцитарное число
1,82±0,09 / 
1,74±0,05

3,48±0,11 / 
4,38±0,07

4,80±0,011 / 
4,66±0,06

БАСК, %
47,1±1,7 / 
51,4±1,5

53,4±2,2 / 
61,3±2,4

43,7±3,5 / 
52,8±2,3

ЛАСК
28,4±2,1 / 
30,7±1,90

41,8±3,0 / 
44,5±2,0

43,4±2,7 / 
47,1±1,8

Из таблицы видно, что фагоцитарная активность нейтро-
филов в опытной группе свиней не превышала 59,38±4,72%, 
контрольной – 51,24±3,5%. Максимальная разница меж-
ду группами составила: в 60-дневном возрасте – 6,5%, и 
120-дневном – 8,14%. Аналогичные различия выявлены по 
фагоцитарному индексу.

По бактерицидной активности сыворотки крови свиньи 
опытной группы превосходили своих сверстников: на 4,3% – 
(30 дней), на 7,9% – (60 дней) и 8,7% – (120 дней). Межгрупповые 
различия в сторону повышения ЛАСК отмечены у свиней из 
опытной группы.
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Выводы. На основании проведенных исследований 
можно заключить, что инъецируемый КМП, содержащий 
микроэлементы (Fe, I, Mg, Se и метионин) в дозе 5 см3/голо-
ву активизирует гемопоэз, окислительно-восстановительные 
процессы, стимулирует резистентность организма и способ-
ствует лучшему развитию соматометрических и гравиометри-
ческих показателей у свиней.
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ОЦІНКА ЯКОСТІ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ 
М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

І.В. Назаренко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський державний аграрний університет

Досліджено якість варених та сирокопчених ковбасних ви-
робів Миколаївської області, виготовлених за Державним стан-
дартом та технологічною інструкцією. Доведено, що для виготов-
лення якісних ковбасних виробів необхідно дотримуватися вимог 
Державного стандарту.

Ключові слова: якість, органолептична оцінка, стартові 
культури, фізико-хімічні показники, варені ковбаси, сирокопчені 
ковбаси.

Вступ. Різке погіршення екологічної ситуації практично 
в усіх регіонах світу, пов’язане з антропогенною діяльністю 
людини, вплинуло на якісний склад продуктів харчування. 
Таким чином, забезпечення структури, безпечності та якості 
харчування – найважливіші стратегічні завдання держави на 
сучасному етапі розвитку України.

У сфері охорони здоров’я населення та забезпечення його 
повноцінним харчуванням особливу актуальність має Закон 
“Про безпечність та якість харчових продуктів” та система 
НАССР (Hazard Analysis Control Critical Points – аналіз ризиків 
у контрольних критичних точках).

Останніми роками в Україні розробляються нові рецепту-
ри ковбасних виробів такого хімічного складу, який збалан-
совано за вмістом білків, жирів, вуглеводів, води, мінераль-
них речовин і вітамінів. Розробляються та впроваджуються 
новітні технології, які оптимізують і наближають до мінімуму 
витрати м’яса при його переробці, забезпечують раціональне 
використання вторинних продуктів забою тварин і харчових 
добавок, оптимальних режимів зберігання і способів холодиль-
ної обробки, пакувальних матеріалів. Важливо не тільки збіль-
шити обсяг виробництва м’ясопродуктів, а й забезпечити мак-
симальний вихід готової продукції, не втративши якість та її 
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харчову цінність. З метою підвищення харчової та біологічної 
цінності продукції використовують білкові компоненти тва-
ринного і рослинного походження – знежирене молоко, казеїн, 
білки сої і крові тощо.

Методика досліджень. За даними ветеринарної меди-
цини, на 01.01.2010 в Миколаївській області зареєстровано 
48 м’ясопереробних підприємств, 16 з яких розташовані на 
території Миколаєва. Максимальна потужність їх 440 кг за 
зміну, а мінімальна 50 кг. Асортимент ковбас підбирають з 
урахуванням попиту населення і працюють на замовлення. 
Найбільшим попитом серед населення Миколаївської області 
користується із м’ясних виробів – варені ковбаси. Проведено 
порівняльний аналіз продукції.

Результати досліджень. Разом з членами регіональної 
дегустаційної комісії проведено порівняльну органолептичну 
оцінку варених ковбас вищого ґатунку, виготовлених за стан-
дартною класичною технологією – І варіант і згідно з технічни-
ми умовами – II варіант (табл.1).

Таблиця 1
Органолептична оцінка варених ковбас

Показники якості
Максимальна 
кількість балів

Оцінка в балах
І варіант ІІ варіант

Смак 10 10 9
Запах 10 10 9
Щільність 10 10 9
Жорсткість 5 5 4
Сочність 5 5 4

Сума балів 40 40 35

Органолептична оцінка якості варених ковбас характери-
зувалася зовнішнім виглядом, смаком, кольором, ароматом, 
консистенцією, а також виглядом на розрізі – це рівномірність 
розподілу компонентів фаршу і ступінь однорідності.

Таким чином, за органолептичними показниками варена 
ковбаса, виготовлена за технічними умовами, одержала мен-
шу кількість балів – 35, ніж ковбаса виготовлена за стандарт-
ною класичною технологією згідно з державним стандартом.
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Проведені фізико-хімічні дослідження показали, що фарш, 
виготовлений за рецептурою технічних умов України, посту-
пається контрольному зразку, виготовленому за класичною 
рецептурою (табл.2).

Таблиця 2

Фізико-хімічні та технологічні показники фаршу, ( хSХ ± )

Показники І варіант (n=15) II варіант (n=15)

рН сирого фаршу 6,31 ±0,12 5,47 ±0,15
рН готових ковбас 6,50 ±0,19 5,52 ±0,13
Вміст загальної вологи, % 55,47 ±0,14 60,12 ±0,42
Вміст білка, % 13,47 ±0,10 12,60 ±0,14
Вміст жиру, % 43,57 ±0,11 44,76 ±0,10
Пластичність 8,0 ±0,36 8,2 ± 0,26

Вихід готових виробів, % 85,0 ±0,11 108,0 ±0,16

Ковбасні вироби повинні бути свіжими, мати суху, міцну, 
еластичну, без плісені і слизу оболонку, яка щільно прилягає до 
фаршу. Важливим є однорідність забарвлення фаршу. Сало у 
всіх видів ковбас повинно бути білого кольору або з рожевим 
відтінком.

У м’ясній промисловості актуальним є пошук нових без-
печних для споживачів методів зниження мікробіологічних 
показників сировини і готового продукту. В основі поняття 
біологічного захисту лежить принцип бар’єрних технологій з 
використанням стартових культур.

При виготовленні сирокопчених ковбас використовують 
стартові культури або бактеріальні закваски.

Результати дослідів зміни якісних показників в процесі 
сушіння сирокопченої ковбаси вищого ґатунку “Московська”, 
виготовленої з використанням стартових культур наведено в 
табл.3.

Встановлено, що в процесі сушіння сирокопченої ковбаси 
вищого ґатунку “Московська”, виготовленої з використанням 
стартових культур, відбувається втрата маси ковбасного бато-
ну: протягом 10 днів на 116 г; зменшення активної кислотнос-
ті – на 0,93 рН; показник усушки – 16,15%, що відповідає нормі.
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Таблиця З
Зміна показників в процесі сушіння сирокопченої ковбаси

Показники
Дні

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Активна
кислотність,
pH 5,73 5,74 5,59 5,36 4,86 4,83 4,84 4,81 4,79 4,80

Маса, г 582 560 556 548 542 536 516 506 484 466

Показник 
усушки, % 3,78 4,47 4,81 5,84 6,87 11,34 12,03 16,49 16,8 19,9

За органолептичними показниками сирокопчені ковбаси 
відповідали вимогам нормативних документів, але у ковбас з 
використанням бактеріальних культур відмічено більш наси-
чений, виражений смак та запах. За фізико-хімічними показ-
никами сирокопчена ковбаса характеризувалася наступними 
показниками (табл.4)

Таблиця 4
Фізико-хімічні показники сирокопчених ковбас, %

Показники І варіант ІІ варіант

Масова частка вологи, не більше 30,0 25,47
Масова частка білка, не менше 20,0 19,2
Масова частка жиру, не більше 42,0 41,57
Масова частка солі, не більше 6,0 5,09
Масова частка нітриту натрію, не більше 0,003 0,003

У дослідній сирокопченій ковбасі показник вмісту жиру 
відповідав нормативному документу і не перевищував 42,0%. 
Вміст білка був у межах норми. Масова частка жиру в дослід-
них варіантах була не більше 42,0%. Масова частка вологи в 
готових ковбасних виробах не перевищувала 30,0%, що відпо-
відає нормативним показникам. Втрата маси при сушінні згід-
но стандарту до 47%. Масова частка солі, не більше 6,0%. Ма-
сова частка нітриту натрію, не більше 0,003%. Отже, стартові 
культури прискорюють процес сушіння і в цілому тривалість 
технологічного процесу виробництва ковбаси “Московська”.

Таким чином, для виготовлення якісних ковбасних виро-
бів необхідно дотримуватися вимог Держстандарту.
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СОРТОВА РОЗРУБКА ЯЛОВИЧИХ ТУШ

О.І. Петрова, кандидат сільськогосподарських наук
Миколаївський державний аграрний університет

У статті наведено результати забою бугайців червоної степо-
вої та української чорно-рябої молочної порід. Вивчено сортовий 
склад туш піддослідних бугайців.

Ключові слова: туша, забійна маса, забійний вихід, м’якуш, 
відруб.

Вступ. Яловичину отримують переважно від вирощеного 
і відгодованого надремонтного молодняку (бугайців і теличок) 
та вибракуваної дорослої худоби молочних і комбінованих по-
рід. Протягом ХХ століття суть поняття “зріла яловичина” змі-
нилася. Якщо раніше під цим розуміли м’ясо вола не молодшо-
го 3-4 років, то в подальшому, під впливом багатьох причин, 
основною з яких є зміна вимог споживачів до м’яса, відбулося 
різке зменшення віку худоби при забої [1]. Нині забивають пе-
реважно молодняк віком 1-2 роки, причому він повинен мати 
велику живу масу, давати важку тушу гарної якості. Тому під 
час розроблення технології інтенсивного вирощування й відго-
дівлі надремонтного молодняку слід враховувати особливості 
формування у нього м’ясної продуктивності. Оскільки голо-
вними компонентами туші є кістки, м’язи й жир, слід звер-
тати увагу на характер росту й розвитку цих найважливіших 
тканин, зміну їх співвідношення й складу в туші [2].

Нами вивчався морфологічний та сортовий склад туш від 
молодняку великої рогатої худоби, який вирощували за обме-
женого споживання молочних кормів. Якість м’яса – понят-
тя, що охоплює досить широке коло морфологічних, фізико-
хімічних й органолептичних показників. У сукупності вони 
визначають його харчову цінність і смакові якості.

Методика досліджень. Науково-господарський дослід 
проводився в умовах ДП „Племрепродуктор ”Степове” Мико-
лаївської області. Для досліду відібрали по 30 голів новонаро-
джених бугайців української чорно-рябої молочної (УЧРМ) та 
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червоної степової (ЧС) породи, з яких за принципом аналогів 
сформували контрольні і дослідні групи по 15 голів у кожній. 
Після досягнення телятами 2-місячного віку кожну дослідну 
групу було поділено на дві. Утримання тварин до 9-місячного 
віку було безприв’язне, з 9 до 15-місячного прив’язне. Годівля 
тварин проводилася відповідно до схеми досліду (табл.1). Від-
повідно до методики досліджень, в 15-місячному віці проведе-
но контрольний забій бугайців [3]. Для забою з кожної групи 
було відібрано по три бугайці живою масою близькою до серед-
нього показника по групі. На м’ясокомбінат худобу доставляли 
спеціальним автотранспортом на відстань 50 км. Забій тварин 
проводили після 24-годинної голодної витримки. Перед забоєм 
піддослідних тварин 1-ї, 2-ї та контрольної груп віднесено до 
категорії вищої вгодованості відповідно до ДСТу 5110-55.

Таблиця 1
Схема досліду

Група
Умови годівлі за періодами досліду

0-2 місяці 3-6 місяців 7-15 місяців

контрольна
(n=15)

незбиране молоко – 
250 л, сіно,
концентровані корми 
– згідно з нормою, 
вода досхочу

грубі, соковиті та
концентровані корми –
згідно з нормою, 
вода досхочу

за загально-
прийнятими 
нормами

I дослідна
(n=8)

незбиране
молоко – 182 л, 
передстартерний 

комбікорм
«Малюк-60» – 40 кг, 
сіно, вода досхочу

стартерний комбікорм
«Бузівок-180» – 230 кг,
грубі й соковиті корми –
згідно з нормою, 
вода досхочу

за загально-
прийнятими 
нормами

II дослідна
(n=7)

грубі, соковиті й
концентровані корми –
згідно з нормою, 
вода досхочу

за загально-
прийнятими 
нормами

Біометричну обробку даних проводили на ПК за допомо-
гою програми Microsoft Excel з використанням статистичних 
функцій.

Результати досліджень. Значно вищу передзабійну і за-
бійну маси у віці 15 міс., порівняно з ровесниками контроль-
ної групи, мали бугайці, при вирощуванні яких використову-
вали повнораціонні гранульовані комбікорми (табл.2).
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Так, бугайці ЧС породи 1-ї дослідної групи за цими показ-
никами переважали ровесників контрольної на 12,4 та 14,0% 
(р<0,001), 2-ї дослідної – на 9,1 та 9,6% (р<0,01); тварини 
УЧРМ породи відповідно на 13,1; 15,7; 9,1; 10,3%. За виходом 
туші лише бугайці 1-ї дослідної групи УЧРМ вірогідно відрізня-
лися від тварин контрольної – на 1,2%. Переважали бугайців 
контрольної групи тварини 1-ї дослідної групи і за забійним 
виходом: ЧС породи – на 0,8%, УЧРМ породи – на 1,3%.

Окремі частини (відруби) однієї туші розрізняються за 
морфологічним і хімічним складом, харчовою та біологічною 
цінністю, смаковими властивостями і кулінарним призначен-
ням. Тому у різних країнах світу прийнято відповідні схеми 
розрубування і формування торгового асортименту.

За вимогами сортової розрубки, яка існує в Україні нині 
(ГОСТ 7595-79), розрубування яловичини здійснюють на 
11 відрубів, які відносять до одного з трьох сортів. До I сорту 
належать кращі за якістю відруби: тазостегновий, попереко-
вий, спинний, лопатковий, плечовий, грудний. До II сорту від-
носять шийний відруб і пахвину та до III сорту найменш цінні 
частини – заріз, передню і задню голяшку.

Аналіз сортової розрубки охолоджених туш від бугайців 
червоної степової та української чорно-рябої молочної породи 
показав, що маса відрубів за сортами між дослідними групами 
відрізнялася (табл.3).

За масою відрубів I сорту бугайці 1-ї та 2-ї дослідних груп 
червоної степової породи переважали ровесників контрольної 
групи на 23,7 (р<0,001) і 15,8 кг (р<0,001), II сорту відповідно на 
1,8 (р<0,05) і 1,3 кг та III сорту на 1,4 (р<0,05) і 0,9 кг. 

Контрольна група поступалася бугайцям 1-ї та 2-ї до-
слідних груп за масою тазостегнового відрубу відповідно на 
9,6 (р<0,001) і 6,3 кг (р<0,001), поперекового – на 1,9 (р<0,05) 
і 1,3 кг (р<0,05), спинного – на 2,5 (р<0,05) і 1,7 кг, плечово-
го – на 1,3 (р<0,001) і 0,8 кг (р<0,01). Дослідженнями сортової 
розрубки туш від бугайців української чорно-рябої молочної по-
роди встановлено, що маса відрубів за сортами у бугайців 1-ї і
2-ї дослідних груп переважала аналогів контрольної. 
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За масою відрубів I сорту бугайці 1 і 2 дослідних груп пере-
важали контрольну на 27,8 (р<0,001) і 19,2 кг (р<0,001), II сор-
ту – на 2,2 (р<0,05) і 1,5 кг (р<0,01), III сорту – на 1,6 і 1,1 кг.

Бугайці 1-ї та 2-ї дослідних груп переважали контрольну 
за масою тазостегнового відрубу відповідно на 11,2 (р<0,001) і 
7,8 кг (р<0,001), поперекового – на 2,2 (р<0,01) і 1,5 кг, спинно-
го – на 2,9 (р<0,01) і 2,0 кг (р<0,01), плечового – на 1,6 (р<0,01) 
і 1,1 кг. 

За масою лопаткового та грудного відрубу бугайці 1-ї до-
слідної групи переважали аналогів контрольної на 6,2 (р<0,001) 
і 3,7 кг (р<0,05), а 2-ї дослідної групи – на 4,3 (р<0,001) і 2,5 кг 
(р<0,05). Відмічено, що за масою пахвини, зарізу, передньої і 
задньої голяшки тварини 1-ї і 2-ї дослідних груп переважали 
контрольну, хоча різниця не вірогідна.

Після обвалювання відрубів, одержаних від бугайців 1-ї 
та 2-ї дослідних груп червоної степової породи, маса м’якуша 
вірогідно перевищувала контрольну групу: із тазостегнового 
відрубу – на 8,0 (р<0,001) і 5,3 кг (р<0,01); поперекового – на 
1,5 (р<0,05) і 1,0 кг; спинного – на 1,8 (р<0,05) і 1,2 кг; плечо-
вого – на 1,0 (р<0,05) і 0,6 кг; лопаткового – на 4,1 (р<0,001) і 
2,8 кг (р<0,01); та грудного – на 2,4 (р<0,001) і 1,6 кг (р<0,05). 
Встановлено перевагу за масою м’якуша, одержаного піс-
ля обвалювання відрубів I і II сорту 1-ї і 2-ї дослідних груп
над контрольною.

Висновок. М’ясо піддослідних бугайців характеризувало-
ся високою якістю, яка відповідає вимогам споживача. Туші 
тварин, що споживали передстартовий і стартовий комбікор-
ми, за масою напівтуші, вмістом м’якуша, виходом відрубів за 
сортами перевищували аналогічні показники бугайців контр-
ольних груп червоної степової породи, маса м’якуша вірогідно 
перевищувала контрольну групу: із тазостегнового відрубу – 
на 8,0 (р<0,001) і 5,3 кг (р<0,01); поперекового – на 1,5 (р<0,05) 
і 1,0 кг; спинного – на 1,8 (р<0,05) і 1,2 кг; плечового – на 1,0 
(р<0,05) і 0,6 кг; лопаткового – на 4,1 (р<0,001) і 2,8 кг (р<0,01); 
та грудного – на 2,4 (р<0,001) і 1,6 кг (р<0,05). Встановлено 
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перевагу за масою м’якуша, одержаного після обвалювання 
відрубів I і II сорту 1-ї і 2-ї дослідних груп над контрольною.
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Описано годівлю поросят та організацію інтенсивної відгодів-
лі підсвинків. Тематика є актуальною з тих міркувань, що спосте-
рігається значне зниження виробництва тваринницької продукції 
через зменшення поголів’я свиней, що спричинило помітне подо-
рожчання м’яса і м’ясопродуктів.

Ключові слова: БАКД+, продуктивність, інтенсивність росту, 
перетравність, забійні якості.

Вступ. Поросята родяться на більш ранніх стадіях розви-
тку, ніж телята, ягнята і лошата. У них ще зберігаються риси 
ембріоналізму. Відсутня шерсть та підшкірна жирова про-
кладка, що обумовлює низьку теплоізоляцію, а отже вимагає 
теплого і сухого приміщення [7, 8].

В апробованих технологіях вирощування поросят у під-
собних господарствах для наступної відгодівлі прийнято їх 
купляти у віці 5 тижнів (35 днів). Цього віку поросят якраз 
дотримуються сільські жителі, які, придбавши поросят, вико-
ристовують їх для присадибної відгодівлі.

У травному тракті 35-денного молодняку вже діють амі-
лолітичні ферменти і поросята перетравлюють рослинні крох-
малевмісні корми [5]. Але у шлунку таких поросят ще мало 
синтезується пепсиногену та хлорної кислоти, яка активує 
пепсиноген у пепсин [1, 7].

Відомо, що жива маса поросят при відлученні повинна 
бути не меншою 13-14 кг. Тоді є гарантія їх виживання. При 
екстенсивних технологіях такої живої маси поросята досягали 
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у віці 1,5-2,0 місяці, коли проводили їх відлучку. В теперішній 
час використовують в годівлі спеціальні стартерні добавки і 
досягнути живої маси поросят 13 кг і більше вдається вже у 
віці 35 днів і навіть раніше [6, 3].

У сучасних крупних свинокомплексах, які забезпечені 
необхідними стартерними добавками, поросят відлучають, як 
правило, у 28 днів [4]. Подальше їх дорощування та відгодівля 
проводиться тут же на комплексі на збалансованих раціонах.

Середнього ж розміру свиногосподарства крім виробни-
цтва свинини мають ще й друге завдання – забезпечувати 
приватні господарства селян поросятами для їх присадибної 
відгодівлі. При цьому відлучка поросят повинна проводитися 
якраз у 35-денному віці, що дає вищу гарантію їх виживання 
в цих менш сприятливих умовах утримання в селянських хлі-
вах. 35-денні поросята, які залишаються у господарстві для 
наступної відгодівлі, в умовах середнього розміру ферм утри-
муються в станках з підігрівом ультрафіолетовими лампами.

Методика досліджень. Оскільки, заключну відгодівлю 
в таких господарствах (в тому числі і в приватній агрофірмі 
“Відродження” Радехівського району) проводять сухими су-
мішками, то поросята з часу їх відлучки (35 днів) і до поста-
новки на заключну відгодівлю повинні утримуватись не лише 
на цих кормах. Перехід на годівлю свиней сухими сумішками 
у господарствах Радехівщини розпочався з 2005 року. До цьо-
го часу використовували зволожені сумішки, які містили коре-
небульбоплоди, а влітку – зелену масу [2].

Виробити повнораціонні сухі сумішки для цього ранньо-
го періоду годівлі молодняку господарство не може, тому за-
возять їх із заводів, де такі стартерні сумішки виготовляють 
для різного віку поросят (Betsy, Piggy тощо). На Львівщині такі 
збагачені стартерні корми та домішки виробляє фірма Sano, 
розміщена в с. Угри Городоцького району Львівської області. 
Отже, на свинофермі господарства ПАФ “Відродження” доро-
щування молодняку ведеться сумішками фірми Sano аж до 
постановки його на заключну відгодівлю при живій масі 35 кг. 
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Годівля всіх поросят незалежно від групи була однаковою. 
Лише при заключній відгодівлі підсвинків знову розділили 
на три групи для різної їх годівлі. У першій групі балансували 
основний раціон комбікормом фірми Sano, другій – добавкою 
БАКД+, а третій – преміксом фірми Йозера.

Для дослідження впливу раціонів балансованих кормови-
ми добавками на продуктивність підсвинків, поставлених на 
відгодівлю, нами були відібрані три групи тварин великої білої 
породи: одна контрольна і дві дослідні, по 15 голів у кожній, а 
для вивчення забійних показників було відібрано по 4 голови 
з кожної групи. Тварини утримувалися групами по 15 голів в 
станках в однакових мікрокліматичних умовах, в яких є віль-
ний доступ до корму та води для всього поголів’я піддослідних 
тварин.

Для годівлі підсвинків використовували такі корми: дерть 
ячмінна, пшенична, висівки пшеничні, дерть кукурудзяна, 
дерть горохова, а також ріпакова макуха. У годівлі усіх під-
свинків використовувались переважно корми власного гос-
подарського виробництва, лише закупляли горох та ріпакову 
макуху для використання їх у годівлі свиней.

У другій дослідній групі підсвинків балансували раціон за 
допомогою добавки БАКД+ і додатково вводили, як джерело 
амінокислот ріпакову макуху, яка ще крім того багата органіч-
ною сіркою, що необхідна для синтезу мікробного білку у тов-
стому відділі кишечнику свиней. А також це сприяє синтезу 
водорозчинних вітамінів, що є важливим у годівлі свиней [2].

Результати досліджень. Результати економічної оцінки 
вирощування і відгодівлі молодняку свиней в господарстві по-
казано у таблиці 1.

Аналізуючи дані табл.1, бачимо, що господарству вигідно 
продавати поросят населенню у віці 35 днів, а також проводи-
ти їх дорощування і відгодівлю на запропонованих нами раці-
онах. У другому випадку, коли закупівельні ціни із січня 2008 
р. були доведені до 1350 грн за 1 ц живої маси, рентабельність 
виробництва свинини зросла до 66,4-71,3.
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Таблиця 1
Економічна оцінка результатів відгодівлі молодняку свиней

Показники
Групи

І
контрольна

II
дослідна

III
дослідна

Свиноматок в групі, гол. 14 14 14
Одержано поросят на 1 свиноматку за 
рік, відлучених у 35-денному віці, гол. 16,3 18,3 20,1
Одержано поросят всього, гол. 228 256 281
Реалізовано поросят населенню, гол. 100 100 100
Залишено поросят на ремонт стада, гол. 20 20 20
Середня жива маса 1 голови при 
реалізації на м’ясокомбінат, кг 109,1 109,4 110,0
Приріст живої маси підсвинків по групі 
за час дорощування і відгодівлі, ц 117,8 148,8 177,1
Собівартість 1 ц живої маси
відгодованого молодняку, грн. 804,5 788,2 811,3
Реалізаційна ціна 1 ц живої маси свиней
(дані на початок 2009 р.) грн. 1350 1350 1350
Одержано чистого прибутку при
реалізації 1 ц живої маси свиней, грн. 544,6 561,8 538,7
Рентабельність, % 67,6 71,3 66,4

Також нами були проведені балансові дослідження, де ви-
вчалися показники засвоєння азоту та гематологічні показники 
свиноматок, від яких одержано поросят для відгодівлі, а та-
кож відгодовуваного молодняку (табл.2 і 3).

Таблиця 2
Баланс азоту піддослідних свиней 

(відголівельний молодняк)

Групи О
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І
86,4± 
1,19

24,9± 
0,81

39,0± 
1,06

64,0± 
2,07

22,4± 
2,61

25,9± 
0,55

35,0± 
0,45

II
86,9± 
0,98

24,6± 
0,95

38,5± 
1,65

63,1± 
2,62*

23,8± 
3,28*

27,4± 
0,56

37,7± 
0,65*

III
87,2± 
0,89

24,2± 
1,01

38,9± 
1,54*

63,1± 
2,43*

24,1± 
3,44*

27,6± 
0,64

38,2± 
0,48

Примітка: *Р>0,01
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Тенденція до збільшення засвоєння азоту піддослідними 
тваринами з кормом прослідковується у тварин, яким балан-
сували раціони за допомогою біологічно-активних добавок.
В проведеному досліді баланс азоту у тварин дослідних груп 
був позитивним і чітко відрізнявся від аналогів контрольної 
групи (табл.3).

Таблиця 3
Показники крові молодняку свиней піддослідних груп

Групи

Цільна кров Сироватка крові

еритроцити,
1012/л

гемоглобін, 
ммоль/л

загальний 
білок, г/л

альбуміни,
г/л

амінний 
азот, 

ммоль/л

І 6,4=1=0,12 1,67±0,03 70,3±0,57 26,9±0,15 3,66±0,11

ІІ 6,9±0,13 1,72±0,03 76,3±0,45* 30,1±0,22* 4,11±0,09*

III 6,9±0,12 1,70±0,04 75,9±0,16* 31,7±0,21* 4,14±0,07*

Примітка: *Р>0,01

Аналізуючи баланс азоту, слід відмітити, що тварини двох 
груп споживали майже однакову його кількість.

Порівнюючи гематологічні показники дослідних тварин 
(табл.3) із показниками клінічно здорових свиней слід, відмі-
тити, що від допустимих меж коливань вони не відрізняються. 
Отже, гематологічні показники свиней на вирощуванні, яким 
згодовували в складі раціону біологічно-активні добавки, від-
повідають показникам клінічно здорових тварин.

Висновки. Балансуючи раціони свиней біологічно актив-
ними добавками, можна забезпечити вищу їх продуктивність 
на кормах власного виробництва, що призводить до значного 
зниження собівартості продукції та зростання рентабельності 
виробництва свинини. При економічній оцінці результатів до-
сліджень видно, що господарству вигідно проводити дорощу-
вання підсвинків та їх відгодівлю. У випадку, коли закупівель-
ні ціни із січня 2008 р. були доведені до 1350 грн за 1 ц живої 
маси свиней, рентабельність виробництва свинини зросла до 
66,4-71,3%.
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ТЕХНОЛОГІЧНО-ГІГІЄНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ВИРОБНИЦТВА ЯЛОВИЧИНИ ВІД 

ВИБРАКУВАНИХ ТЕЛИЧОК ТА ОЦІНКА ЇХ ЗА 
ПРИБУТКОВО-ЕНЕРГООЩАДНИМ КОЕФІЦІЄНТОМ

Л.В. Польовий, доктор сільськогосподарських наук, професор
О.Л. Польова, кандидат економічних наук
Р.Л. Варпіховський, здобувач
Вінницький національний аграрний університет

Основні економічні показники: прибуток, рівень рентабельнос-
ті, затрати праці та кормів на одиницю продукції визначаються за 
результатами експлуатації підприємства продукції тваринництва. У 
той же час у нормативних матеріалах відсутні показники за енер-
гоощадними розрахунками виробництва тваринницької продукції.

Ключові слова: велика рогата худоба, вибраковка, телички, 
утримання, яловичина, ефективність.

Вступ. Виробництво яловичини за відсутності спеціа-
лізованих міжгосподарських підприємств в умовах ферм з 
виробництва молока, використання надремонтного молод-
няку молочних та комбінованих порід потребують його про-
ектних обґрунтувань щодо утримання та рівню ефективності 
технологічно-гігієнічних особливостей виробництва яловичи-
ни. З поля зору дослідників та практиків практично випада-
ють вибракувані телички при оцінці ефективності технологіч-
них та гігієнічних рівнів [3].

Встановлено, що від надремонтного молодняку молочних 
або комбінованих порід можливо отримувати яловичину висо-
кої якості, але вона залежить від використання поживних ре-
човин кормів, умов утримання молодняку, гігієнічних параме-
трів мікроклімату, механізації трудомістких процесів та ін. [2].

У ряді сільськогосподарських підприємств порушуються 
технології утримання вибракуваних теличок, де здебільшого 
їх утримують на прив’язі. Крім цього, у даних підприємствах 
встановлюють ненормовані гігієнічні параметри вирощуван-
ня і відгодівлі вибракуваних теличок, що призводить до збит-
кового виробництва яловичини.
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Проведення реконструкції тваринницьких будівель спря-
мовано на створення проектних, дешевих технологічних про-
цесів у скотарстві [1].

Нові підходи до утримання вибракуваних теличок на 
інтенсивній відгодівлі потребують узгодження природних 
ознак теличок, обмінних процесів, раціонального викорис-
тання ними енергії корму при забезпеченні комфортних умов
утримання [4].

Метою наших досліджень передбачалося використання 
тваринницької будівлі шириною 12 м довжиною 68 м, кон-
струкція перекриття, металева ферма.

Методика досліджень. Згідно з Відомчими нормами тех-
нологічного проектування скотарських підприємств (ВНТП-
АПК-01.05) у будівлі 12×68 м розміщено телички до 6 місячно-
го віку, з 6 до 12 міс. віку та з 12 до 18 міс. Утримання теличок 
безприв’язне комбібоксове в групових клітках. Біля будівлі об-
ладнано вигульні майданчики. У будівлі визначено місця для 
приготування молока, зберігання кормів та реманенту, обслу-
говуючого персоналу.

Забезпечення теличок позитивними речовинами виріше-
но у відповідності з нормами і раціонами годівлі сільськогос-
подарських тварин (В.М. Костенко та ін., 2007).

Розрахунки прибутково-енергоощадного коефіцієнта ви-
значено за формулою:

ПЕОК = [(П×З)×(Ец.м / Ец.к)] : 2000, (1)

де ПЕОК – прибутково-енергоощадний коефіцієнт, балів;
П – прибуток від однієї телички, грн;
З – збереження живої маси при транспортуванні, %;
Ец.м – енергетична цінність м’яса (яловичини, свинини 

тощо), МДж;
Ец.к – енергетична цінність кормових одиниць кормів, МДж;
2000 – емпіричне число.
Результати досліджень. У будівлі розміром 12×68 м фер-

мової конструкції у середній частині розміщено один годівель-
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ний стіл та зону відпочинку теличок на глибокій підстилці з 
обох сторін.

Мікроклімат підтримується у приміщенні природною вен-
тиляцією, використанням спеціальних шторок на стінах та 
світлово-вентиляційного ліхтаря.

У зоні годівлі розміщено годівельний стіл, до складу якого 
входять: годівниці, годівельні решітки, направляючі для коліс 
мобільного кормороздавача.

Тваринницька будівля 12×68 м розміщена на підприєм-
стві з виробництва молока з поголів’ям 300 корів української 
чорно-рябої молочної породи в СВК «Дружба» с. Миколаївка 
Козятинського району. У племінне ядро виділено 150 корів, 
від яких отримано 75 теличок. Вихід телят від корів 92% і від 
них народилося 69 теличок. Для відтворення стада отримали 
60 теличок (300 × 20%) при народженні. Тому 9 (або 15%) те-
личок були вибракувані за період вирощування нетелей. Від 
51 нетеля народилось 26 теличок. Всього за рік вирощено та 
відгодовано 95 теличок (69 + 26).

До 6 місячного віку теличок утримують 160 днів у групових 
клітках по 11 голів. Всього кліток 4. За рік через 44 скотомісця 
проходить 100 голів. Тому залишається 5 резервних місць.

У період вирощування теличок з 6 до 12 міс. віку перед-
бачено 5 групових кліток по 10 голів і для відгодівлі з 12 до 18 
місячного віку також 5 кліток по 10 голів. Таким чином, всього 
у будівлі 12×68 м обладнано 144 скотомісця.

Згідно з ВНТП-АПК-01.05, групова клітка на 11 голів для 
теличок до 6 місячного віку розміром: довжиною 5,5 м, гли-
биною 3,9 м (рис.). Клітка обладнана 11 комбібоксами по до-
вжині 1,5 м, по фронту годівлі та відпочинку біля годівельного 
столу 0,5 м. У зоні відпочинку на глибокій підстилці загальна 
площа на 11 теличок складає 13,2 м2 або на 1 голову 1,2 м2, а 
разом із зоною комбібоксів – 1,95 м2.

Групові клітки для теличок до 6 місячного віку обладнані 
решітками для розміщення індивідуальних відер для випою-
вання молока та фіксаторами при їх випоюванні.
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Рис. План і розріз телятника для вирощування та відгодівлі вибракуваних 
теличок: 1-приміщення для обслуговуючого персоналу; 2-реманентна; 

3-молочня; 4-приміщення для кормів; 5-приміщення для підстилки; 
6-групова клітка для теличок до 6 місячного віку на 11 голів (4 шт.); 
7-групова клітка для теличок до 12 місячного віку на 10 голів (5 шт.); 
8-групова клітка для теличок до 18 місячного віку на 10 голів (5 шт.); 
9-дезкилимки; 10-годівельний стіл; 11-комбібокси; 12-автонапувалки; 

13-вигульні майданчики; 14-зона відпочинку теличок на глибокій 
підстилці; 15-щторка; 16-світлово-вентиляційний ліхтар

У період вирощування надремонтних теличок з 6 до 12 мі-
сяців передбачено групові клітки по 10 голів і їх 5 штук. Розміри 
групових кліток: довжина 8 м, глибина 3,9 м. Загальна площа 
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31,2 м2 або на одну голову – 3,12 м2, в тому числі: у зоні годівлі 
1,2 м2 (0,8×1,5) та зоні відпочинку на глибокій підстилці 1,92 м2.

Відгодівлю вибракуваних (надремонтних) теличок у віці 
12-18 місяців проводять у групових клітках розміром 10 м за 
довжиною і 4,8 м за глибиною. Тому на 10 теличок виділено 
48 м2 або на кожну голову по 4,8 м2.

Таке розміщення теличок дозволяє створити для них нор-
мовані умови утримання у різні вікові періоди. Все це створює 
позитивні умови для отримання якісної яловичини від вибра-
куваних теличок.

З даних таблиці видно, що використання реконструйованої 
будівлі при виробництві яловичини від вибракуваних теличок 
значно ефективніше, ніж при прив’язному утриманні теличок.

Таблиця
Економічна ефективність виробництва 
яловичини від вибракуваних теличок

Показники

Діюча
технологія
(прив’язне 
утримання)

Нова
технологія 

(безприв’язне 
комбібоксове)

Безприв’язне
у% до 

прив’язного

Розмір будівлі, м 12×68 12×68 100

Кількість головомісць, гол. 100 144 144

Жива маса при постановці, кг 48 48 100

Жива маса наприкінці
відгодівлі, кг 368 398 111,2

Середньодобовий приріст, г 598 671 112,2

Приріст живої маси, кг 320 350 112.2

Всього корму, корм.од 3300 3300 100

Затрати кормів на 1 кг живої
маси, корм.од 10,12 9,02 89,13

Затрати праці на 1 ц приросту
живої маси, люд.-год. 30,35 19,91 60,42

Виручка від реалізації, грн 5012 5572 111,2

Виробничі затрати за весь
період, грн 4877 4432 90,87

Прибуток, грн 135 1140 844,4

Рівень рентабельності, % 2,77 25,72 22,95

Прибутково-енергоощадний 
коефіцієнт, балів 1,06 6,47 610,38
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Складовими переваги безприв’язного комбібоксового 
утримання вибракуваних теличок є більш комфортні умови 
використання кормів теличками з годівельного столу, відпочи-
нок на глибокій підстилці, вільний вихід на вигульні майдан-
чики. Тому за витратами кормів 9,02 корм.од на 1 кг приросту 
живої маси у них перевага була на 10,87% над теличками на 
прив’язі.

Прибуток від вибракуваних теличок у 8,45 рази був ви-
щим при безприв’язному утриманні теличок, ніж на прив’язі.

Рівень рентабельності склав 25,72%, що більше на 22,95%.
Застосування прибутково-енергоощадного коефіцієнта 

показало, що при діючій технології він дорівнює 1,06 балів 
(умовно-допустимий рівень), а при новій технології – 6,47 ба-
лів (найвищий рівень ефективності).

Висновки:
1. У реконструйованій будівлі 12×68 м при утриманні у 

різні вікові періоди розміщення при безприв’язному утриман-
ні із зоною годівлі у комбібоксах та відпочинком на глибокій 
підстилці можливе використання 144 вибракуваних теличок, 
що дозволяє за рік реалізувати 100 голів.

2. За період вирощування та відгодівлі вибракуваних те-
личок отримано від кожної голови 366 кг приросту живої маси 
при середньодобових приростах 671 г, що у порівнянні із ді-
ючою технологією і гігієнічних умовах більше на 12,2%.

3. Покращення умов утримання при безприв’язному ком-
бібоксовому типі на глибокій підстилці дозволяє зменшити 
витрати кормів на 10,87% у порівняні із прив’язним, змен-
шуються затрати праці у 1,5 рази, підвищується рівень рента-
бельності до 25,72%.

4. Оцінка технологічно-гігієнічних умов виробництва 
яловичини від вибракуваних корів за безприв’язним комбі-
боксовим типом та на глибокій підстилці складає 6,47 балів, 
що відповідає найвищому рівню ефективності, а при діючій 
технології – 1,06 балів (умовно-допустимий рівень).
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ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ НАССР – ЗАПОРУКА 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ 

М’ЯСНОЇ СИРОВИНИ ТА ПРОДУКЦІЇ

М.О. Самаріна, кандидат сільськогосподарських наук, 
старший науковий співробітник
Науково-методичний центр аграрної освіти України

Розглянуто вимоги основних нормативних документів ЄС у
галузі експорту харчової сировини та продуктів. Засобом іденти-
фікації небезпечних чинників, що впливають на безпечність та 
якість продукції, є впровадження системи НАССР (Hazard Analysis 
and Critical Control Point – Аналіз небезпечних чинників та кри-
тичних точок контролю). В цьому аспекті проаналізовано види 
діяльності м’ясопереробних підприємств за областями України.

Ключові слова: безпечність та якість продуктів тваринного 
походження, система НАССР

Вступ. Вступ до Світової організації торгівлі вже є 
об’єктивною реальністю для України. Сучасною особливістю 
як національного, так і світового ринку харчової сировини та 
продукції є процес їх глобалізації. Відтак, однією з головних 
вимог до України як до експортера продукції тваринного по-
ходження є її відповідність вимогам міжнародних стандартів. 
За таких умов особливого значення набуває здатність опера-
торів харчового ринку до адекватних рішень у відповідь на 
зміни маркетингового середовища.

Якщо розглядати це питання в ракурсі виробництва та 
експорту української м’ясної сировини та продукції, то для за-
безпечення її конкурентоспроможності, захисту власного спо-
живчого ринку, а також виходу на міжнародні ринки вони 
мають бути не тільки якісними, але й мати документальне 
тому підтвердження [1-3].

Для України, як експортера харчової сировини та продук-
ції, слід враховувати загальний характер вимог до продуктів 
тваринного походження, що імпортують до країн ЄС, – а саме:

1) діяльність усіх харчових операторів, що працюють на 
території країн Європейського Союзу, регламентовано Поста-
новою 852/2004, відповідно до вимог якої на підприємствах 
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обов’язково має бути впроваджена система НАССР (Hazard 
Analysis and Critical Control Point – Аналіз небезпечних чинни-
ків та критичних точок контролю) [4];

2) відповідність вимогам Директиви Ради 93/43/ЕЕС 
щодо гігієни харчової продукції та наявності підтвердження 
відповідності вимогам системи НАССР [5];

3) експортована продукція має відповідати вимогам між-
народних стандартів якості, про що свідчить наявність серти-
фікатів ISO 9001[6].

Мета роботи. Враховуючи це, вступ України до СОТ та 
пошук конкурентних переваг на ринку харчових продуктів 
все частіше змушує вітчизняні м’ясопереробні підприємства 
запроваджувати нові методи управління, які стратегічно зо-
рієнтовані на поліпшення якості та безпечності продукції, що 
і намагалися ми визначити у цій праці.

Методика досліджень. На основі матеріалів наукових 
досліджень вітчизняних та світових лабораторій і академічних 
закладів [1-8] зроблено аналіз існуючих концепцій формуван-
ня й удосконалення системи НАССР у країні.

Результати досліджень. Сучасний стан цієї проблем, за 
даними Державного комітету ветеринарної медицини України 
щодо кількості м’ясопереробних підприємств за областями та 
видами їх діяльності [7], свідчить про таке.

Підконтрольними державній службі ветеринарної медици-
ни є 1793 м’ясопереробні підприємства (рис.1). Нарощування 
обсягів їх виробництва на сьогодні залишається питанням на 
перспективу, враховуючи сучасний стан економіки держа-
ви та виробництва сировини тваринницького походження, 
а також особливості роботи м’ясопереробної галузі. Проте, 
підтримка конкурентоспроможності існуючих підприємств є 
актуальною через ряд причин. Виходячи із того, що експорт 
харчової продукції на європейські ринки обмежений квотами 
та взагалі є малим через високі стандарти якості та санітарні 
вимоги, повністю вибрати обсяг квот складно. Проте на Укра-
їні існує зворотна ситуація з наявним конкурентним тиском 
імпортної продукції.
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Рис.1. Кількість м’ясопереробних підприємств, підконтрольних державній 
службі ветеринарної медицини

Однак, одним з пріоритетних питань національної зовніш-
ньоекономічної політики у м’ясопереробній галузі залишається 
регіональна інтеграція та оптимізація зовнішньої торгівлі з су-
сідніми країнами.

В контексті вищезгаданих вимог міжнародних стандартів 
до продукції тваринного походження, зокрема м’ясопереробної 
галузі, постає питання саме про можливість ідентифікації не-
безпечних чинників, як впливатимуть на безпечність та якість 
продукції, а також можливість своєчасної корекції технологіч-
них процесів виробництва. У цьому аспекті надзвичайно акту-
альним є впровадження на вітчизняних підприємствах системи 
НАССР, яка, за закордонним досвідом, є дієвим засобом вирі-
шення подібних проблем. Адже, недарма її актуалізація про-
писана на законодавчому рівні не тільки для усіх підприємств-
операторів харчової промисловості країн Євросоюзу, а й навіть
для третіх країн, що імпортують продукцію до ЄС.

Система НАССР є системою управління безпечністю про-
дуктів. На відміну від стандартів ISO 9000, які зосереджено на 

http://visnyk.mnau.edu.ua/



126 Сільськогосподарські 
науки

якості продуктів, у центрі її уваги знаходиться система управ-
ління безпечністю, яка передбачає тотальний контроль сиро-
вини та продукції на кожному етапі її виробництва. У цьому 
полягає також принципова відмінність цієї системи, коли здій-
снювався періодичний контроль сировини та готової продукції.

Повертаючись до реалій сьогодення, впровадження на 
підприємствах системи НАССР стає вкрай необхідним за умов 
вступу України до СОТ та збереження національного ринку 
збуту харчової продукції, а також для експортування сирови-
ни та продукції тваринного походження.

При гармонізації законодавства України та ЄС набув 
чинності ДСТУ 4161–2003 “Системи управління безпечністю 
харчових продуктів. Вимоги”, який прописує загальні поло-
ження системи НАССР, враховуючи санітарний стан та не-
обхідний контроль якості на усіх етапах технології харчових
продуктів [8].

Шкідливий вплив специфічних чинників на безпеч-
ність харчових продуктів, а також заходи контролю за ними 
об’єднані у 7 принципів:

1) аналіз ризиків;
2) визначення критичних контрольних точок;
3) встановлення меж допусків для кожної критичної

точки для забезпечення її контролю та аналізу;
4) створення системи нагляду через випробування та

обстеження кожної контрольної точки;
5) розроблення коригувальних дій та заходів, які мають 

бути вжити при перевищенні показників над гранично допус-
тимими параметрами;

6) перевірка періодичних обстежень системи НАССР;
7) документування процедур принципів.
Як свідчить наведена принципова структура розроблення 

системи НАССР, основним при її впровадженні є визначен-
ня небезпечних чинників та вибір критичних точок контролю 
(таких технологічних етапів виробництва, які слід контролю-
вати для убезпечення харчових продуктів), які визначають у 
технологічних операціях та блок-схемах виробничих процесів.
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Концептуальними засадами функціонування такої систе-
ми передбачено, що критичні контрольні точки мають визна-
чені межі та процедури моніторингу їх показників. В нормі 
коливання визначених показників має відбуватися у гранич-
но допустимих межах, про результати чого свідчать дані моні-
торингових процедур, а також коригувальні заходи, які про-
водяться при появі небезпечного чиннику.

Характерною стратегічною рисою при вірному функціо-
нуванні системи НАССР на будь-якому підприємстві харчової 
промисловості є можливість простеження усього ланцюга ви-
робництва – від обробітку сировини до підприємств роздріб-
ної торгівлі. При цьому, галузь розповсюдження або діяльності 
системи НАССР на підприємстві має визначатися його стра-
тегією (видом продукції, на яку буде впроваджено систему).

З точки зору забезпечення якості та безпечності м’ясної 
сировини та продукції, одними з основних технологічних про-
цесів підприємств є забій тварин, випуск сировини та/або го-
тової продукції і зберігання сировини та/або готової продукції.

Якщо первинною ланкою контролю походження сировини 
та безпечності і якості продукції вважати технологічний про-
цес забою тварин, то на сьогодні він наявний лише у 32,7% 
підприємств. Однак, за статистичними даними, вже майже 
37,5% усієї кількості м’ясопереробних підприємств зайнято 
випуском сировини (рис.2). Проте, майже у 2 рази більше, 
близько 70% усіх працюючих підприємств зайняті саме вироб-
ництвом готової продукції м’ясопереробної галузі. Як склалося 
традиційно, підприємств, що проводять забій тварин та ви-
пуск сировини, найбільше зосереджено у Західному, Півден-
ному та Центральному регіонах.

Для усіх областей, крім Південного регіону, характерне 
збільшення кількості підприємств, на яких наявний етап збе-
рігання сировини та готової продукції (близько 73% загаль-
ної кількості). При цьому також вкрай важливо забезпечити 
якість та безпечність м’ясної сировини та продукції, а у зв’язку 
із цим – можливості ідентифікації її походження. Узагальнюю-
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чи наявний світовий досвід функціонування таких систем на 
підприємствах харчової промисловості, можна стверджувати, 
що організація контролю та забезпечення якості продукції є не 
тільки інструментом для підвищення її конкурентоспромож-
ності, зменшення втрат підприємства від бракованої продук-
ції, підвищення його прибутку, рентабельності та збільшення 
частки підприємства на ринку реалізації продукції.

Рис.2. Види діяльності м’ясопереробних підприємств, підконтрольних 
державній службі ветеринарної медицини

За даними підконтрольних Державному комітету ветери-
нарної медицини м’ясопереробних підприємств, експортною 
діяльністю займаються лише 64 суб’єкти (3,6% загальної їх 
кількості; рис.3). Найбільше таких підприємств зосереджено у 
Центральних, Південних та Західних областях.

Організація експорту готової продукції є ще більш склад-
ним питанням, про що й свідчать зведені дані – лише 33 під-
приємства (1,8%) в межах нашої держави здатні це забезпе-
чити. Однак, тенденція з їх розміщенням дещо відрізняється 
від загальної – найбільше таких підприємств зосереджено у 
Центральному, Південному та Північному регіонах.
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Рис.3. Кількість підприємств, що експортують сировину та готову 
продукцію, у порівнянні із загальною їх кількістю

У світлі наявності на підприємстві активної системи 
управління безпечністю виробництва, яка охоплює перелічені 
вище технологічні етапи, лише 2,9% (52 підприємства) мають 
сертифікати, що підтверджують це (рис.4). При чому з тери-
торіальної точки зору акценти зміщені кардинально: полови-
ну підприємств, що має сертифіковані системи управління 
якістю, зосереджено у Східному регіоні (24 із 52). Проте, най-
меншу кількість підприємств, що працюють в напрямі доку-
ментального підтвердження стабільної якості своєї продукції, 
розташовано саме у Західному регіоні.

Висновки. Впровадження системи НАССР в Україні знахо-
диться лише на початковій стадії. Однак, в світлі реформуван-
ня Національної системи контролю та нагляду за безпечністю 
та якістю, до плану цієї роботи включено надання преференцій 
підприємствам із актуальною системою НАССР. Крім того, бу-
дуть встановлені терміни обов’язкового запровадження на усіх 
підприємствах в Україні системи контролю якості та безпеч-
ності, яка базується на принципах НАССР. Адже підвищення 
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конкурентоспроможності окремих підприємств та національ-
ної економіки в цілому є умовою інтегрування України до гло-
бальних ринків та у світову торгівлю продуктами харчування.
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Рис.4. Кількість підприємств, що мають впроваджену систему управління 
якостю у порівнянні із загальною їх кількістю
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ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ІНТЕНСИВНОСТІ РОСТУ
БУГАЙЦІВ РІЗНИХ ГЕНОТИПІВ

Л.О. Стріха, кандидат сільськогосподарських наук
Миколаївський державний аграрний університет

Оцінено м’ясну продуктивність бугайців української червоної 
молочної породи за живою масою, середньодобовими прирос-
тами. Доведено, що використання голштинської породи з метою 
поліпшення молочної продуктивності червоної степової худоби в 
умовах південного регіону України одночасно підвищує інтенсив-
ність її росту.

Ключові слова: м’ясна продуктивність, середньодобовий 
приріст, жива маса, англерська порода, українська червона
молочна порода, голштинська порода.

Вступ. Поряд з молочною продукцію від великої рогатої 
худоби одержують ще й м’ясну. Значна кількість яловичини 
виробляється за рахунок відгодівлі молодняку молочних по-
рід. Тому м’ясна продуктивність молочної худоби є її другою 
важливою особливістю, яку також слід вивчати й оцінювати. 
Тим більше, якщо це стосується новостворених порід і є одним 
із принципових рішень традиційних технологій виробництва 
яловичини в молочному скотарстві.

Онтогенетичні зміни, які відбуваються в процесі росту і 
розвитку тварин протягом їх життя ґрунтуються на генетич-
них, біохімічних, морфологічних та фізіологічних закономір-
ностях [1]. Однак, ще недостатньо досліджено закономірності 
індивідуального розвитку великої рогатої худоби української 
червоної молочної породи в зв’язку з її м’ясною продуктивніс-
тю та часткою спадковості за вихідними материнськими та 
батьківськими породами.

Методика досліджень. Для вивчення особливостей рос-
ту у період від народження і до 18-місячного віку, а також 
виявлення спадкових задатків було сформовано групу бугай-
ців української червоної молочної породи худоби у кількості 
108 голів. Всі тварини знаходились в подібних умовах годівлі 
та утримання. Дослідження проводились на базі племзаводу 
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“Зоря” Херсонської області, де апробовано українську червону 
молочну породу та її внутріпородні жирномолочний і голшти-
нізований типи.

Порівняльну оцінку показників росту і розвитку бугайців 
у ранньому онтогенезі здійснювали за даними живої маси, яку 
визначали за результатами їх зважувань. На підставі цих мате-
ріалів розраховували середньодобові прирости згідно з загаль-
ноприйнятими. Одержані дані опрацьовані біометрично [2].

Результати досліджень. За даними, наведеними в табл.1, 
бугайці української червоної молочної породи у 18 місяців до-
сягли живої 467,1 кг.

Таблиця 1
Динаміка живої маси (кг) бугайців української

червоної молочної породи з врахуванням

материнської спадковості, XSX ± 

Вік бугайців УЧМ (n=108)
У т.ч. за генотипом

АЧС+Г (n=66) А+Г (n=42)

При народженні 31,2±0,19 31,2±0,23 31,1±0,28

3 місяці 82,1±0,74 82,1±1,01 82,1±1,05

6 місяців 142,5±1,62 142,0±2,11 143,4±2,54

9 місяців 224,8±1,73 224,1±2,29 225,8±2,66

12 місяців 305,9±2,21 301,8±2,80 311,4±3,43*

15 місяців 384,8±2,38 379,5±3,03 393,0±3,52**

18 місяців 467,1±2,74 459,3±3,24 479,5±4,23***

Проте бугайці різних генотипів відрізняються між собою за 
інтенсивністю росту. Так, бугайці англерської породи, поліп-
шеної голштинами, майже у всі вікові періоди вирощування 
переважали тварин генотипу англеризована червона степова 
худоба, поліпшена голштинською. Різниця за живою масою у 
віці 12, 15 і 18 місяців між ними відповідно складає 9,6 кг при 
Р>0,95; 13,5 кг при Р>0,99; 20,2 кг при Р>0,999.

На прояв господарсько корисних ознак також впливає 
і спадковість батьків, тому було досліджено динаміку живої 
маси бугайців з різними частками спадковості за голштинами 
(табл.2).
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Таблиця 2
Динаміка живої маси (кг) бугайців української
червоної молочної породи з врахуванням впливу 

батьківської спадковості, XSX ± 

Вік бугайців
УЧМ 

(n=108)
У т.ч. породність за голштином, %

>50 Г (n=25) 50-75 Г (n=54) <75 Г (n=29)

При народженні 31,2±0,19 31,5±0,42 31,0±0,28 31,5±0,33

3 місяці 82,1±0,74 81,6±0,21 82,3±1,15 82,1±1,41

6 місяців 142,5±1,62 141,8±2,79 142,5±2,54 143,1±3,50

9 місяців 224,8±1,73 219,0±2,99 226,3±1,78 226,8±3,32*

12 місяців 305,9±2,21 301,0±4,50 306,3±3,40 307,8±4,40

15 місяців 384,8±2,38 372,3±3,63 386,6±3,46** 392,0±4,67***

18 місяців 467,1±2,74 447,1±4,01 469,5±3,71*** 480,1±5,23***

Більш повну характеристику інтенсивності росту тварин 
одержуємо, визначивши приріст живої маси за добу протягом 
періодів вирощування (табл.3). Встановлено, що за помірних 
умов вирощування молодняк української червоної молочної 
породи проявляє достатній рівень збільшення живої маси.

Таблиця 3
Середньодобові прирости (г) бугайців української

червоної молочної породи з урахуванням

материнської спадковості, XSX ± 

Вікові періоди бугайців УЧМ (n=108)
У т.ч. за генотипом

АЧС+Г (n=66) А+Г (n=42)

0-3 міс. 565,1±7,63 565,5±11,52 564,5±11,86

3-6 міс. 678,2±12,07 666,3±14,07 675,0±21,37

6-9 міс. 906,8±12,62 912,3±13,39 921,1±20,05

9-12 міс. 897,1±9,94 863,2±11,12 950,4±16,01***

12-15 міс. 881,0±7,01 864,7±9,03 906,8±10,12**

15-18 міс. 915,7±18,25 886,6±26,10 961,1±25,70*

0-18 міс. 806,9±6,48 792,2±6,03 829,9±6,18***

Найбільшими середньодобовими приростами живої маси 
в окремі вікові періоди характеризуються бугайці з материн-
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ською спадковістю англерської породи, поліпшеної голштина-
ми. Їх приріст за добу в період (0-18 міс.) в середньому склав 
829,8 г, і ця перевага складає 37,7 г (Р>0,999).

На нашу думку, це пояснюється тим, що англерська по-
рода характеризується достатньою скоростиглістю [4], а тому 
бугайці генотипу А+Г відрізняються дещо вищою інтенсивніс-
тю росту і особливо в період з 6 і до 18 місячного віку.

Аналогічно встановлено достовірні відмінності за вказа-
ним показником середньодобового приросту за період від на-
родження і до 18 міс. у бугайців з різною часткою батьківської 
спадковості (табл.4).

Таблиця 4
Середньодобові прирости (г) бугайців української

червоної молочної породи з врахуванням

батьківської спадковості, XSX ± 

Вікові
періоди 
бугайців

УЧМ 
(n=108)

У т.ч. породність за голштином, %

<50 Г (n=25) 50-75 Г (n=54) >75 Г (n=29)

0-3 міс. 565,1±7,63 561,2±9,72 573,4±10,30 562,1±8,73

3-6 міс. 678,2±12,07 685,3±23,36 656,2±17,35 680,3±9,55

6-9 міс. 906,8±12,62 839,0±24,10 946,0±18,04** 926,3±17,16

9-12 міс. 897,1±9,94 911,0±19,53** 889,0±14,08 901,0±20,31

12-15 міс. 881,0±7,01 792,1±11,47 893,0±4,11 935,4±13,50***

15-18 міс. 915,7±18,25 831,1±47,82 921,1±33,23 978,8±53,72*

0-18 міс. 806,9±6,48 770,4±4,79 811,1±6,22*** 830,5±6,34***

Порівняльний аналіз середньодобових приростів за весь 
період (0–18міс.) вирощування бугайців показав, що перевагу 
мають тварини з часткою спадковості 50-75 і >75% за голш-
тинською породою. Різниця, порівняно з бугайцями генотипу 
<50% Г, відповідно склала 40,7 і 60,1 г (Р>0,999).

Отже, і за інтенсивністю росту як за весь період, так і в 
окремі вікові періоди вирощування бугайців проявляється 
перевага у тварин з більшою часткою спадковості голштина, 
тобто проявляються закономірності росту і розвитку, які ха-
рактерні для голштинської породи.
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Висновок. Таким чином, бугайці новоствореної україн-
ської червоної молочної породи характеризуються достатньо 
високою інтенсивністю росту. Використання голштинської 
породи з метою поліпшення молочної продуктивності червоної 
степової худоби в умовах південного регіону України одночас-
но підвищує інтенсивність її росту.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ФЕРМЕНТНИХ 
ПРЕПАРАТІВ У ТВАРИННИЦТВІ

В.Т. Цуканов, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Ю.Ф. Дехтяр, асистент
Миколаївський державний аграрний університет

Використання ферментних препаратів грибного, бактеріаль-
ного і тваринного походження може бути ефективним тільки за 
умови відповідності фізіолого-біохімічним характеристикам від-
повідних ділянок травного тракту тварин.

Ключові слова: ферменти, амілаза, протеаза, раціон,
добавки, грибний, бактеріальний, приріст.

Вступ. Зараз є значна кількість наукових праць, що під-
тверджують доцільність використання ферментних препара-
тів в годівлі тварин та птиці. Разом з цим в науковій літературі 
є велика кількість повідомлень про відсутність ефективного 
використання ферментних препаратів у тваринництві.

Передумовами до проведення масових науково-дослідних 
робіт з вивчення ефективності використання ферментних 
препаратів в годівлі тварин були результати дослідів Катрона, 
Бейкера і Комбса (1955-1960рр.), які встановили, що викорис-
тання цих препаратів рослинного, бактеріального, грибного і 
тваринного походження в годівлі поросят раннього віку було 
ефективним. Теоретичним обґрунтуванням для їх викорис-
тання була невисока ферментативна активність травних со-
ків у поросят у початковий період онтогенезу [3].

Методика досліджень. Для вивчення ефективності вико-
ристання ферментних препаратів в годівлі молодняку свиней 
нами було проведено декілька науково-господарських дослідів.

У першому досліді на чотирьох групах поросят, відлучених 
від свиноматок в 60-денному віці, сформованих у групи по 
10 голів у кожній за методом аналогів, вивчався вплив фер-
ментного препарату “Зімо-Бест” на їх продуктивність. Осно-
вним раціоном для всіх груп тварин був комбікорм, який за 
усіма показниками поживності відповідав чинним нормам го-
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дівлі. І піддослідна група поросят була контрольною і добавок 
препарату не отримувала. ІІ група поросят отримувала комбі-
корм з додаванням препарату в дозі 0,05%, ІІІ група – 0,13% і 
ІV група – 0,2% від маси комбікорму.

Результати досліджень. У результаті проведення досліду 
протягом 70 днів було встановлено, що середньодобові при-
рости поросят ІІ групи склали 95,8% від рівня контрольної 
групи, ІІІ – 87,1%, ІV – 83,3%. Проводячи аналіз досліду, ми 
припустили, що можливою причиною негативних результатів 
була кислотна інактивація ферментів препарату в шлунку по-
росят, у яких рН шлункового соку у віці більше 70-денного віку 
може скласти від 1,5 до 2,5, а бактеріальні амілолітичні і про-
теолітичні ферменти зберігають стабільність відповідно при
рН 5,2-9,5 і 5,7-10,2 [1, 2].

У зв’язку з цим при вивченні ефективності ферментного 
препарату культури Asp.oryzae були виготовлені мікрогранули 
цього препарату, які покривалися кислотостійкою плівкою – 
ацетил-фталіл-целюлозою (АФЦ), що забезпечувало пролонго-
вану доставку ферментів препарату в тонкий відділ кишеч-
нику [3]. Науково-господарський дослід проводився на трьох 
групах поросят (по 14 голів у групі) великої білої породи, відлу-
чених від свиноматок у 30-денному віці і сформованих за ме-
тодом аналогів. Основним раціоном для тварин усіх груп був 
комбікорм, приготований у відповідності з чинними нормами 
годівлі. І група поросят була контрольною і отримувала осно-
вний раціон – комбікорм без добавок препарату. ІІ дослідна 
група отримувала комбікорм і добавку мікрогранул препарату 
в дозі 0,01% від маси корму, і ІІІ дослідна група отримува-
ла комбікорм і добавку препарату у вигляді гранул, покритих 
АФЦ в дозі 0,01% від маси корма. У результаті проведеного до-
сліду було встановлено, що рівень середньодобових приростів 
поросят ІІ групи, які отримували добавку ферментного пре-
парату, перевищував контрольну групу на 6,9%, а ІІІ групи на 
12,0% (td - 2,79). Результати досліду свідчать про те, що про-
лонгування препарату в тонкий відділ кишечнику було ефек-
тивнішим в 1,7 раза.
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Усі ферменти проявляють свою максимальну каталітичну 
активність до відповідних субстратів лише при оптимальних 
значеннях рН середовища (табл.1)

Таблиця 1
Оптимальні значення рН для дії деяких ферментів [4]

Фермент Субстрат Оптимум рН

Пепсин Казеїн 1,8

Пепсин Яєчний білок 1,5

Пепсин Гемоглобін 2,2

Амілаза (солод) Крохмаль 5,2

Амілаза (слина) Крохмаль 6,8

Уреаза Карбамід 6,4-6,9

Трипсин Гемоглобін 8,0

Дослідженнями багатьох вчених встановлено, що дія на 
організм молодняку сільськогосподарських тварин несприят-
ливих умов утримання, порушень обміну речовин, перегрів і 
переохолодження організму, значні фізичні перевантаження, 
схуднення організму за рахунок недогодівлі і відставання в 
рості, хвороби та інші фактори можуть впливати на зниження 
ферментативної активності травних соків, що негативно по-
значається на здоров’ї і продуктивності тварин.

В умовах промислового комплексу з виробництва свинини 
потужністю 216 тис гол. свиней в рік був проведений науково-
господарський дослід по вивченню ефективності використан-
ня кормової добавки препарату “Ацидін-пепсин” в кількості 
0,028-0,100% в раціонах годівлі (комбікорм СК-11 і замінник 
молока) відсталих у розвитку поросят. Дослідження проводи-
лися на 6 групах поросят. Перші чотири групи (по 34 голови в 
кожній) сформовані за методом аналогів з урахуванням живої 
маси, статі і віку. Середня жива маса поросят, які були віді-
брані у ці групи – 3,6 кг.

Перша контрольна група не отримувала добавок препара-
ту до раціону. ІІ група отримувала комбікорм з 0,025% ацидін-
пепсину, ІІІ група – 0,05 і IV група – 0,1. Для вивчення впливу 
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добавок ацидин-пепсину в раціонах поросят з меншою живою 
масою додатково сформували V і VI групи по 16 голів поросят 
у кожній з середньою масою 3,26 і 2,77кг відповідно. Ці гру-
пи отримували добавку до комбікорму ацидін-пепсину в дозі 
0,025%.

Результати досліду наведено в табл.2.
Таблиця 2

Середньодобові прирости і затрати корму 
на 1кг приросту за період досліду

Групи
Кількість 
голів

Серед-
ня жива 
маса, кг

Середньодо-
бовий 

приріст, г

% до 
контро-
льної 
групи

Затрати 
корму 
на 1 кг 
приросту, 
корм. од.

І - контрольна 34 3,61 137 100,0 2,47

ІІ – дослідна 34 3,62 152 110,9 2,28

ІІІ - дослідна 34 3,57 154 112,4 2,12

IV – дослідна 34 3,60 157 114,5 2,20

V – дослідна 16 3,26 188 137,2 1,78

VI - дослідна 16 2,77 148 108,0 2,60

Добавки ацидін-пепсину до комбікорму сприяли збільшен-
ню середньодобових приростів і зниженню затрат кормів на 
одиницю приросту усіма дослідними групами тварин.

Ацидін-пепсин в дозі 0,025% по-різному впливав на збіль-
шення середньодобових приростів поросят, яких поставили 
на дослід з різною живою масою: у ІІ групі приріст 3,62, V – 
3,26 і VI – 2,77 кг. Прирости за період досліду по цим групам 
склали відповідно 152, 188 і 148 г, що більше, ніж в контроль-
ній групі, на 10,9, 37,2 і 8,0% відповідно. Але тільки по V групі 
різниця була статистично вірогідною (Р<0,01).

Висновок. Таким чином, на дію ферментів різного похо-
дження впливають такі фактори:

1. Вологість середовища.
2. Температура.
3. рН середовища.
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4. Концентрація іонів в середовищі.
5. Концентрація субстрату.
6. Наявність у середовищі активуючих або сповільнюю-

чих активність речовин.
Для обґрунтованого використання ферментних препара-

тів в годівлі тварин і птиці необхідно мати повну інформацію 
про умови максимального прояву ензиматичної активності 
ферментів, що входять до складу препарату.
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ВІК ЛИЧИНОК ПРИ ОТРИМАННІ 
МАТОЧНИКІВ З МАТОЧНИМ МОЛОЧКОМ 

І МАТОЧНОЮ ЛИЧИНКОЮ

Л.П. Шамро, здобувач
ННЦ “Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича НААНУ”

Встановлено, що при триденному циклі використання сімей-
виховательок з метою одержання кондиційних маточників з ма-
точним молочком і маточною личинкою оптимальним є прище-
плення за один раз 60-70 личинок віком 24-36 годин на двох-трьох 
прищеплювальних рамках. Використання таких технологічних 
прийомів дає можливість одержувати близько 80% кондиційних 
маточників.

Ключові слова: маточне молочко, маточники, прищеплення, 
личинки, сім’ ї-виховательки.

Вступ. В епоху розвитку цивілізації, коли людство навчи-
лося одержувати найрізноманітніші харчові замінники, люди-
на знову звертає свою увагу на натуральні продукти, наро-
джені природою.

Всі продукти бджільництва володіють унікальною власти-
вістю – містять біологічно активні компоненти натурального 
походження, завдяки чому вони все ширше знаходять своє 
застосування в одному з напрямів медицини – апітерапії.

Бджолине маточне молочко (ММ) привернуло увагу люди-
ни ще в часи існування стародавніх інків – вони використо-
вували його для підтримки здорового та зцілення хворого ор-
ганізму. В наш час в літературі знаходимо численні публікації 
про корисну дію ММ на організм людини, які свідчать про те, 
що воно, як натуральний біологічно активний продукт, значно 
сприяє оздоровленню людей в сучасних несприятливих еколо-
гічних умовах.

Запропонована до розроблення технологія виробництва 
маточників з ММ і маточною личинкою дасть можливість 
одержувати цінний продукт бджіл в природно дозованому ви-
гляді, в натуральній тарі, без впливу на його якість різних чин-
ників, які можливі при класичному відборі. ММ в маточниках, 
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не зіпсоване можливими технологічними порушеннями при 
виробництві, може використовуватися з великою користю для 
людини [7]. Присутні в маточниках з ММ маточні личинки за 
давніми і сучасними відомостями також мають позитивний 
вплив на людський організм. Ще китайські лікарі близько 2 
тисяч років назад встановили, що одна-дві личинки майбут-
ньої матки, розтерті у вині і прийняті протягом дня, діють на 
людину стимулююче [8]. Сучасні дієтологи також рекоменду-
ють вживати в їжу розтерті в сухому вині маточні личинки [9], 
оскільки вони містять дуже цінні речовини, що одержуються 
в процесі розвитку організму майбутньої матки.

На сьогодні відсутні технологічні дані виробництва вищез-
гаданого продукту.

Аналіз досліджень і публікацій, у яких започаткова-
но розв’язання проблеми. Важливим моментом технології 
одержання ММ є вік личинок для прищеплення. Аналіз літе-
ратурних даних свідчить, що для виробництва молочка опти-
мальний вік личинок, які дають на виховання, складає 12-24 
години [1, 2, 4, 5]. Відомо, що найкраще сім’ї-виховательки 
приймають личинок віком в декілька годин, але в такому віці 
вони найбільш уразливі до механічного та фізичних (світло, 
температура, волога і т. ін.) впливів. Старші за 1-2-добові ли-
чинки більш витривалі, але їх бджоли менше приймають на 
виховання і вони більше з’їдають „товарного” молочка [2]. Є 
також дані досліджень, в результаті яких встановлено, що вік 
личинок (1-2-денні) для прищеплення не значно впливає на 
прийом їх бджолами і кількість одержуваного ММ в перші три 
дні після прищеплення [6].

Технологія заготівлі ММ повинна гарантувати збереження 
його біологічних властивостей, а також відповідати санітарно-
гігієнічним вимогам, що висуваються до виробництва лікар-
ських препаратів та харчових продуктів.

Для збереження природної біологічної активності ММ в 
маточниках в технології їх одержання повинні бути передба-
чені належні умови їх транспортування та зберігання.
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Мета досліджень – розробити технологічні елементи ви-
робництва маточників з ММ і маточною личинкою шляхом 
удосконалення технології отримання ММ.

Методика досліджень. Для проведення досліду 17 черв-
ня підібрано 3 групи по 3 бджолині сім’ї-аналоги за силою, 
кількістю корму, запечатаного розплоду, походженням і віком 
маток з метою формування з них сімей-виховательок. Їх фор-
мували силою не менше 10 вуличок методом неповного осиро-
тіння. Для цього матку відсаджували від сім’ї за діафрагму, в 
яку вмонтований блок ганеманівської решітки. По мірі виходу 
молодої бджоли сім’ю-виховательку поповнювали стільниками 
з розплодом, взятими із відділення з маткою, для підтримання 
її сили та різновікового складу бджіл.

Сім’ї-виховательки готували за добу до розміщення личи-
нок на виховання, в середині яких залишали вільні місця між 
стільниками („колодязі”) для постановки прищеплювальних 
рамок.

Сім’ям-вихователькам контрольної групи прищеплювали 
по 60-70 личинок 24-годинного віку. Сім’ям-вихователькам 
дослідної групи прищеплювали таку ж кількість личинок, але 
36-годинного віку.

Через 72 години (3 доби) після підстановки прищеплю-
вальних рамок їх виймали із гнізд сімей-виховательок, скла-
дали в переносний ящик і переносили в пасічний будинок. 
Відбудовані маточники зрізали з планок прищеплювальних 
рамок, розміщували в термос з льодом і перевозили до холо-
дильної камери. У сім’ї-виховательки підставляли нові партії 
прищеплених личинок.

Як у дослідних, так і в контрольній групах використову-
вали триденний цикл підстановки прищеплювальних рамок з 
личинками.

Для одержання личинок необхідного віку користувалися 
рамковим ізолятором у звичайних сім’ях, в який розміщували 
матку та стільник для засіву нею яєць. Через добу матку із ізо-
лятора випускали, а стільник із засівом залишали в ньому на 
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дві доби в цій же сім’ї для одержання личинок, зафіксувавши 
дату засіву яєць.

Підрахунками зрізаних маточників з ММ визначали їх ви-
хід (шт., %).

За допомогою штангенциркуля вимірювали довжину, діа-
метр маточників з ММ (см).

Вихід кондиційних маточників визначали за їх розміра-
ми (довжиною не менше 1,70 см) та кількість ММ в них (не 
менше 0,250 г). Органолептичну характеристику маточників і 
молочка в них проводили за показниками: зовнішній вигляд, 
консистенція, колір, смак.

Зважуванням на електричних вагах (ВЛКТ-500г-М) визна-
чали масу молочка і масу личинок в маточниках (г).

Біометричну обробку дослідних даних проводили за Бод-
нарчуком Л.І., Багрієм І.Г., Бугерою С.І. [10] та П.Ф. Рокиць-
ким [11].

Результати досліджень. Для формування дослідних груп 
використані бджолині сім’ї-аналоги. Протягом періоду прове-
дення досліду в 2006-2008 роках сім’ям-вихователькам було 
дано кожного року шість разів прищеплені личинки на вихо-
вання, їхній прийом і вирощування показані в таблиці.

Таблиця
Виробництво маточників з маточним молочком і маточною 

личинкою, середні дані за три роки досліджень

Показник

Контрольна
група

(личинки 
до 24 год.)

Дослідна група
(личинки до 

36 год.)

M±m M±m td
Дано личинок на виховання, шт. 101,0±1,52 98,07±3,73 0,57
Прийнято личинок на виховання, шт. 47,62±16,36 43,46±15,87 0,18
Розміри маточників з маточним
молочком: довжина

1,74±0,06 1,84±0,07 1,11

                діаметр 1,08±0,006 1,10±0,009 2,00
Маса молочка в маточнику, г 0,255±0,025 0,352±0,049 1,76
Маса личинок в маточниках, г 0,031±0,001 0,05±0,005 3,80
Вихід кондиційних маточників з
маточним молочком, %

63,52±11,33 80,11±9,79 1,11
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В середньому за три роки досліджень виявили, що бджо-
лині сім’ї-виховательки дещо краще приймають на виховання 
прищеплені личинки віком до 24 годин, ніж старші (віком до 
36 годин), але ця різниця недостовірна (td=0,23).

Розміри маточників з ММ в бджолиних сім’ях дослідної 
групи дещо відрізнялися від одержаних у контролі.

В середньому за три роки досліджень не виявлено досто-
вірної різниці розмірів (довжина і діаметр) маточників з ММ, 
одержаних при прищепленні личинок віком до 24 і до 36 го-
дин, хоча при використанні старших личинок бджоли відбу-
довують їх дещо більшими.

Отже, при використанні для прищеплення личинок як 
24-годинного, так і 36-годинного віку бджоли відбудовують 
маточники товарних розмірів.

Також в середньому за три роки досліджень встановлено, 
що наповненість маточників ММ була більшою на 0,102 г в до-
слідних бджолиних сім’ях при прищепленні личинок віком до 
36 годин, але ця різниця лише близька до достовірної (td=1,76).

На момент відбору маточників з ММ із сімей-виховательок 
спостерігали більшу масу личинок в них у дослідних сімей. 
Протягом трьох років у дослідній групі, де бджолиним сім’ям 
давали на виховання личинки віком до 36 годин, у відібраних 
маточниках вони мали достовірно більшу масу (td=3,80 при 
Р<0,02). Ця різниця пояснюється тим, що для прищеплення в 
дослідній групі бралися личинки саме старшого віку.

Виходячи з середніх даних за три роки досліджень, вихід 
кондиційних маточників з ММ вищий на 16,6% в дослідній 
групі при прищепленні личинок віком до 36 годин, але різниця 
недостовірна (td=1,11).

Висновки. При триденному циклі використання сімей-
виховательок для одержання кондиційних маточників з ММ 
і маточною личинкою оптимальним є прищеплення за один 
раз 60-70 личинок віком 24-36 годин на двох-трьох прище-
плювальних рамках, що дає можливість досягти їх прийому 
на виховання сім’ями-виховательками в середньому до 50%, 
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одержати маточники довжиною і діаметром відповідно 1,74-
1,84 та 1,08-1,10 см з масою молочка в кожному 0,255-0,352 г, 
личинок – 0,031-0,050 г. Використання таких технологічних 
прийомів дає можливість одержувати близько 80% кондицій-
них маточників.
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ВПЛИВ ЩІЛЬНОСТІ ПОСАДКИ НА 
МОРФОЛОГІЧНИЙ СКЛАД ТУШОК 

КАЧОК КРОСУ «ТЕМП»

Т.В. Шевченко, аспірант
Науковий керівник – д.с-г.н. Л.С. Патрева
Миколаївський державний аграрний університет

Представлено результати вирощування каченят кросу «Темп» 
в одноярусних кліткових батареях із різною щільністю посадки. 
Встановлено, що 16 гол./м² є оптимальною щільністю посадки ка-
ченят незалежно від статі, що сприяє збільшенню передзабійної 
маси, виходу м’язів, індексу м’ясних якостей та м’ясо-кісткового 
індексу.

Ключові слова: качки, кліткове утримання, щільність посадки,
м’ясо качок.

Вступ. Забезпечення населення України високоякісними 
продуктами харчування – одна з найбільш актуальних про-
блем сучасності. Серед продуктів харчування м’ясо птиці за-
ймає особливе місце, як джерело білку і якісного жиру.

З розвитком промислового птахівництва останніми рока-
ми не тільки за кордоном, але і в Україні росте цікавість до 
виробництва м’яса качок. Якість, біологічна і харчова цінність 
м’яса качок обумовлені його морфологічним складом, кількіс-
тю та якістю тканин. Найціннішим показником продуктив-
ності каченят є їх м’ясні якості.

На м’ясо каченят вирощують декількома способами: на 
глибокій підстилці, на сітчастих (планчатих) підлогах, на ком-
бінованих підлогах, в кліткових батареях. Застосування того 
чи іншого способу вирощування залежить від конкретних 
умов і можливостей господарства [2, 6]. 

Кліткове вирощування дає змогу збільшити вмістимість 
приміщення, поліпшити санітарно-гігієнічні умови утриман-
ня птиці, полегшити догляд за нею, знизити питомі витрати 
енергії на освітлення і палива на обігрів приміщень [4, 5].

Спеціалізовані малогабаритні кліткові батареї або їх моду-
лі для вирощування каченят із добового до 7-8-тижневого віку 
в умовах присадибних і фермерських господарств України до 
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останнього часу практично не використовувалися. В Інституті 
птахівництва НААНУ розроблено універсальну кліткову бата-
рею модульного типу, випуск якої налагоджено в м. Харкові [3].

На практиці в кожному фермерському або присадибному 
господарстві застосовують різноманітні варіанти металевих 
конструкцій кліткових батарей, виходячи із власних потреб і 
можливостей. Однак, результати аналізу вирощування каче-
нят за різною щільністю посадки в кліткових батареях власної 
конструкції в умовах фермерського господарства представле-
ні недостатньо. Не встановлено також вплив цього фактора на 
якісні показники м’яса качок.

Метою наших досліджень було встановлення впливу щіль-
ності посадки на морфологічний склад тушок качок при ви-
рощуванні в одноярусній клітковій батареї.

Методика досліджень. Дослідження проводилися в умо-
вах фермерського господарства «Світанок» Братського району 
Миколаївської області. Матеріалом досліджень були показники 
росту каченят кросу «Темп», які вирощувалися в одноярусній 
клітковій батареї власної конструкції із розміром однієї клітки 
1 м х 1 м. Металева конструкція складається із градчатої сітки 
(0,5 мм х 0,5 мм вічка). В клітковій батареї використовують 
жолобкові годівниці і напувалки у вигляді коритець, які розта-
шовані під кутом 90° у нижній частині клітки і мають спеціаль-
ну огороджуючу металеву рейку для запобігання зайвої втрати 
корму та води, металеві піддони-протвені для збирання посліду.

Групи птиці (самці та самки) комплектували залежно від 
щільності посадки каченят: 14 гол./м² (5 кліток), 15 гол./м² 
(4 клітки), 16 гол./м² (4 клітки). Вирощування каченят прово-
дили до 7-тижневого віку без пересадок.

У процесі досліджень визначали живу масу усіх каченят 
шляхом індивідуального зважування у 7-ми тижневому віці. 
Наприкінці вирощування було проведено анатомічний розтин 
тушок качок, з кожної групи відбирали по 3 ♂ та 3 ♀ для визна-
чення морфологічного складу тушки за методикою ВНДІП [1]. У 
процесі дослідження морфологічного складу тушки визначали 
такі показники: забійну масу, забійний вихід, вихід напівпа-
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траної, патраної тушки, їстівних та неїстівних частин, м’язів, 
кісток, шкіри з підшкірним жиром, індекс м’ясності (ІМЯ) – від-
ношення маси їстівних частин до неїстівних, та м’ясокістковий 
індекс (МКІ) – відношення маси м’язів до маси кісток. Отримані 
результати оброблено методом варіаційної статистики з вико-
ристанням комп’ютерної програми Microsoft Of ce Excel.

Результати дослідження. На онові проведених дослі-
джень встановлено, що вирощування каченят кросу «Темп» в 
одноярусній клітковій батареї при різній щільності посадки 
певним чином вплинуло на живу масу каченят окремих статей 
та якісні показники їх тушок (табл.).

Так, жива маса наприкінці вирощування у віці 7-тиж-
нів при різній щільності посадки склала: для качурів – 
3045,5…3062,3 г, для качечок – 2926,5…2963,6 г.

Використання при вирощуванні каченят щільності посад-
ки 16 гол./м² дало найкращі результати. У самців жива маса 
склала 3062,3 г, що на 3,7…16,8 г вище у порівнянні з інши-
ми групами (різниці невірогідна), у самок – 2936,3 г, що на 
14,2…37,1 г більше у порівнянні з іншими групами (різниця 
невірогідна).

Найціннішим показником продуктивності каченят є їх 
м’ясні якості. Аналіз даних анатомічного розтину тушок каче-
чок і качурів (табл.), вказує, що забійний вихід у каченят до-
сить високий і коливається в межах 81,8…84,9%, вихід напів-
патраної тушки – 78,8…80,6%, патраної тушки – 53,4…59,3%.

За виходом їстівних частин найкращими були каченята, 
вирощені при щільності посадки 16 гол./м²: 62,3% (самці) та 
59,3% (самки), що на 2,31% вище у порівнянні із качурами та 
на 0,8…1,2% - у порівнянні із качечками інших груп.

Одним із важливих показників якості тушок є вихід м’язів 
по відношенню до патраної тушки, співвідношення їстівних 
та неїстівних частин (ІМЯ) і м’ясо-кістковий індекс (МКІ).

Аналізуючи дані показники за дослідними групами, вста-
новлено, що за основними якісними показниками тушок пере-
вага належить каченятам, вирощеним при використанні щіль-
ності посадки 16 гол./м².
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Так, вихід м’язів по відношенню до патраної тушки 
у самців і самок даної групи складає 58,3…55,5%, що на
3,1…4,7% (самці) та на 3,4…5,3% (самки) вище порівняно з ін-
шими групами, співвідношення їстівних та неїстівних (ІМЯ) – 
2,76 (самці), що на 0,2…0,4 більше у порівнянні з іншими гру-
пами (р<0,001) і 2,55 (самки) – на 0,04…0,16 вище у порівнянні 
із самками інших груп.

Каченята, вирощені за щільності посадки 16 гол./м², мали 
також і найкращий м’ясо-кістковий індекс -3,32…3,34. Віро-
гідна різниця за цим показником встановлена для самців – 
0,32…0,4 (р<0,01).

Співвідношення м’язів до кісток було вище і у самок – на 
0,23…0,34 (різниця невірогідна).

Висновок. На основі проведених досліджень встановлено, 
що вирощування каченят кросу «Темп» в одноярусній клітко-
вій батареї із щільністю посадки каченят 16 гол./м² не впли-
ває негативно на основні якісні показники тушок качок, під-
вищуючи вихід основних їстівних частин тушки і збільшуючи 
вихід м’язової тканини.

Перспективи подальших досліджень. У зв’язку із підви-
щенням значення якості м’ясної продукції, що виробляється у 
підприємствах галузі, доцільно провести дослідження хімічного 
складу м’яса качок, вирощених за різною щільністю посадки.
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Встановлено, що гонадотропні та статеві гормони у корів в 
останню декаду тільності змінюються в різних напрямках та
інтенсивністю залежно від дня вагітності, в які вводили біологічно
активні препарати. Препарат глютам 1М зумовлює вірогідне 
збільшення естрадіолу-17β за введення його на 260-262, 265-267, 
та 270-272 дні вагітності.

Ключові слова: вагітність, корови, прогестерон-17β, ФСГ, 
естрадіол, лютеїнізуючий гормон, глютам 1М.

Вступ. У відтворенні стада у галузі скотарства першо-
черговими завданнями залишаються: скорочення тривалості 
сервіс-періоду, післяродового періоду, прискорення інволю-
ційних процесів та відновлення статевої системи корів після 
отелення, синхронізація і стимуляція родового процесу та про-
філактика патологічних отелень.

Серед факторів, які діють на організм тварин і знижують 
їх відтворну здатність, призводять до порушення обміну речо-
вин в організмі самок, з одного боку, є зниження активності 
залоз внутрішньої секреції, внаслідок чого гальмується синтез 
гормонів, з другого – втрата здатності інактивувати стероїдні 
гормони. Все це є причиною порушення гормональної взаємо-
дії в організмі і, як наслідок, спостерігаються аритмії статевих 
циклів, відсутність овуляції, атрофія та гіпофункція яєчників, 
затримання посліду, сповільнена інволюція статевих органів, 
низька заплідненість самок [1, 2].

Зміна співвідношення естрогенів і прогестерону в бік 
збільшення рівня естрогенів є одним з головних моментів роз-
витку вагітності. У плазмі крові в процесі нормального роз-
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витку тільності рівень прогестерону поступово знижується 
[3]. Установлено, що концентрація естрадіолу і прогестерону 
протягом тільності, під час і після отелення змінюється. Гор-
мональний дисбаланс в організмі корів порушує скоротливу 
функцію гладких м’язів, що призводить до затримання послі-
ду після отелення і як наслідок – післяродовим ускладненням 
та погіршення відтворної здатності [4, 5].

Фолікулостимулюючий (ФСГ) та лютеїнізуючий (ЛГ) гормо-
ни також мають безпосередній вплив на регуляцію статевої 
функції самок. ФСГ є альбуміном з вуглеводним радикалом, 
цей гормон можна вважати таким, що започатковує актив-
ність яєчника, збуджуючи безпосередньо ріст фолікулів. Але 
під впливом тільки ФСГ фолікули не досягають стадії повного 
росту і секреторної активності, а лише готуються до подаль-
шого впливу ЛГ [6].

Відомо, що під час тільності концентрація ЛГ знижується 
внаслідок зростання концентрації естрогенів, а високі концен-
трації прогестерону гальмують виділення гіпофізом ФСГ і ЛГ [7].

Було встановлено, що введення глютаму і глютам 1М тели-
цям на 6-8 день статевого циклу зумовлює зростання в крові 
концентрації прогестерону та біологічної активності ЛГ [8, 9].

Тому бажано дослідити гормональний фон статевих і гона-
дотропних гормонів в організмі тварин за використання біо-
логічно активних препаратів нейротропної дії в сухостійний 
період, для розроблення оптимальних схем їх використання 
для інтенсифікації відтворної здатності корів.

Мета досліджень. Мета досліджень полягала у вивчені 
змін гормонального фону статевих і гонадотропних гормонів 
після введення коровам препарату „Глютам 1М” в останніх де-
кадах тільності.

Методика досліджень. Дослідження проводились у при-
ватному сільськогосподарському підприємстві “Саверці” По-
пільнянського району Житомирської області в зимовий пе-
ріод за прив’язного утримання. Матеріалом для дослідження 
були корови голштинської чорно-рябої породи живою масою 
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550-650 кг та дослідах. Для вивчення впливу препарату глю-
там 1М, введеного в останні декади тільності, на відтворну 
здатність корів у першому досліді було сформовано чотири 
групи тварин по 14, а у другому – по 10 голів. Для визначення 
вмісту статевих та гонадотропних гормонів в крові піддослід-
них корів з кожної групи в І досліді відбрали по 4 голови, а в 
другому – 3. У контрольну та дослідні групи в обох дослідах 
відбирали корів за принципом аналогів за віком, вгодованіс-
тю, живою масою та датою осіменіння.

Коровам дослідних груп глютам 1М починали вводити на 
260, 265 та 270 день (дослід І) та на 265 день (дослід ІІ) тіль-
ності в об’ємі 20 мл один раз на добу впродовж трьох днів під-
ряд. Тваринам першої (дослід І) та другої (дослід ІІ) груп на 270 
та 265 день тільності одноразово вводили внутрішньом’язово 
2 мл естрофану. Коровам контрольної групи ін’єктували по 
10 мл фізіологічного розчину (табл.1).

Таблиця 1
Схема дослідів вивчення гормонального фону 

статевих та гонадотропних гормонів у крові корів

Група n
День тільності корів, на який

вводили препарати і відібрали кров

Дослід І

Контрольна 4
265, відбір крові,

ф/р 10 мл 
266, ф/р 

10 мл
267, ф/р 

10 мл
268, відбір
крові 

І 4
270 відбір крові, 

Г1М 20 мл, естрофан
271 Г1М 
20 мл

272 Г1М 
20 мл

273, відбір
крові

ІІ 4
265, відбір крові

Г1М 20 мл
266, Г 1М 

20 мл
267Г 1М 
20 мл

268, відбір
крові

ІІІ 4
260, відбір крові

Г1М 20 мл
261,Г1М 
20 мл

262 Г1М 
20мл

263, відбір
крові

Дослід ІІ

Контрольна 3
265 , відбір крові,

ф/р 10 мл 
266, ф/р 

10 мл
267, ф/р 

10 мл
268, відбір
крові 

І 3
265, відбір крові

Г1М 20 мл
266, Г 1М 

20 мл
267Г 1М 
20 мл

268, відбір
крові

ІІ 3
265, відбір крові 

Г1М 20 мл, естрофан
266, Г 1М 

20 мл
267Г 1М 
20 мл

268, відбір
крові
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Кров для дослідження відбирали із яремної вени вранці 
перед годівлею до початку обробки препаратами та на на-
ступний день після її завершення. Після утворення згустку з 
пробірки відбирали сироватку крові, центрифугували її і замо-
рожували у пробірках об’ємом 2 мл в морозильних камерах із 
температурним режимом – 18оС. Вміст статевих гормонів ви-
значали за допомогою набору реактивів для радіоімунологіч-
ного визначення in vitro прогестерону, естрадіолу, ЛГ та ФСГ 
у великої рогатої худоби на гамма-лічильнику „Гамма 800” в 
ПП «Діагностика Плюс» м. Житомир.

Результати досліджень. Аналіз даних концентрації гор-
монів, визначеної перед введенням препарату, свідчить, що із 
наближенням до часу отелення спостерігається тенденція до 
зменшення вмісту прогестерону і збільшення естрадіолу-17β. 
Так, концентрація прогестерону на 260 та 265 день (контроль) 
тільності була меншою на 27,6% та 17,5%, а естрадіолу-17β – 
більшою на 47,5% та 42,6%, ніж на 270 день (табл.2).

Введення коровам на 270 день аналогу простагландину 
F2α (ПГ F2α) та три ін′єкції глютаму 1М зумовили на 273 день 
зниження на 74% вмісту прогестерону, коли концентрація 
естрадіолу-17β вірогідно збільшилася на 65%.

Триразове ін′єктування глютам 1М у період 265-267 днів 
тільності спричинило зниження на 13% вмісту прогестерону 
та вірогідне збільшення на 54% концентрації естрадіолу 17β.

У корів третьої дослідної групи після введення біологічно 
активного препарату на 260-265 дні спостерігаються анало-
гічні гормональні зміни як і у тварин І і ІІ груп. Концентра-
ція прогестерону в крові корів вірогідно знизилася на 41% та 
естрадіолу збільшилася на 56% (р< 0,011).

Концентрація ЛГ в тварин І і ІІ груп після введення препа-
рату залишилася без змін, але у корів ІІІ групи вона вірогідно 
знизилась на 38,4%.

Вміст ФСГ у корів І дослідної групи після введення пре-
паратів збільшився на 9,9%. У корів ІІ та ІІІ груп різниця за 
вмістом цього гормону до введення препарату і після була в 
межах помилки.
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Нечітка картина зміни в концентрації гонадотропних гор-
монів після введення препаратів зумовила додаткові дослі-
дження їх концентрації в крові корів за введення біологічно 
активного препарату починаючи з 265 дня тільності. У резуль-
таті проведених досліджень було виявлено, що у контрольних 
тварин з 265 до 268 дня тільності концентрація ЛГ і ФСГ змен-
шилась на 11,5% та 45,4% (р< 0,01). В той час у тварин, яким 
на 265 день тільності ввели естрофан і, починаючи з цього дня, 
три ін’єкції глютаму 1М, спостерігається збільшення концен-
трації ЛГ і ФСГ на 7,7% та вірогідно 29,7% відповідно (табл. 3).

Таблиця 3
Вміст статевих та гонадотропних гормонів у 

крові піддослідних тварин на 265 ( до введення) 
та 268 (після введення) дні вагітності

Гормони

Група

Контрольна
Дослідна

І  ІІ 

Д
о

в
в
е
д
е
н
н
я

П
іс
л
я

в
в
е
д
е
н
н
я

Д
о

в
в
е
д
е
н
н
я

П
іс
л
я

в
в
е
д
е
н
н
я

Д
о

в
в
е
д
е
н
н
я

П
іс
л
я

в
в
е
д
е
н
н
я

ЛГ, ME/л
1,68± 
0,035

1,49± 
0,094

1,68± 
0,058

1,28*± 
0,019

1,66± 
0,038

1,77± 
0,038

ФСГ, МЕ/л
1,30± 
0,133

0,70*± 
0,331

1,31± 
0,038

1,39± 
0,030

1,33± 
0,035

1,89*± 
0,059

* p ≤ 0,01

У корів, яким на 265-267 дні тільності вводили тільки глю-
там 1М, концентрація ЛГ як і в контролі, зменшується тільки 
вірогідно на 23,8%, а рівень ФСГ збільшується лише на 5,8%.

Слід відзначити, що зниження прогестерону в крові ко-
рів після введення препаратів супроводжується збільшенням 
концентрації естрадіолу-17β. За даними Henricks et. al. [10], 
корови, у яких не відбулося збільшення естрогенів у крові, не 
реагують проявом родів на введення аналогів ПГ F2α. Тобто 
зростання естрадіолу сприяє регресії жовтого тіла під впливом 
ПГ F2α і відповідно зниженню вмісту прогестерону. Значить 
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першопричиною зменшення прогестерону в крові є зростан-
ня концентрації естрадіолу, зумовлене введенням глютам 1М. 
При цьому вміст ЛГ в крові корів майже не змінився в обох до-
слідах. Але концентрація ФСГ в першому досліді збільшилася 
майже на 10%, а в другому була вірогідно більшою порівняно 
з початковим рівнем, а також з контролем.

Отже, при спільному введенні коровам голштинської по-
роди простагландину F2α та глютаму 1М на 265-267 або 270-
272 дні вагітності зростання концентрації естрогену в крові 
корів можливо зумовлено як інтенсифікацією його синтезу в 
плаценті, так і секрецією фолікулів, що ростуть під впливом 
ФСГ, збільшення рівня якого, очевидно, спричинив біологічно 
активний препарат.

У тварин, яким глютам 1М вводили на 265-267 день тіль-
ності, вірогідне зростання естрадіолу супроводжувалося не-
вірогідним зниженням прогестерону. При цьому вміст ФСГ в 
крові корів майже не змінився, а ЛГ в першому досліді зали-
шився без змін, а в другому вірогідно знизився, як і у контролі.

За введення препарату «Глютам 1М» на 260-262 день тіль-
ності вірогідно зростає вміст естрогенів та знижується рівень 
прогестерону. Крім того, вірогідно зменшується концентрація 
ЛГ і в межах похибки ФСГ.

Описані зміни концентрації гормонів у двох дослідах до-
зволяють думати, що глютам 1М стимулює через рилізинг-
гормон гіпоталамуса секрецію гіпофізом АКТГ, який зумовлює, 
по-перше, синтез і викид наднирниками кортізолу, а по-друге, 
гальмує утворення ЛГ. Кортизол стимулює в плаценті синтез 
естрадіолу, а менший вміст ЛГ сприяє регресії жовтого тіла під 
впливом ПГ F2α. У цій схемі залишається не виясненим питан-
ня, чий гіпоталамус стимулює глютам 1М: корови, чи плоду? 
Враховуючи те, що у всіх дослідних групах тривалість тільнос-
ті була коротшою і отелення відбувалося раніше, порівняно 
з контролем [11], то можна припустити, що препарат діє на 
гіпоталамус плоду.
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Висновок. Гормональний фон гонадотропних та статевих 
гормонів у корів в останню декаду тільності змінюється в різ-
них напрямках та інтенсивністю залежно від дня вагітності, в 
який вводили біологічно активні препарати. Препарат «Глю-
там 1М» зумовлює вірогідне збільшення естрадіолу 17β за вве-
дення його на 260-262, 265-267 та 270-272 дні вагітності.
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Біотехнологія відтворення тварин і екологія
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АНАЛІЗ ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ 
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ГЕНЕАЛОГІЧНИХ РОДИН ТА ВІКУ

Є.В. Баркарь, кандидат сільськогосподарських наук
Миколаївський державний аграрний університет

Проаналізовано відтворювальні якості свиноматок різних 
родин за даними першого та другого опоросів. Встановлено ві-
рогідний вплив родинної приналежності на багатоплідність сви-
номаток та масу одного порося при відлученні, родинної прина-
лежності та віку в опоросах на кількість поросят при відлученні 
та масу гнізда при відлученні, віку в опоросах на збереженість. 
Запропоновано змінити структуру стада основних свиноматок за 
рахунок збільшення питомої ваги тварини родин Снежинки та 
Волшебниці.

Ключові слова: свиноматка, відтворювальні якості, родина, 
структура стада.

Вступ. Рівень відтворювальних якостей свиней значною 
мірою обумовлює ефективність ведення галузі свинарства. 
Оцінку відтворювальних якостей проводять за показниками 
багатоплідності, великоплідності, маси гнізда при народженні 
та відлученні, маси одного поросяти при відлучені, збереженос-
ті [2]. На перше місце в числі всіх селекційних ознак дослідни-
ки ставлять багатоплідність, яка, в свою чергу, тісно пов’язана 
із запліднюваністю – основним показником, що характеризує 
ефективність процесу відтворення. Багатоплідність свиней має 
значний вплив на економіку виробництва, валове виробництво 
свинини. Зі збільшенням кількості поросят в одному опоросі 
час досягнення цілим гніздом живої маси 1 т скорочується, від-
повідно різко знижується вартість поросяти.

Масовий відбір свиноматок великої білої породи з урахуван-
ням родинної приналежності дозволяє підтримувати продук-
тивні якості на достатньо високому рівні (багатоплідність 10,2-
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12,8 голів, маса гнізда у віці 2 місяці 170,0-190,7 кг), але з віком 
тварин має слабкий вплив на їх подальше підвищення [1].

Відтворювальні якості свиноматок мають пряму залежність 
від їх віку [2, 4]. При проведенні оцінки відтворювальних якос-
тей свиноматок, залежно від кількості отриманих від неї опоро-
сів, встановлено, що показник багатоплідності найбільш висо-
кий у свиноматок, які мають три опороси, і складає 10,4 голів. 
Також найбільший показник маси гнізда у 2-місячному віці 
(170 кг) відзначено у свиноматок цього віку. Найбільш високі 
показники великоплідності та збереженості приплоду виявле-
но у свиноматок четвертого опоросу і складають вони 1,3 кг
та 96,0% відповідно [3]. З віком у свиноматок підвищується 
комплексний показник відтворювальних якостей та знижуєть-
ся збереженість молодняку [1].

Методика. Дослідження проведено в умовах ВАТ «Шляхо-
вий» Доманівського району Миколаївської області. Було сфор-
мовано чотири групи із свиноматок великої білої породи з ура-
хуванням родинної приналежності. В контрольну групу було 
обрано свиноматки родини Ліді, питома вага яких в стаді осно-
вних свиноматок є найбільшою (54,4%).

Метою досліджень було вивчення показників відтворю-
вальних якостей свиноматок різних родин і віку в опоросах 
та на основі проведеного аналізу оцінка ефективності наявної 
структури стада основних свиноматок. Для досягнення постав-
леної мети було проведено порівняльний аналіз таких показни-
ків відтворювальних якостей свиноматок за даними першого 
та другого опоросів: багатоплідність (гол.), кількість поросят 
при відлученні (гол.), маса гнізда (кг) та середня маса одного 
поросяти (кг) при відлученні, збереженність (%).

На основі показників відтворювальних якостей було визна-
чено середні арифметичні значення, їх помилки та показни-
ки мінливості; використано кореляційний аналіз для вивчен-
ня взаємозв’язків між відтворювальними якостями за перший 
та другий опороси та методику двофакторного дисперсійного 
аналізу для вивчення впливу родини та віку в опоросах на від-
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творювальні якості свиноматок з використанням пакету при-
кладного програмного забезпечення MS OFFICE 2007 EXCEL.

Результати досліджень. У результаті проведеного аналізу 
відтворювальних якостей свиноматок різних родин встанов-
лено, що тварини родини Волшебниці відрізняються вірогідно 
більшими показниками багатоплідності та кількості поросят 
при відлученні за даними першого опоросу, ніж свиноматки 
родини Ліді і переважають їх на 1,7 гол. та 1,4 гол. відповідно 
(табл.1).

Аналізуючи другий опорос, можна відзначити, що свино-
матки родини Волшебниці мають найвищі показники відтво-
рювальних якостей, ніж свиноматки інших родин. Винятком 
є становлять свиноматки родини Снежинки, які характери-
зуються кращою збереженістю і переважають тварин інших 
родин на 1,4-4,1%. Свиноматки родини Волшебниці вірогідно 
переважають тварин родини Ліді за масою гнізда та середньою 
масою одного поросяти при відлученні на 25,3 та 2,2 кг відпо-
відно. За збереженістю свиноматки родини Снежинки вірогід-
но переважають тварин контрольної групи на 3,4%.

Було проведено кореляційний аналіз між показниками від-
творювальних якостей за даними першого та другого опоросів 
свиноматок великої білої породи різних родин (табл.2).

Лише свиноматки родини Ліді відрізняються наявністю 
вірогідних позитивних кореляційних зв’язків за всіма дослі-
джуваними ознаками відтворювальних якостей. По свиномат-
ках родини Тайги встановлено лише вірогідний позитивний 
зв’язок між середньою масою одного поросяти при відлученні 
за даними першого та другого опоросів.

Для оцінки впливу родинної приналежності та віку в опо-
росах на показники відтворювальних якостей свиноматок 
було проведено двофакторний дисперсійний аналіз (табл.3). 
Встановлено вірогідний вплив родинної приналежності на ба-
гатоплідність свиноматок (η2=55%) та масу одного поросяти 
при відлученні (η2=46%).
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Таблиця 2
Залежність між показниками відтворювальних 
якостей свиноматок великої білої породи різних 
родин за даними першого та другого опоросів, r

Показники
Родини

Ліді Снежинка Волшебница Тайга
Кількість тварин 43 15 15 6

Багатоплідність, гол. 0,798*** 0,633* 0,508 0,338
Кількість поросят при 
відлученні, гол. 0,684*** 0,731** 0,740** -0,069
Маса гнізда при 
відлученні, кг 0,782*** 0,862*** 0,843*** 0,564
Середня маса 1 порося 
при відлученні, кг 0,773*** 0,878*** 0,433 0,886*
Збереженість, % 0,326* -0,281 0,083 -0,204

Таблиця 3
Вплив родинної приналежності та віку в опоросах на 
відтворювальні якості свиней великої білої породи

Джерело мінливості
Дисперсія

(SS)
F

розрахункове
Сила

впливу, (η²)
Багатоплідність, гол.

Родинна приналежність (фактор А) 14,586 3,561* 0,547
Вік в опоросах (фактор В) 8,416 2,055 0,316
Взаємодія факторів 3,650 0,891 0,137

Кількість поросят при відлученні, гол.
Родинна приналежність (фактор А) 16,448 3,581* 0,261

Вік в опоросах (фактор В) 45,233 9,849** 0,718
Взаємодія факторів 1,276 0,278 0,020

Маса гнізда при відлученні, кг
Родинна приналежність (фактор А) 9291,97 4,175** 0,406
Вік в опоросах (фактор В) 13186,60 5,925* 0,576
Взаємодія факторів 407,28 0,183 0,018

Маса одного поросяти при відлученні, кг
Родинна приналежність (фактор А) 32,359 3,230* 0,463
Вік в опоросах (фактор В) 33,194 3,310 0,475

Взаємодія факторів 4,279 0,427 0,061
Збереженість, %

Родинна приналежність (фактор А) 57,566 0,443 0,027
Вік в опоросах (фактор В) 2016,38 15,523** 0,954
Взаємодія факторів 40,218 0,301 0,019
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Оскільки тварини контрольної групи (родини Ліді) харак-
теризуються найнижчими значеннями більшості показників 
відтворювальних якостей, нами запропоновано зміни струк-
тури стада за рахунок збільшення питомої ваги тварини ро-
дин Снежинки та Волшебниці (табл.4).

Таблиця 4
Залежність показників відтворювальних якостей 

від структури основного стада свиноматок

Показники

Родини

В
сь
о
го

У
се
р
е
д
н
ьо
м
у

Л
ід
і

С
н
еж
и
н
ка

В
о
л
ш
е
б
н
и
ц
я

Т
а
й
га

Вихідна структура стада

Поголів’я тварин, гол. 43 15 15 6 79 Х

Питома вага тварин, % 54,4 19,0 19,0 7,6 100 Х

Багатоплідність за даними 
першого опоросу, гол. 8,3 9,3 10,0 7,7 Х 8,8

Кількість поросят при
відлученні за даними першого
опоросу, гол. 7,3 8,3 8,7 6,3 Х 7,7

Маса гнізда при відлученні
за даними другого опоросу, кг 117,8 128,3 143,1 92,5 Х 122,7

Середня маса одного
поросяти при відлученні, кг 12,6 13,3 14,8 11,5 Х 13,1

Запропонована структура стада

Поголів’я тварин, гол. 6 24 47 2 79 Х

Питома вага тварин, % 7,0 30,0 60,0 3,0 100 Х

Багатоплідність за даними 
першого опоросу, гол. 8,3 9,3 10,0 7,7 Х 9,6

Кількість поросят при
відлученні за даними першого
опоросу, гол. 7,3 8,3 8,7 6,3 Х 8,4

Маса гнізда при відлученні за 
даними другого опоросу, кг 117,8 128,3 143,1 92,5 Х 135,4

Середня маса одного
поросяти при відлученні, кг 12,6 13,3 14,8 11,5 Х 14,1
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Збільшення питомої ваги в основному стаді тварин родин 
Снежинки та Волшебниці на 11 та 41% відповідно, та знижен-
ня питомої ваги тварин родин Ліді та Тайги на 47,4 та 4,6% 
відповідно забезпечить збільшення багатоплідності та кількос-
ті поросят при відлученні за даними першого опоросу на 0,8 
та 0,7 гол. відповідно, маси гнізда та середньої маси одного 
поросяти при відлученні за даними другого опоросу на 12,7 та 
1,0 кг відповідно.

Висновки. У результаті проведених досліджень встанов-
лено, що свиноматки родини Волшебниці відрізняються кра-
щими показниками відтворювальних якостей за даними пер-
шого та другого опоросів.

Доведено, що родинна приналежність має вірогідний 
вплив на багатоплідність та кількість поросят при відлученні. 
Такі показники відтворювальних якостей, як кількість поро-
сят та маса гнізда при відлученні обумовлені сумісним впли-
вом родинної приналежності та віку в опоросах, а збереже-
ність обумовлена віком.

Для покращення відтворювальних якостей свиноматок 
господарства доцільним є зміна структури стада в напрямі 
збільшення питомої ваги тварин родин Снежинки та Волшеб-
ниці на 11 та 41% відповідно.
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МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ВІДТВОРНА 
ЗДАТНІСТЬ КОРІВ ГОЛШТИНСЬКОЇ 
ПОРОДИ ВІТЧИЗНЯНОЇ СЕЛЕКЦІЇ

І.А. Галушко, кандидат сільськогосподарських наук 
Миколаївський державний аграрний університет

Досліджено молочну продуктивність та відтворну здатність 
корів голштинської породи вітчизняної селекції. Проведено ко-
реляційний аналіз між ознаками молочної продуктивності та від-
творювальними показниками.

Ключові слова: лактація, сервіс–період, сухостійний період, 
міжотельний період, індекс осіменіння.

Вступ. Здійснення сучасних програм селекції неможливе 
без високої відтворної здатності тварин. Прямим наслідком 
низької відтворної функції є недоодержання продукції. Від-
творна здатність є однією з основних породних ознак, вивчення 
якої має велике практичне значення для складання селекцій-
них програм, а в багатьох випадках вона визначає продуктив-
ність тварин і рентабельність галузі [1, 2]. На думку бага-
тьох вчених, ефективність галузі молочного скотарства тісно 
пов’язана з інтенсивністю відтворення стада. Крім того, від-
творення є основним фактором, який викликає лактацію [3, 4].

Тому метою наших досліджень було вивчити взаємозв’язок 
між молочною продуктивністю корів голштинської породи ві-
тчизняної селекції та їх відтворною здатністю.

Методика досліджень Дослідження проводились у пле-
мінному заводі АТЗТ “Агро-Союз” на коровах голштинської 
породи вітчизняної селекції. У господарстві для успішного 
управління відтворенням використовується синхронізація 
статевого циклу корів “Овсінг” та телиць. Завдяки цьому гос-
подарство має відсоток тільності за перше запліднення у корів 
50-60%, у телиць 60–70%. Використовується індивідуальний 
підбір і закріплення бугаїв-плідників, перевірених за якістю 
нащадків за системою “INTERBULL”. Для ранньої діагностики 
тільності використовується УЗД, яке дозволяє на 27 день ді-
знатися про результати запліднення. Використання УЗД до-
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зволяє зменшити витрати на утримання нетільних корів, а 
саме – прискорити термін запліднення. Дослідження проводи-
лись за матеріалами зоотехнічного і племінного обліку. Облік 
молочної продуктивності здійснювався за надоєм за 305 днів, 
жирністю і білковомолочністю молока (% та кг) та тривалістю 
лактації (дн.), оцінку відтворювальних показників проведе-
но за сервіс-періодом, сухостійним періодом, індексом осіме-
ніння, міжотельним періодом (дн.) з використанням програм 
“Орсек”, “Daire Comp”.

Результати досліджень. Аналіз первинних даних (табл.1) 
племінного і зоотехнічного обліку показав, що найвищий рівень 
надою, кількість молочного жиру, вміст білка і кількість молочно-
го білка корови мали в третю лактацію, відповідно, 8169±146 кг,
307±5,7 кг, 3,27±0,02%, 268±4,2 кг. Тим часом як найнижчі 
значення за цими показниками були в першу лактацію.

Обстеження  тривалості лактації (табл.2) свідчать, що вона 
була найдовшою у першу лактацію 380 днів, що на 30 днів 
більше, ніж у другу лактацію, а найкоротшою – в третю лакта-
цію, відповідно 332±4,6 дні (Р>0,999).

Таблиця 1
Молочна продуктивність корів голштинської 

породи вітчизняної селекції

Л
а
к
та
ц
ія

Рівень розвитку ознаки та її мінливість й вірогідність

Надій 
за 305 
дн., кг

Вміст жиру 
в молоці, %

Кількість 
молочного 
жиру, кг

Вміст білка в 
молоці, %

Кількість 
молоч-
ного 

білка, кг

C
v
, 

%

C
v
, 

%

C
v
, 

%

C
v
, 

%

C
v
, 

%

Перша
6941
±94 17

3,6±
0,04 13,2

248
±3,5 18

3,21
±0,02 7,4

223
±2,8 16

Друга
8054
±116 18

3,74± 
0,05 17,1

298 
±5,1 22

3,3
±0,02 8,9

266
±3,7 18

Третя 8169
±146

23 3,69 
±0,04

14,5 307 
±5,7

24 3,27
±0,02

7,72 268
±4,2

20

Вища 8582
±121

18 3,90
0,04

13,8 332± 
4,6

18 3,25
±0,02

7,99 278
±3,9

18
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Таблиця 2
Тривалість лактації, дні

Лактації
Рівень розвитку ознаки та її мінливість й вірогідність

ХSХ ± σ Cv d±Sd td

Перша 380±7,4 94,7 25 16±9,5 1,2

Друга 350±5,7 72,9 21 -14±8,2 1,7
Третя 332±4,6 58,4 18 -32±7,5 4,3***
Вища 364±5,9 76,2 21 х х

Оцінюючи відтворні показники (табл.3), встановлено, 
що сервіс–період був на рівні 104 днів, сухостійний період – 
47 днів, індекс осіменіння – 2, міжотельний період – 411 днів.

Таблиця 3
Відтворна здатність корів

Показники
Рівень розвитку ознаки та 
її мінливість й вірогідність
х±Sx σ Cv

Тривалість сервіс-періоду, дні 104±5,1 64,7 62,6
Тривалість сухостійного періоду, дні 47±1,5 19,3 41,4

Індекс осіменіння 2 ±0,1 1,36 61,2
Міжотельний період, дні 411± 6,6 84,6 20,6

Також було проведено кореляційний аналіз між ознаками 
молочної продуктивності та відтворювальними показника-
ми (табл.4). Позитивний зв’язок спостерігається між надоєм і 
сервіс-періодом, відповідно, 3% і 14%. Від’ємна кореляція спо-
стерігається між вмістом білка і відтворними показниками.

Таблиця 4
Співвідносна мінливість ознак молочної продуктивності 

та відтворної здатності корів голштинської породи

Ознаки кореляції rph±Srph

Надій, кг – сервіс-період, дні 0,036±0,08
Надій, кг – сухостійний період, дні 0,01±0,08
Надій, кг – індекс осіменіння, % -0,005±0,08
Надій, кг – міжотельний період, дні -0,02±0,08
Вміст жиру, % – сервіс-період, дні -0,09±0,08

Вміст жиру, % – сухостійний період, дні 0,08±0,08

Вміст жиру, % – індекс осіменіння, % 0,02±0,08
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Продовження таблиці 4
Вміст жиру, % – міжотельний період, дні 0,01±0,08
Кількість молочного жиру, кг – сервіс-період, дні -0,03±0,08
Кількість молочного жиру, кг – сухостійний період, дні 0,08±0,08
Кількість молочного жиру, кг – індекс осіменіння, % 0,01±0,08
Кількість молочного жиру, кг – міжотельний період, дні -0,003±0,08
Вміст білка, % – сервіс-період, дні -0,004±0,08
Вміст білка, % – сухостійний період, дні -0,004±0,08
Вміст білка, % – індекс осіменіння, % -0,02±0,08
Вміст білка, % – міжотельний період, дні -0,09±0,08
Кількість молочного білка, кг – сервіс-період, дні 0,04±0,08
Кількість молочного білка, кг – сухостійний період, дні 0,01±0,08
Кількість молочного білка, кг – індекс осіменіння, % -0,01±0,08
Кількість молочного білка, кг – міжотельний період, дні -0,06±0,08
Тривалість лактації, дні – сервіс-період, дні 0,14±0,08
Тривалість лактації, дні – сухостійний період, дні 0,05±0,08
Тривалість лактації, дні – індекс осіменіння, % -0,07±0,08
Тривалість лактації, дні – міжотельний період, дні -0,05±0,08

Висновки:
1. Корови голштинської породи вітчизняної селекції мали 

сервіс-період 104 дні, тривалість сухостійного періоду – 47 
днів, індекс осіменіння 2, МОП – 411 дні, тривалість лактації в 
період вищої лактації – 364 дні.

2. Молочна продуктивність підвищувалась з першої по 
третю лактацію
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ПРИЖИВЛЕНІСТЬ ЕМБРІОНІВ У ТЕЛИЦЬ-
РЕЦИПІЄНТІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ 

МОДИФІКОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ 
КУЛЬТИВУВАННЯ І ТРАНСПЛАНТАЦІЇ

В.О. Дудчак, здобувач
М.М. Шаран, кандидат біологічних наук
Інститут біології тварин НААН України

Досліджено вплив введення біологічно активних речовин 
(інозин, унітіол, інсолвіт) у склад середовищ для культивування
і трансплантації ембріонів на рівень їх приживлення у реципі-
єнтів. Встановлено, що додавання інозину, унітіолу, інсолвіту до 
культурального середовища забезпечує підвищує життєздат-
ність ембріонів корів до 91,7% та їх приживлюваність у телиць-
реципієнтів на 12,0%.

Ключові слова: трансплантація ембріонів, приживлення 
ембріонів, біологічно активні речовини.

Вступ. Впровадження методу трансплантації ембріонів в 
практику селекційно-племінної роботи скотарства дає можли-
вість більш ефективно використовувати генетичні ресурси, 
значно збільшувати коефіцієнт розмноження цінних тварин [1].

У зв’язку з намаганням науковців і практиків підвищи-
ти результативність трансплантації ембріонів виникає необ-
хідність розробити методи підготовки тварин-реципієнтів з 
метою створення оптимальних умов для успішної імплантації 
зародків. У наших попередніх експериментах показана мож-
ливість застосування внутрішньоматкового введення окремих 
біологічно активних речовин [2]. В окремих експериментах 
вивчалася можливість впливу парентерального введення БАР 
на функцію органів розмноження свиней, проте однозначної 
відповіді не отримали [3, 4].

Одним з важливих значень широкого впровадження ме-
тоду трансплантації ембріонів у практику племінного молоч-
ного і м’ясного скотарства з метою одержання максимальної 
кількості телят від високопродуктивних корів необхідно удо-
сконалювати окремі його етапи, зокрема середовище, в якому 
зберігається ембріон перед пересадкою.
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Методика досліджень. Матеріалом для досліджень слугу-
вали ембріони мишей і великої рогатої худоби. Ембріони отри-
мували від лабораторних мишей живою масою 14-16 г у віці 2-3 
місяці. Індукцію поліовуляції проводили внутрішньом’язовим 
введенням 10 М.О. ГСЖК на кожну мишу. Через 48 год вво-
дили внутрішньом’язово 10 од. хоріогонічного гонадотропіну, 
після чого самок підсаджували до самців. Вранці самок пере-
віряли на наявність копулятивних пробок. Забій мишей про-
водили дислокацією шийних хребців на 3-й день вагітності. 
Ембріони отримували промиванням відпрепарованих яйце-
проводів розчином Дюльбекко з додаванням 20% фетальної 
сироватки теляти (ФСТ) за стандартною методикою. Ембріони 
відбирали на стадії 8-ми бластомерів. Після вимивання, пошу-
ку і оцінки ембріонів, відбирали морфологічно якісні. Ембрі-
они контрольної групи культивували у середовищі Дюльбекко 
з 20% ФСТ та антибіотиками. До середовища дослідних груп 
додавали: унітіол у концентраціях 1, 2, 5, 10, 15, 20 мг на мл 
середовища; інозин — 50, 100, 150, 200, 250 мг на мл серед-
овища; інсолвіт (вододисперсна форма вітамінів А, Д, Е) — 
0,01, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05 мл на мл середовища. Ембріони 
всіх груп культивували в термостаті при температурі +37°С, 
5% СО2 та максимальній вологості повітря впродовж 45 хви-
лин. Після культивування за оцінкою морфологічної якості ви-
значали життєздатність ембріонів.

Досліди на ембріонах великої рогатої худоби проводили в 
ТзОВ «Правда» Бродівського району Львівської області. Емб-
ріони одержували нехірургічним методом від 9 корів-донорів, 
у яких була індукована поліовуляція. Оцінку якості ембріонів 
7-денного віку визначали за морфологічними ознаками з вра-
хуванням стадії розвитку згідно з їх віком. Для експерименту 
відбирали морфологічно якісні ембріони. Контрольні ембріони 
культивували у середовищі Дюльбекко з 20% ФСТ, а дослід-
ні – у цьому ж середовищі з додаванням унітіолу, інозину та 
інсолвіту в оптимальних дозах аналогічно як ембріони мишей. 
Морфологічно якісні ембріони трансплантували телицям-
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реципієнтам нехірургічним методом. Результати приживлення 
ембріонів оцінювали ректальною діагностикою через 60 днів з 
моменту пересадки.

Результати досліджень. Дослідженнями на ембріонах 
мишей встановлено оптимальні дози досліджуваних БАР, які 
забезпечують найвищі рівні життєздатності ембріонів. Так, 
оптимальною дозою для унітіолу є 5 мг/мл, що забезпечило 
життєздатність ембріонів на рівні 93,7%, при цьому спосте-
рігалася найбільша кількість зародків відмінної якості. Анало-
гічно, найкращі результати життєздатності ембріонів (90,9%) 
отримали при додаванні інозину у концентрації 100 мг/мл се-
редовища, хоч найвищий відсоток відмінних ембріонів (50,0%) 
був при дозі інозину 150 мг/мл. Застосування інсолвіту у скла-
ді культурального середовища у дозі 0,03 мл/мл забезпечило 
життєздатність 93,7% ембріонів.

Біологічно повноцінні ембріони (а це переважно компак-
тні морули і бластоцисти) характеризувалися правильною ку-
лястою формою з гомогенною світлою цитоплазмою, прозорою 
оболонкою без пошкоджень, наявністю бластомерів однаково-
го розміру із щільним міжклітинним сполученням. У бласто-
цист спостерігалася наявність кулястоподібної ексцентрич-
ної порожнини, збільшеної в об’ємі без змін перивітелінового 
простору. Морфологічні зміни характеризувалися повною або 
частковою деформацією прозорої оболонки, наявністю понад 
50% дегенерованих клітин (темного або світлого кольору), а 
також ущільненням і зморщенням бластомерів з порушенням 
зв´язків між ними.

Таким чином, експериментами з культивуванням миша-
чих ембріонів встановлено оптимальні дози біологічно актив-
них речовин (унітіол – 5 мг, інозин – 100 мг, інсолвіт – 0,03 мл 
на мл середовища). Додавання вказаних компонентів до се-
редовища для культивування проявляє захисну дію і підвищує 
відсоток виживання нативних ембріонів. Виходячи з вищев-
казаного логічним було вивчення впливу комплексу досліджу-
ваних біологічно активних речовин в складі середовища для 
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культивування і трансплантації ембріонів на виживання та 
приживлення зародків корів.

Додавання інозину, унітіолу, інсолвіту у вище вказаних до-
зах значно підвищило кількість життєздатних ембріонів (табл.).

Таблиця
Життєздатність та приживлення ембріонів корів 
при додаванні комплексу БАР до середовища 

для культивування і трансплантації

Показники
Групи тварин

контрольна дослідна *

Кількість ембріонів, n 21 24

Життєздатні ембріони, n –% 17 – 80,9 22 – 91,7

Дегенеровані ембріони, n –% 4 – 19,0 2 – 8,3

Відмінні ембріони, n –% 6 – 35,3 10 – 45,5

Трансплантовано ембріонів, n 17 22

Тільних телиць-реципієнтів, n 8 13

Примітка. * – додавання до культурального середовища унітіолу – 5 мг, інозину – 100 мг,
інсолвіту – 0,03 мл на мл середовища

Так, виживання ембріонів у дослідній групі склало 91,7%, 
що на 10,8% більше, ніж у контрольній групі. В той же час, 
кількість дегенерованих ембріонів після культивування у 
контрольній групі на 10,8% більше, ніж у дослідній, а відмін-
них, відповідно, – на 10,2% менше. Морфологічні ознаки біо-
логічно повноцінних та дегенерованих ембріонів корів суттєво 
не відрізнялися від морфології ембріонів мишей. Вони були 
майже однаковими, відповідали стадії розвитку та віку і під-
твердили попередньо одержані результати.

Після нехірургічної трансплантації ембріонів їх прижив-
лення у дослідних телиць-реципієнтів склало 59,1%, що на 
12,0% більше, ніж у контролі і очевидно пов’язано з впливом 
БАР на імплантацію зародків (рис.).

Ефективність дії унітіолу проявляється в тому, що цей 
препарат належить до групи органічних тіолів і містить близь-
ко 29% вільних функціонально активних SH-груп [3]. Завдяки 
цьому у середовищі зростає інтенсивність окисно-відновних 
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процесів та відновлюються тканинні ферментні системи. 
Інозин (гіпоксантинрибозид) – препарат, який підсилює син-
тез білка, а в поєднанні з іншими компонентами середови-
ща інозин проявляє свою біологічну активність на клітинно-
мембранному рівні. Тому при додаванні комплексу БАР до 
середовища для культивування і трансплантації підвищується 
приживлення ембріонів після нехірургічної трансплантації.

Рис. Приживлюваність ембріонів корів при додаванні комплексу БАР до 
середовища для культивування і трансплантації

Висновки
1. Додавання інозину, унітіолу, інсолвіту до культурально-

го середовища забезпечує підвищення життєздатності ембріо-
нів корів до 91,7%.

2. Використання удосконаленого середовища для куль-
тивування і трансплантації ембріонів підвищує приживлення 
ембріонів у телиць-реципієнтів на 12,0%.
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УДК 636.32.38.082.4

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ВІДТВОРНИХ 
ЯКОСТЕЙ ОВЕЦЬ АСКАНІЙСЬКИХ 

ТОНКОРУННИХ ПОРІД

О.В. Іванова, кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Миколаївський державний аграрний університет

Вивчення проблем багатоплідності овець проведено шляхом 
порівняння продуктивних якостей овець, встановлено, що мак-
симальна середня багатоплідність притаманна маткам, критим 
плідниками таврійського типу асканійської тонкорунної породи 
(159,7%), а мінімальна – чистокровними плідниками асканійської 
тонкорунної породи (153,3%). Вівцематки, криті чистокровними 
плідниками, практично не відрізнялися між собою за рівнем пло-
дючості і варіабельністю цієї ознаки.

Ключові слова: плодючість, розведення, відтворні якості
овець, багатоплідність, генотип плідника, тонкорунні породи 
овець, репродуктивні якості, селекція, успадкування, ознака,
повторюваність.

Вступ. Плодючість овець належить до ознак з невисокою 
успадкованістю (0,1-0,2) і повторюваністю. Однак практика 
розведення багатьох порід вказує на можливість ефектив-
ної селекції за цією ознакою. У вівчарстві виробництво м’яса 
пов’язано з плодючістю маток, тому за останні роки в деяких 
зарубіжних країнах (Франція, Англія та ін.) впроваджуються 
комплексні програми інтенсифікації відтворення стада овець 
на підставі використання багатоплідних порід для схрещуван-
ня й удосконалення методів селекції на плодючість.

Матеріал і методика досліджень. Для вивчення від-
творних якостей овець, в умовах Інституту ТСР ім. М.Ф. Іва-
нова «Асканія-Нова», групи формували з маток, яких парува-
ли з плідниками різних генотипів (чистокровних тонкорунних 
асканійських, чистокровних австралійських мериносів, 
1/2 частки крові за австралійським мериносом та таврійсько-
го типу асканійської тонкорунної породи). Проаналізовано 
40 баранів-плідників різних генотипів.

Результати. Багатоплідність маток, критих різними плід-
никами, за період дослідження варіювала від 131,4 до 170,8%. 
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Середня багатоплідність склала 155,14 ± 1,32%. Порівняння 
багатоплідності вівцематок за п’ять років дослідження пока-
зало високу вірогідну різницю за рівнем плодючості (F = 8,43; 
df 1 = 4; df 2 = 35; Р = 0,000072).

Попарним порівнянням плодючості встановлено, що в 
перший рік дослідження багатоплідність була вірогідно ниж-
чою, ніж в інші роки дослідження (тест Т’юкі: у всіх випад-
ках Р < 0,01). У цьому році вона складала 144,6% (Cv = 4,58%; 
lim = 131,4-153,2%), в той час як в інші роки дослідження вона 
була на 11–18% вище (табл.1).

Таблиця 1
Відтворні якості овець асканійської тонкорунної породи

Рік
дослідження

Кількість 
плідників XSX ± σ Сv, %

Limit%
min - max

1 8 144,6 ± 2,3 6,62 4,58 131,4 – 153,2

2 7 157,6 ± 3,3 8,72 5,53 146,0 - 170,8 

3 8 162,2 ± 1,1 3,09 1,91 158,2 – 165,9

4 9 155,7 ± 1,9 5,73 3,68 144,8 – 166,0

5 8 155,9 ± 2,3 6,40 4,10 150,0 – 167,3

У третій рік дослідження відмічено найвищий рівень ба-
гатоплідності (162,2%) при найменшому рівні варіювання цієї 
ознаки (Cv = 1,91%; lim = 158,2 – 165,9%).

При дослідженні впливу генотипу плідника на багатоплід-
ність маток було встановлено, що максимальна середня бага-
топлідність притаманна маткам, спарованим з плідниками 
таврійського типу асканійської тонкорунної породи (159,7%), 
а мінімальна – чистокровними плідниками асканійської тон-
корунної породи (153,3%). Вівцематки, спаровані з чисто-
кровними плідниками, практично не відрізнялися між собою 
за рівнем плодючості і варіабельністю цієї ознаки (табл.2).

У цілому, проглядається тенденція до підвищення плодю-
чості для овець, критих плідниками таврійського типу аска-
нійської тонкорунної породи, протягом періоду дослідження 
(табл.3).

http://visnyk.mnau.edu.ua/



178 Сільськогосподарські 
науки

Таблиця 2
Плодючість маток залежно від походження 

баранів-плідників, гол. на 100 маток

Частка 
крові

n
XSX ± σ Cv, % Lim, %

АМ 9 154,5 ± 1,9 5,59 3,62 147,7 – 161,4

АС 3 153,3 ± 3,9 6,72 4,38 148,8 – 161,0

1/2 АМ 15 157,4 ± 2,0 7,90 5,02 140,7 – 170,8

ТТАС 6 159,7 ± 3,1 7,56 4,73 147,3 – 167,3

Виявлено тенденцію до підвищення репродуктивних якос-
тей овець при використанні баранів таврійського типу аска-
нійської тонкорунної породи.

Таблиця 3
Показники плодючості маток, критих плідниками 

таврійського типу асканійської тонкорунної 
породи, за роками дослідження

Рік 
окоту

Всього
окотилося

вівцематок, гол.

Одержано ягнят, гол.: Плодючість, 
% 

(
XSX ± )всього

у тому числі

одинців двоїн троїнь

1990 55 81 31 44 6
147,3 ± 

2,67

1992 117 190 46 138 6
162,4 ± 

1,38 

1993 106 164 48 116 -
154,7 ± 

1,45

1994 90 149 37 94 18
165,3 ± 

1,83

Всього 368 584 162 392 30
158,7 ± 

0,43

Вівцематки, криті плідниками цього генотипу, за плодю-
чістю переважали вівцематок, критих чистокровними бара-
нами асканійської тонкорунної породи, на 6.4%, а австралій-
ськими мериносами – на 5,2%.

Висновки. Встановлено, що за п’ять років дослідження 
плодючість маток підвищилася на 18,2%. Це обумовлено на-
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самперед підвищенням частки багатоплідних маток. З 1-го 
року по 5-й рік дослідження частка маток, які принесли двій-
ні, підвищилася з 40 до 52,2% (тобто на 12,2%), а частка ма-
ток, які принесли трійні – з 3,65 до 6,6% (тобто на 3%).
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ВПЛИВ РІЗНИХ ФАКТОРІВ НА 
ВІДТВОРНІ ЯКОСТІ КРОЛИЦЬ

Г.А. Коцюбенко, кандидат сільськогосподарських наук, докторант
ІРГТ НААН України

Вивчено вплив різних факторів на відтворні якості кролиць. 
Встановлено вірогідний вплив генотипу на багатоплідність та 
масу кроленят при відлученні, а також вплив паратипових факто-
рів на збереженість гнізда.

Ключові слова: багатоплідність, великоплідність, порода, 
відтворні якості, кролі.

Вступ. Кролівництво – одна із давніх галузей тваринни-
цтва, які хоча завжди були допоміжними, але при цьому її 
внесок у вирішення м’ясної та хутрової проблем важко пере-
оцінити. Швидкому відтворенню та подальшому розвиткові 
галузі сприяють виняткові біологічні та господарсько–корис-
ні особливості кролів. Це – висока плідність, скоростиглість, 
оплата кормів, невибагливість до умов утримання, доступність 
догляду та ефективне використання поширеного асортименту 
кормів та інше. Жодний вид тварин не може зрівнятися з кро-
лями за енергією збільшення живої маси [1].

Запорукою успішної роботи зі стадом є цілеспрямованість, 
яка досягається спрямованим підбором тварин для паруван-
ня, а нагромадження бажаних якостей досягається цілеспря-
мованим відбором.

Регулювання процесів розмноження включає біологічну 
та організаційну сторони. З точки зору біології розмноження, 
переважне значення мають для самок такі фази, як тічка і 
овуляція, спаровування і запліднення, сукрільність і окріл; для 
самця – сперматогенез і полігамія [2].

Однією з найважливіших умов збільшення виробництва і 
зниження вартості тваринницької продукції є достатня і пра-
вильна система відтворення. Розроблення заходів зі створення 
необхідних умов утримання кролів; вірна підготовка і прове-
дення парування та вирощування молодняку [3].
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Методика досліджень. Оцінку відтворювальних якостей 
кролиць здійснювали за загальноприйнятими методиками з 
урахуванням таких показників: жива маса кроленят при наро-
дженні та відлученні у 45-денному віці; багатоплідність; кіль-
кість кроленят при відлученні. Кількість кролиць у кожній по-
роді – 20 голів. Окріл – осінній. Згідно із запланованою схемою 
досліду були проведені парування шести самців трьох порід.

Результати досліджень. Результати аналізу показників 
відтворювальних якостей наведено у табл.1.

Таблиця 1
Характеристика показників 

відтворювальних якостей кролиць

Порода 
Показники

n X S σ Cv, % td Р
Жива маса кроленят при народженні,г

Білий велетень 184,00 63,15 0,78 3,49 5,53 x x
Сірий велетень 149,00 52,75 0,84 3,23 7,19 9,00 < 0,001
Радянська 
шиншила 163,00 55,00 0,72 3,79 5,86 5,03 < 0,001

Жива маса кроленят при відлученні,г
Білий велетень 178,00 893,00 7,02 32,23 3,61 x x
Сірий велетень 149,00 792,00 9,12 40,79 5,15 8,87 < 0,001
Радянська 
шиншила 163,00 815,00 7,95 35,53 4,36 7,26 < 0,001

Кількість кроленят при народженні,гол
Білий велетень 184,00 9,20 0,12 0,52 5,68 x x
Сірий велетень 149,00 7,45 0,17 0,76 10,19 9,20 < 0,001
Радянська 
шиншила 163,00 8,15 0,12 0,59 7,20 6,58 < 0,001

Кількість кроленят при відлученні,гол
Білий велетень 178,00 8,90 0,14 0,64 7,19 x x
Сірий велетень 149,00 7,00 0,17 0,76 10,19 8,68 < 0,001
Радянська 
шиншила 163,00 8,00 0,13 0,59 7,20 4,79 < 0,001

Встановлено вірогідні переваги кролиць породи білий 
велетень на 10,4 г над кролицями породи сірий велетень та 
8,0 г – радянська шиншила; за живою масою при відлученні 
на 101,0 та 78,0 г відповідно; за кількістю кроленят при наро-
дженні та відлученні на 1,75, 1,05 гол та 1,9, 1,0 гол.
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За даними дослідження по чистопородним тваринам, 
можна зробити висновок, що у середньому коефіцієнт мінли-
вості за кількістю кроленят при народженні складає 7,69%, за 
кількістю кроленят при відлученні – 8,19%, за живою масою 
кроленят при народженні – 6,19 та відлученні – 4,37%.

Отже, для таких ознак, як кількість кроленят при наро-
дженні, при відлученні та жива маса кроленят при народжен-
ні – характерна середня мінливість ознаки.

У табл.2 наведено показники мінливості багатоплідності 
кролиць залежно від генотипу плідника.

Таблиця 2
Багатоплідність кролиць різних порід 
залежно від генотипу плідників, голів

Порода № п/п
Показники

n X S- σ Cv, % td

Білий велетень
155-1082 89 8,9 0,23 0,73 8,30 1,3

100-1082 85 8,5 0,22 0,70 8,31 0,87

Радянська шиншила
23-1082 84 8,4 0,16 0,51 6,14 0,75
20-1082 72 7,2 0,32 1,03 14,34 1,87

Сірий велетень
63-1083 78 7,8 0,29 0,91 11,78 1,02
60-1083 69 6,9 0,27 0,87 12,69 1,05

У середньому 6 477 8,9 0,29 0,95 12,31 X

Найбільша різноманітність варіант у самця 20-1082 (радян-
ська шиншила) і склала 1,03. Як бачимо з результатів, ця озна-
ка мало залежить від генотипу і коливається у межах 6,9 голо-
ви (плідник № 60 –1083) до 8,9 голів (плідник № 60-1083).

У табл.3 наведено показники великоплідності для кролиць 
залежно від генотипу плідника. Ця ознака мала дуже малий 
вплив генотипу самця і вона коливається в межах від 61,0  
(плідник №20-1082) до 66 г (плідник №155-1082).

У табл.4 наведено показники маси одного кроленяти при 
відлученні у 45-денному віці, залежно від генотипу самця. 
Результати показують, що ця ознака мала значний вплив ге-
нотипу плідника і вона коливається у межах 805 г (плідник 
№ 60–083) до 848 г (плідник №155-1082). Також, одинаковий 
високий ступінь мінливості (48,77) досліджуваної ознаки ви-
явився у трьох плідників №: 155-1082, 23-1082 та 60-1083.
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Таблиця 3
Великоплідність кроленят при народженні 

залежно від генотипу плідників, г

Порода № п/п
Показники

n X Sx σ Cv, % td

Білий велетень
155-1082 89 66,00 0,91 7,40 11,20 1,32
100-1082 85 64,00 1,93 6,11 9,60 0,96

Радянська 
шиншила

23-1082 84 62,10 1,26 3,90 2,60 0,32
20-1082 72 60,10 1,45 4,60 7,70 0,51

Сірий велетень
63-1083 78 64,00 1,30 4,20 6,60 0,55
60-1083 69 62,00 1,01 3,10 4,20 0,30

У середньому 6 477 62,40 1,50 5,70 4,50 X

У табл.5 наведено показники збереженості кроленят при 
відлученні у 45 – денному віці. За даними, наведеними в 
таблиці, встановлено, що в цілому ця ознака мала дуже не-
значний влив генотипу плідника і вона коливається в межах 
91,13% (плідник № 20-1082) до 95,2% (плідник № 23-1082). 
Коефіцієнт варіації знаходиться у межах середньої мінливості 
(Cv = 5-15%). Найвище його значення у плідника породи сірий 
велетень № 60–1083 і він склав – 9,03%, а найменше – у плід-
ника № 23-1082 – 6,40%.

Таблиця 4
Жива маса одного кроленяти при відлученні у 

45-денному віці залежно від генотипу плідників, г

Порода № п/п
Показники

n X S- σ Cv, % td

Білий велетень
155-1082 89 848 15,42 48,77 5,75 1,05
100-1082 85 831 11,92 37,71 4,53 0,95

Радянська 
шиншила

23-1082 84 847 15,42 48,77 5,75 1,05

20-1082 72 830 11,92 37,71 4,54 0,90

Сірий велетень
63-1083 78 822 15,42 37,70 5,90 1,10
60-1083 69 805 11,92 48,77 4,68 0,96

В середньому 6 477 830,5 13,67 43,24 5,19 X

Оскільки такий показник, як збереженість визначається 
більшою мірою паратиповими факторами (молочністю кроли-
ці, порою року, ветеринарним станом, годівлею та ін.) досто-
вірність впливу генотипу різних плідників не підтвердилась.
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Таблиця 5
Збереженість кроленят при відлученні 

від різних плідників, %

Порода № п/п
Показники

n  X  S- σ Cv , % td

Білий велетень
155-1082 89 93,41 2,44 7,74 8,29 0,78
100-1082 85 92,10 2,43 7,69 8,36 0,98

Радянська
 шиншила

23-1082 84 95,20 1,93 6,11 6,40 0,51
20-1082 72 91,13 2,44 7,72 8,47 0,90

Сірий велетень
63-1083 78 94,78 2,14 6,79 7,16 0,56
60-1083 69 92,14 2,60 8,32 9,03 1,06

В середньому 6 477 93,13 2,33 7,40 7,9 X

З’ясуємо аналіз впливу породної приналежності на відтво-
рювальні якості кролиць білий велетень за показниками: жива 
маса кроленят при народженні та відлученні (г) та багатоплід-
дя (гол). Результати проведеного однофакторного дисперсій-
ного аналізу свідчать про вірогідний вплив породи на вели-
коплідність кроленят. Сила впливу складає 20%. За таблицею 
Фішера при vx=1 і vz=58 Fтеор=7,089 вірогідність перевірюва-
ної гіпотези складає 0,999. Сила впливу породи на живу масу 
при відлученні у 45 денному віці складає 54%. За таблицею Фі-
шера при vx=1 і vz=58 Fтеор=33,4 вірогідність перевірюваної 
гіпотези складає 0,999.Сила впливу на багатоплідність скла-
дає 33%. За таблицею Фішера при vx=1 і vz=58 Fтеор=13,72 
вірогідність перевірюваної гіпотези складає 0,999.

Висновок. Встановлено, що найсильніше впливає поро-
да на мінливість живої маси кроленят при відлученні у віці 
45 днів (η2=54%). Найнижчий вплив наявний на великоплід-
ність (η2=20%).
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Вивчено ефективність застосування препаратів сурфагон, 
фертагіл, доцитол і окситоцин при проведенні штучного осіменін-
ня корів зі спонтанною статевою охотою. Найвищу ефективність 
дало застосування фертагілу.

Ключові слова: корови, статева охота, штучне осіменіння, 
заплідненість.

Вступ. Одним із важливих показників, який визначає ви-
робництво продукції тваринництва, рівень продуктивності 
тварин і рентабельності галузі є стан відтворення стада. За-
гально відома роль умов утримання тварин, рівня їх годівлі, 
також організації відтворення в ефективності ведення госпо-
дарства. Ефективність осіменіння тварин, їх запліднення зна-
чною мірою визначається станом середовища геніталій, їх «го-
товністю» до запліднення та наступної імплантації зародка [1].

Найскладнішим і найвідповідальнішим етапом в роботі з 
відтворення стада є правильний вибір часу осіменіння корови 
або телиці [2]. Навіть у здорових молодих корів при неспри-
ятливому впливі кліматичних та мікрокліматичних факторів, 
рівня годівлі охота часто може проходити без характерних 
ознак і понад 40% таких корів залишаються невиявленими. 
Про це свідчать подовження інтервалів між осіменіннями до 
30-45 днів, видовжений сервіс-період тощо [3].

Чисельні дослідження показали, що в результаті осіменін-
ня корів та телиць запліднюваність часто буває в межах 90%, 
проте рівень тільності при цьому складає лише 50-60%. Отже, 
високою буває ембріональна смертність. Найбільшою вона бу-
ває між 8-м і 18-м днями після запліднення [4]. Ці питання, 
на жаль, залишаються невирішеними. Тому дуже важливим 
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поряд із удосконаленням методів виявлення тварин в охоті, 
ранньої діагностики вагітності (з метою своєчасного виявлен-
ня неплідних тварин) є пошук засобів підвищення заплідню-
ваності корів і телиць під час штучного осіменіння [5].

Метою нашої роботи було вивчити ефективність підви-
щення заплідненості корів при штучному осіменінні за допо-
могою окремих препаратів.

Матеріалом для дослідження були корови української 
червоно-рябої й чорно-рябої породи віком 3 – 6 років із се-
редньорічною продуктивністю 5000–6000 кг молока, що нале-
жать ТОВ «Подільський господар 2004» Шепетівського району 
Хмельницької області.

З метою підвищення ефективності штучного осіменіння 
корів використовували препарати сурфагон, фертагіл, доци-
тол і окситоцин. Дослід проводили на чотирьох групах корів – 
контрольній і трьох дослідних.

Коровам першої дослідної групи (13 голів) вводили 
внутрішньом’язово сурфагон у дозі 50 мкг (5 мл) за 10-15 хви-
лин до осіменіння. Сурфагон стимулює виділення гіпофізом 
лютеотропного гормону, що створює в геніталіях самки спри-
ятливі умови для запліднення, стабілізує прояви у корів ознак 
статевої охоти.

Тваринам другої дослідної групи (13 голів) внутрішньо-
м’язово вводили 2,5 мл фертагілу під час проведення штуч-
ного осіменіння. Фертагіл містить гонадорелін, який регулює 
секрецію лютенізуючого (ЛГ) і фолікулостимулюючого (ФСГ) 
гормонів, стимулює ріст і розвиток фолікулів, викликає овуля-
цію і контролює функцію жовтого тіла.

У третю дослідну групу ввійшли корови (12 голів), яким 
за 10-15 хвилин до осіменіння внутрішньом’язово вводили до-
цитол у дозі 10 мл. Препарат діє на β-адренергічні рецептори 
матки, внаслідок чого посилюється тонус міометрію.

Четверта група (12 корів) служила контролем. Їх осіме-
няли за допомогою застосовуваної в господарстві техніки з 
внутрішньом’язовим введеням окситоцину 30 ОД (6 мл) через 
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7-10 хвилин після осіменіння. Оситоцин підвищує тонус і по-
силює скорочення гладкої мускулатури матки.

Для підвищення ефективності дії препаратів після осіме-
ніння усім чотирьом групам тварин протягом однієї години 
ін’єкували 15 мл тривітаміну. Штучне осіменіння тварин про-
водили перед доїнням корів.

Статеву охоту у корів визначали за допомогою комп’ютерної 
програми «Milkline». Принцип її роботи полягає в тому, що під 
час доїння відбувається зчитування із транспондера фізіоло-
гічних показників тварини за допомогою антени, розміщеної 
над головою тварини на доїльній установці. Розміщений на 
шиї корови транспондер реєструє інформацію про румінацію 
та активність тварини, яка постійно змінюється, особливо при 
виникненні у корови статевого збудження. Усі ці дані потра-
пляють до центрального комп’ютера, де обробляються і збері-
гаються. Програма дає змогу вірно визначити час осіменіння 
корови.

Перед штучним осіменіння корів проводили огляд їх зо-
внішніх статевих органів, щоб переконатися у наявності 
у тварини ознак тічки та охоти – набряку статевих губ, ви-
тікання із статевої щілини прозорого чи помутнілого слизу, 
появи характерної пози, яку приймає корова при надавлю-
ванні на поперек. Наводили туалет зовнішніх статевих орга-
нів, відводили хвіст на бік і осіменяли корів модифікованим 
мано-цервікальним способом з використанням розфасованої 
в пайєти сперми. Вводили сперму в шийку матки корови за 
допомогою катетера Кассу, який складається із тонкої мета-
левох трубки і фіксуючого кільця. Після розмороження пайєти 
відрізали у неї лабораторний корок, поміщали пайєту в пере-
дню частину катетера, насаджували захисний чохол із полі-
пропілену і закріплювали фіксаційним кільцем.

Тільність у корів діагностували методом ультразвукового 
дослідження трансректальним способом через 35 – 40 днів піс-
ля останнього осіменіння.

Результати досліджень. Результати досліду наведено у 
таблиці.
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Таблиця
Ефективність корекції відтворної здатності корів 

за допомогою застосованих препаратів

№ 
п/п

Групи 
Кількість 
тварин 
у групі 

Результат

Тільні
Нетільні (з 
черговою 
охотою)

Нетільні 
(без появи 
охоти)

n % n % n %

1 Дослідна І 13 9 69,23 2 15,38 2 15,38

2 Дослідна ІІ 13 10 76,92 1 7,69 2 15,38

3 Дослідна ІІІ 12 8 66,67 3 25,0 1 8,33

4 Контрольна 12 7 58,33 4 33,33 1 8,33

Аналіз результатів досліду показав, що всі застосовані 
препарати позитивно вплинули на рівень запліднення корів. 
Найвищою вона була у другій дослідній групі, де коровам вво-
дили фертагіл. Різниця між контрольною і дослідною групою 
тут склала 18,59% (58,33 і 76,92%). Два інші препарати – сур-
фагон і доцитол дали порівняно нижчий, але також позитив-
ний результат. Так, при застосуванні сурфагону заплідненість 
корів підвищилась, в порівнянні з контролем, на 10,9%, а при 
застосуванні доцитолу – на 8,34%. Різниця в ефективності 
цих двох препаратів складала всього 2,56%. Як видно з да-
них таблиці, одна корова, що не запліднилася в першу охоту, 
прийшла в охоту протягом наступного місяця, а дві корови 
(15,38%) не проявили охоти. У третій дослідній групі, де за-
стосовували доцитол, три корови (25%) прийшли протягом мі-
сяця в наступну охоту. У першій групі таких корів виявилося 
дві (15,38%). Найвищий відсоток корів, що не запліднилися в 
першу охоту, прийшли в охоту повторно – в контрольній групі 
(33,33%).

Отже, всі застосовані нами препарати (фертагіл, сурфагон 
і доцитол) позитивно вплинули на заплідненість корів під час 
осіменіння. Застосування вказаних препаратів не проявило 
негативного впливу на наступну відтворну здатність корів, які 
не запліднилися від першого осіменіння.
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Висновок. Введення коровам під час осіменіння фертагі-
лу, сурфагону, доцитолу сприяє підвищенню їх заплідненості. 
Найвищу ефективність дало застосування фертагілу.
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ВІДТВОРНІ ЯКОСТІ КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ 
ПОРОДИ ДЮРОК, ВЕЛИКА БІЛА, ЧЕРВОНА 

БІЛОПОЯСНА, ЛАНДРАС ТА П’ЄТРЕН

О.О. Стародубець, асистент
Миколаївський державний аграрний університет

Наведено результати відтворних якостей кнурів – плідників 
м’ясних порід. Встановлено кращих кнурів – плідників серед та-
ких порід, як дюрок, велика біла, червона білопоясна, ландрас, 
п’єтрен.

Ключові слова: кнур – плідник, спермопродукція, порода 
дюрок, велика біла порода, червона білопояса порода, порода 
ландрас, порода п’єтрен.

Вступ. Значним резервом збільшення виробництва сви-
нини є зростання продуктивності свиней з одночасним при-
ростом їх поголів’я. Останнє пов’язано з корекцією процесів 
репродуктивної функції у свиноматок і кнурів. Зважаючи на 
значну роль плідників у покращенні рівня селекції маточного 
стада у господарствах, особливо при використанні штучного 
осіменіння, необхідно приділяти їм значну увагу.

Рівень продуктивності кнурів залежить від багатьох фак-
торів – годування, утримання, догляду, віку, режиму статєвого 
використання та інше. Кожен з них взаємопов’язаний, голо-
вним чином, з кількістю і якістю спермопродукції у кнурів.

У практиці використовують різні показники оцінки спер-
ми кнурів – фізіологічні, біохімічні, морфологічні та інші, про-
те у кінцевому результаті беруть до уваги рівень заплідненості 
свиноматок. У процесі тестування сперми виявляють морфо-
логічні показники сперміїв, а також їх рухливість, концентра-
цію та виживаємість. Крім цього, виявляють функціональну 
активність статевих клітин, яка характеризує стан їх якості, 
також їх терморезистентність (терморезистентна проба).

Завдання. Метою даної статті стало вивчення відтвор-
них якостей кнурів породи дюрок внутрішньопорідного типу 
української селекції «Степовий», великої білої породи свиней 
англійської селекції, червоної білопоясої породи, породи лан-
драс і породи п’єтрен.
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Науково–виробничий дослід проведено в умовах госпо-
дарства СГПП “Техмет–Юг” Миколаївської області.

Методика досліджень. За принципом аналогів було 
сформовано V піддослідних груп в кожній по 3 кнури (контр-
ольна), великої білої породи англійської селекції, червоної біло-
поясої породи, породи ландрас і породи п’єтрен. В них було 
відібрано по 15 еякулятів, та проведено дослідження в умовах 
лабораторії штучного осіменіння господарства. Після цього від 
кожного кнура опоросилось по 10 свиноматок породи дюрок 
внутрішньопородного типу української селекції «Степовий», 
було проаналізовано отримані результати. Всі дослідження 
проводились в аналогічних умовах.

Результати досліджень. У результаті проведених дослі-
джень було встановлено, що кількісні і якісні показники спер-
мопродукції кнурів породи дюрок внушньопородного типу 
«Степовий», великої білої породи англійської селекції, червоної 
білопоясної породи, породи ландрас французької селекції та 
породи п’єтрен були високими (табл.).

При оцінці показників спермопродукції кнурів вищезазна-
чених порід встановлено, що кнури породи дюрок за об’ємом 
еякуляту (291 мл) поступалися плідникам інших порід на 23,7; 
16,3; 25,0; 6,8% відповідно, при Р>0,999, кращими при цьому 
були кнури породи ландрас, які давали, в середньому, 387 мл 
сперми.

Інша тенденція спостерігалася за результатами концен-
трації сперміїв; переважання за цим показником було у поро-
ди дюрок – 244,2 млн/мл, що на 21,1; 29,2; 17,9; 13,3% більше, 
ніж у великої білої породи свиней англійської селекції, черво-
ної білопоясої породи, породи ландрас і породою п’єтрен від-
повідно, і встановлена вірогідна різниця за цим показником.

За прямолінійно–поступальною рухливістю сперміїв най-
вище значення показника мали кнури породи велика біла 
(10,0 балів), і перевищували кнурів породи дюрок на 2,13% 
(Р<0,95), а кнури таких порід, як червона білопоясна, ландрас, 
п’єтрен – за цим показником поступалися плідникам породи 
дюрок на 4,6; 7,0; 1,1% відповідно.
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При оцінці кнурів за показником виживаємості сперми 
поза організмом вище значення показника мали кнури породи 
велика біла – 7,5 годин, і перевищували кнурів породи дюрок 
на 9,9% (Р>0,999), а кнури таких порід, як червона білопоясна, 
ландрас, п’єтрен – за цим показником поступалися плідникам 
породи дюрок на 18,5; 10,3; 3,2% відповідно.

Запліднювальну здатність сперми кнурів визначали після 
штучного осіменіння свиноматок (дворазово через 10-12 го-
дин). Як свідчать дані таблиці, запліднювальна здатність була 
вищою у породи велика біла – 88,1% і перевищували кнурів 
породи дюрок, які мали значення за цим показником – 86%, а 
кнури таких порід, як червона білопоясна, ландрас, п’єтрен – 
за цим показником поступалися кнурам породи дюрок і мали 
такі значення – 81,7; 83,8; 85,9% відповідно.

За результатами отриманих опоросів від свиноматок по-
роди ДУСС, спарованих кнурами дослідних груп, кращою була 
велика біла порода за показником багатоплідності (11,06 голів), 
що на 0,76 голови більше за контроль. Також перевагу за цим 
показником над контролем мала порода ландрас (10,38 голів).

За показником великоплідності переважали тварини, 
отримані від кнурів породи ландрас (1,43 кг), що на 0,12 кг 
більше за контроль (P>0,99). 

Висновки. На основі проведених досліджень встановлено 
переважання контрольної групи (породи дюрок внутрішньопо-
рідного типу української селекції «Степовий») за таким показ-
ником, як концентрація сперміїв і дорівнювало 244,2 млн/мл.

Стосовно об’єму еякуляту – можна відмітити перевагу кнурів 
породи ландрас, які давали, в середньому, 387 мл сперми, що на 
96 мл більше за контроль. Також з вірогідною різницею, тварини 
цієї групи, переважали за показником великоплідності (1,43 кг).

Аналізуючи кнурів великої білої породи, відмічаємо, що пе-
реважання за прямолінійно-поступальною рухливістю склада-
ло 10,0 балів; переважання за життєздатністю сперми – 7,5 го-
дин; переважання за запліднювальною здатністю – 88,1%; 
переважання за середньою кількістю отриманих поросят від 
свиноматок породи дюрок внутрішньопорідного типу україн-
ської селекції «Степовий» – 11,06 голів.
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АННОТАЦИИ
П.Н. Безбородов. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ТИМПАНИЯ РУБЦА У МОЛОД-

НЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА – ФАКТОР ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА ХОФЛУНДА.

В данной обзорно-аналитической статье предлагается обзор сведе-
ний по этиологии, патогенезу, лечению и профилактики одного из забо-
леваний желудочно-кишечного тракта крупного рогатого скота – перио-
дической тимпании телят, а так же ее дифференциальная диагностика с 
синдромом Хофлунда.

М.И. Гиль. ДНК-ДИАГНОСТИКА – ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ 
ВЫСОКОРЕНТАБЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СОВРЕМЕННОГО ЖИВОТНО-
ВОДСТВА.

В статье приведены основные преимущества молекулярно-
генетических исследований для обеспечения деятельности высоко-
рентабельных предприятий по производству животноводческого сырья. 
Поднята проблема целесообразности введення ДНК-типирования 
племенных ресурсов страны в ранг закона.

Ю.М. Глушко, С.И. Тарасюк. ГИДРОХИМИЧЕСКОЕ И МИКРОБИО-
ЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЫБОВОДНЫХ ВОДОЕМОВ ИССЛЕДОВА-
ТЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА «ВЕЛИКИЙ ЛЮБИНЬ».

Проведено гидрохимические и микробиологические исследования 
ставов иcследовательского хозяйства «Великий Любинь». Установлено, 
что в первом ставе количество сапрофитных микроорганизмов превышает 
норму в 2,5 раза, а во втором – их количество в рамках нормы, однако 
количество бактерий группы кишечных палочек во втором ставе в 4 раза 
больше чем в первом.

В.К. Гурин, В.П. Цай, А.Н. Кот. КОМБИКОРМА С ПРОТЕИНОМ РАЗ-
НОГО КАЧЕСТВА В РАЦИОНАХ ПЛЕМЕННЫХ БЫЧКОВ.

Установлено, что скармливание ремонтным бычкам живой мас-
сой 369-461 кг рационов с уровнем нерасщепляемого протеина на 10% 
выше принятой нормы увеличивает трансформацию обменной энергии в 
энергию прироста на 9%, что обеспечивает повышение среднесуточных 
приростов на 5%. Объем эякулята повышается на 14%, а концентрация 
спермиев – на 12%.

О.О. Кравченко, А.С. Калашникова. ВЛИЯНИЕ ФРОНТА КОРМЛЕ-
НИЯ КОРОВ ПРИ БЕЗПРИВЯЗНОМ СОДЕРЖАНИИ НА ИХ МОЛОЧНУЮ 
ПРОДУКТИВНОСТЬ.

Изучали влияние фронта кормления на молочную продуктивность ко-
ров украинской красной молочной породы. Установлено, что нормативный 
фронт кормления коров при безпривязной системе содержания должен 
составлять не меньше 0,8 м на голову, что предотвращает снижение
надоев молока.

А.В. Кветковская, О.Г. Голушко, М.А. Надаринская. ПРОФИЛАКТИКА 
ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА У ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ.

В статье в сравнительном аспекте дано описание биологичес-
ки активных добавок разной природы (на основе гидролизата тор-
фа и солодовых ростков и на основе живой культуры дрожжевых кле-
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ток), показано их значение в профилактике оксидативного стресса у 
высокопродуктивных коров.

Ю.Ю. Ковалевская, Е.П. Симоненко, В.А. Люндышев. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОПТИМАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ И НОРМЫ РАСЩЕПЛЯЕМОГО ПРО-
ТЕИНА В РАЦИОНАХ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА.

Исследованиями по определению оптимального соотношения и 
нормы расщепляемого протеина в рационе установлено, что для молод-
няка 4-6 месяцев выращивания оно соответствует 68:32% расщепляемого 
к нерасщепляемому, позволившее за период опыта получить 883 г при-
роста в сутки с затратами кормов на 1 кг 4,87 корм. ед.

Б.П. Коваленко. ЗНАЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЛЕГКИХ В ФОРМИРОВА-
НИИ ТКАНЕЙ В ТУШЕ ПРИ ЧИСТОПОРОДНОМ РАЗВЕДЕНИИ СВИНЕЙ.

Изучена роль легких в формировании тканей в тушах свиней разных 
генотипов при чистопородном разведении, установлено их значитель-
ное влияние на формирование костной, меньшее – на формирование 
мышечной ткани.

А.В. Козловская. АДГЕЗИВНАЯ АКТИВНОСТЬ ЛАКТОБАКТЕРИЙ И 
БИФИДОБАКТЕРИЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ ТЕЛЯТ.

В лабораторных условиях исследована адгезивная активность штам-
мов лактобактерий и бифидобактерий, выделенных от телят.

С.П. Кот, В.М. Давиденко, В.О. Мельник, А.А. Бондарь. ИММУНО-
БИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗМА ТЕЛОК В ПЕРИОД
ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ.

В работе представлены результаты иммунологических исследова-
ний крови телок в период полового созревания. Изучены показатели Т- и
В-клеточного иммунитета и фагоцитарной активности нейтрофилов и мо-
ноцитов крови телок в период формирования у них половой функции.

В.О. Лемешевский, Г.Н. Радчикова, Н.В. Киреенко, А.Н. Шевцов. 
ОПТИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ БЫЧКОВ, ВЫРАЩИ-
ВАЕМЫХ НА МЯСО.

Исследовано влияние скармливания рационов с различным уровнем 
энергетического питания на обмен веществ и энергии в организме молод-
няка крупного рогатого скота при выращивании на мясо. Установлена по-
ложительная тенденция в использовании рациона с содержанием энергии 
на 10% выше норм РАСХН.

А.В. Лихач, В.Я. Лихач. ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВНУТ-
РИПОРОДНОГО ТИПА СВИНЕЙ ПОРОДЫ ДЮРОК УКРАИНСКОЙ
СЕЛЕКЦИИ «СТЕПНОЙ» ПРИ ЧИСТОПОРОДНОМ РАЗВЕДЕНИИ И 
СКРЕЩИВАНИИ.

Приведены результаты гематологических исследований внутрипорд-
ного типа свиней породы дюрок украинской селекции «Степной» при 
чистопородном разведении и скрещивании с породами крупная белая и 
ландрас зарубежной селекции. Установлен повышенный уровень метабо-
лизма у подопытных генотипов сочетания (♀ ДУСС х ♂ Л (ФС)).

Е.А. Лихолат, Е.В. Вишникина. КОНТРОЛЬ ОСТАТОЧНЫХ 
ГОРМОНАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ПРОДУКТАХ ЖИВОТНОВОДСТВА – 
ТРЕБОВАНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ.
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Исходя из возможностей и величины поставок продовольственных 
товаров в современном обществе, невозможно гарантировать, что все 
пищевые продукты являются безопасными для потребителей. Для сни-
жения риска нарушений здоровья человека, которые вызваны потребле-
нием продукции животноводства, необходимо достигнуть самих высоких 
требований их безопасности и оптимизации методов экспертной оценки 
продуктов.

О.О. Митрофанов, М.В. Чорний. ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА КОМПЛЕК-
СНОГО МІКРОЕЛЕМЕНТНОГО ПРЕПАРАТУ (КМП) ТА ЙОГО ВПЛИВ НА 
ГРАВІО- ТА СОМАТОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СВИНЕЙ.

Встановлено позитивний вплив використання комплексного мікро-
елементного препарату на природну резистентність, продуктивність та 
соматометричні показники свиней.

И.В. Назаренко. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ МЯСО-
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Исследовано качество вареных и сырокопченых колбасных изде-
лий Николаевской области, изготовленных по Государственному стан-
дарту и технологической инструкции. Доказано, что для изготовления 
качественных колбасных изделий необходимо придерживаться требова-
ний Государственного стандарта.

Е.И. Петрова. СОРТОВАЯ РАЗРУБКА ГОВЯЖЬИХ ТУШ.
В статье приведены результаты убоя бычков красной степной и укра-

инской черно-пестрой молочной пород. Изучен морфологический и сор-
товой состав туш подопытных бычков.

Я.И. Пивторак, Н.Н. Гордийчук, С.М. Лесив, И.Я. Семчук. ПРОИЗ-
ВОДСТВО ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ.

Описаны кормление поросят и организация интенсивного откорма 
подсвинков. Вопрос актуальный, потому что просматривается снижение 
производства животноводческой продукции в следствие снижения пого-
ловья свиней, что и повысило цены на мясопродукты.

Л.В. Полевой, О.Л. Полевая, Р.Л. Варпиховский. ТЕХНОЛОГО-
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ГОВЯДИНЫ 
ОТ ОТБРАКОВАНЫХ ТЕЛОК И ИХ ОЦЕНКА ПО ПРИБЫЛЬНО-
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕМУ КОЭФФИЦИЕНТУ.

Основные экономические показатели: прибыль, урівень рентабель-
ности, затраты труда и кормов на еденицу продукции определяються за 
результатами эксплуатации предприятия продукции жывотноводства. В 
тоже время в нормативних документах отсуцтвуют показатели за энерго-
сберегающими расчетами производства животноводческой продукции.

М.О. Самарина. ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ НАССР – ГАРАНТИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО МЯСНОГО СЫРЬЯ И 
ПРОДУКЦИИ.

Рассмотрены требования основных нормативных документов ЕС 
в отрасли экспорта пищевого сырья и продукции. Способом иденти-
фикации опасных факторов, которые влияют на безопасность и каче-
ство продукции, является внедрение системы НАССР (Hazard Analysis 
and Critical Control Point – Анализ опасных факторов и критических то-
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чек контроля). В этом аспекте проанализированы виды деятельности 
мясоперерабатывающих предприятий по областям Украины.

Л.А. Стриха. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТЕНСИВ-
НОСТИ РОСТА БЫЧКОВ РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ.

Оценена мясная продуктивность бычков украинской красной молоч-
ной породы по живой массе, среднесуточным приростам. Установлено, 
что использование голштинской породы с целью улучшения молочной 
продуктивности красного степного скота в условиях южного региона 
Украины одновременно повышает интенсивность его роста.

В.Т. Цуканов, Ю.Ф. Дехтяр. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ.

Использование ферментных препаратов грибного, бактериального и 
животного происхождения может быть эффективным только при соответ-
ствии их физиолого-биохимических характеристик условиям соответ-
ствующих участков пищеварительного тракта животных.

Л.П. Шамро. ВОЗРАСТ ЛИЧИНОК ПРИ ПОЛУЧЕНИИ МАТОЧНИКОВ 
С МАТОЧНЫМ МОЛОЧКОМ И МАТОЧНОЙ ЛИЧИНКОЙ.

Установлено, что при трехдневном цикле использования семей-
воспитательниц с целью получения кондиционных маточников с маточным 
молочком и маточной личинкой оптимальной есть прививка за один раз 
60-70 личинок в возрасте 24-36 часов на двух-трех прививочных рамках, 
Использование таких технологических приемов дает возможность полу-
чать около 80% кондиционных маточников.

Т.В. Шевченко. ВЛИЯНИЕ ПЛОТНОСТИ ПОСАДКИ НА МОРФОЛО-
ГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ТУШЕК УТЯТ КРОССА «ТЕМП».

Представлены результаты выращивания утят кросса «Темп» в 
одноярусных клеточных батареях с различной плотностью посадки. Уста-
новлено, что 16 гол./м² является оптимальной плотностью посадки утят 
не зависимо от пола, что содействует увеличению передзабойной массы, 
выходу мышц, индекса мясных качеств и мясо-костного индекса.

В.И. Шеремета, В.З. Трохименко, М.В. Себа. ГОРМОНАЛЬНЫЙ ФОН 
КОРОВ В ПОСЛЕДНИЕ ДЕКАДЫ СТЕЛЬНОСТИ ПРИ ВВЕДЕНИИ БИО-
ЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ.

Установлено, что гонадотропные и половые гормоны коров в послед-
ние декады стельности изменяются в разных направлениях и с разной 
интенсивностью в зависимости от дня беременности, в который вводили 
биологически активные препараты. Препарат «Глютам 1М» обуславлива-
ет достоверное увеличение естрадиола 17β при введення его на 260-262, 
265-267 и 270-272 дни беременности.

Е.В. Баркарь. АНАЛИЗ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ СВИ-
НОМАТОК РАЗЛИЧНЫХ ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ СЕМЕЙСТВ И ВОЗРАСТА.

Проанализированы воспроизводственные качества свиноматок 
различных семейств на основе данных первого и второго опоросов. Уста-
новлено достоверное влияние принадлежности к семейству на многопло-
дие свиноматок и массу одного поросенка при отъёме, принадлежности 
к семейству и возраста в опоросах на количество поросят при отъёме и 
массу гнезда при отъёме, возраста в опоросах на сохранность. Предло-
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жено изменить структуру стада основных свиноматок за счет увеличения 
удельного веса животных семейств Снежинки и Волшебницы.

И.А. Галушко. МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНИСТЬ И ВОСПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ КОРОВ ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ СЕЛЕКЦИИ.

Исследованы молочная продуктивность и воспроизводительная спо-
собность коров голштинской породы отечественной селекции. Проведен 
корреляционный анализ между признаками молочной продуктивности и 
воспроизводительными показателями.

В.А. Дудчак, Н.М. Шаран. ПРИЖИВЛЯЕМОСТЬ ЭМБРИОНОВ У 
ТЕЛОК-РЕЦИПИЕНТОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОДИФИЦИРОВАН-
НОЙ СРЕДЫ ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ И ТРАНСПЛАНТАЦИИ.

Исследовано влияние введения биологически активных веществ 
(инозин, унитиол, инсолвит) в состав сред для культивирования и тран-
сплантации эмбрионов на уровень их приживляемости у реципиентов. 
Установлено, что добавление инозина, унитиола, инсолвита к культу-
ральной среде обеспечивает повышение жизнеспособности эмбрионов 
коров до 91,7% и их приживляемости у телок-реципиентов на 12,0%.

Е.В. Иванова. ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬ-
НЫХ КАЧЕСТВ ОВЕЦ АСКАНИЙСКИХ ТОНКОРУННЫХ ПОРОД.

Изучены проблемы многоплодия в зависимости от генотипа произво-
дителей. Установлено, что максимальное среднее многоплодие присуще 
маткам, которых спаривали с производителями таврийского типа аска-
нийской тонкорунной породи (159,7%), а минимальная – чистокровными 
производителями асканийской тонкорунной породи (153,3%). Овцемат-
ки, которых спаривали с чистокровными производителями, практически 
не различались между собой по уровню плодовитости и вариабельности 
этого признака.

А.А. Коцюбенко. ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ ФАКТОРОВ НА
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА КРОЛЬЧИХ.

Изучено влияние разных факторов на воспроизводительные каче-
ства крольчих. Установлено достоверное влияние генотипа на многопло-
дие и массу крольчат, а также влияние паратипических факторов на со-
хранность гнезда.

Л.В. Лозова. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСКУССТВЕННОГО 
ОСЕМЕНЕНИЯ КОРОВ.

Изучена эффективность применения препаратов сурфагон, ферта-
гил, доцитол и окситоцин при проведении искусственного осеменения 
коров со спонтанной половой охотой. Наивысшую эффективность дало 
применение фертагила.

О.О. Стародубец. ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ХРЯКОВ-
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОРОДЫ ДЮРОК, КРУПНАЯ БЕЛАЯ, КРАСНАЯ 
БЕЛОПОЯСАЯ, ЛАНДРАС И ПЬЕТРЕН.

Приведены результаты воспроизводственных качеств хряков – оси-
менителей мясных пород. Установлены лучшие хряки-производители 
среди таких генотипов, как порода дюрок, крупная белая, красная бело-
поясная, ландрас, пьетрен.
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ABSTRACTS

P.N. Bezborodov. RECURRENT TYMPANIY OF THE CALVES’S RUMEN 
IS THE FACTOR OF THE DIFFERENTIAL DIAGNOSTICS OF HOFLUND’S 
SYNDROME.

This analytical article made the review of the information about etiology, 
signs, treatment and prophylaxis of one of the cattle’s illnesses that is a 
current tympaniy of the calves and its differential diagnostics with Ho und’s 
syndrome.

М.І. Gill. DNA-DIAGNOSTICS IS OBLIGATORY CONDITION OF 
HIGHLY REMUNERATIVE TECHNOLOGIES OF MODERN STOCK-RAISING.

The basic advantages of molecular-genetic researches are in the 
article for providing the activity of highly remunerative enterprises from 
the production of stock-raising raw materials. The problem of expediency of 
introduction DNA-diagnostics is risen for pedigree resources of the country in 
the grade of law.

Y.M. Glushko, S.I. Tarasyuk. HYDROCHEMICAL AND 
MICROBIOLOGICAL CONDITION OF FISH-BREEDING PONDS OF THE 
RESEARCH ECONOMY «VELYKIY LYUBIN».

It has been carried out hydrochemical and microbiological researches 
of ponds of the research economy «Velykiy Lyubin». It has been established, 
that in the  rst pond  the quantity of  sapro t microorganisms exceeds the 
norm in 2,5 times, and in other – their quantity within the limits of the norm, 
however the quantity of bacteria of Escherichia coli group in the second pond 
in 4 times is more than in the  rst.

V.K. Gurin, V.P. Tzai, A.N. Kot. MIXED FEEDS WITH DIFFERENT 
PROTEIN QUALITY IN DIETS FOR PEDIGREE CALVES.

It is determined that the remount calves feeding of 369-461 kg weight 
with diets with non-degradable protein level higher at 10% than accepted 
norm increased metabolizable energy transformation into weigh gain energy 
at 9% that promotes increase of average daily weight gain at 5%. Ejaculate 
volume increases by 14% and sperm concentration – by 12%.

O.O. Kravchenko, А.S. Kalashnikova. THE EFFECT OF FEEDING COWS 
IN FRONT OF FASTENED CONTENT IN THEIR MILK PRODUCTIVITY.

The in uence of the front feeding on milk production of cows Ukrainian 
red dairy breed was learned. It was established that the regulation of feeding 
cows in front fastened system content should be not less than 0,8 m for a 
head, which prevents the reduction of milk yield.

A.V. Kvetkovskaya, O.G. Golushco, M.A. Nadarinskaya. PREVENTIVE 
MEASURES ON OXIDATIVE STRESS OF HIGHLY PRODUCTIVE COWS.

In the article the description of biologically active supplements of different 
nature is given in comparative aspect (basing on peat hydrolyzate and malt 
sprouts and on the live culture of yeast cells) and their effect for preventive 
measures on oxidative stress of highly productive cows is shown.
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Y.Y. Kovalevskaya, E.P. Simonenko, V.A. Lundushev. DETERMINATION 
OF PERFECT CORRELATION AND DEGRADABLE PROTEIN NORM IN 
DIETS FOR YOUNG CATTLE.

Researches on determination of perfect correlation and degradable 
protein norm in a diet helped to determine that for young animals of 4-6 
month of growing corresponds to 68:32% of degradable to non-degradable 
allowing to obtain 883 g of weight gain within the period of the experiment 
with forage spends per 1 kg of 4,87 forage units.

V.P. Kovalenko. ROLE OF LUNG DEVELOPMENT IN TISSUE 
FORMATION IN BODY AT PEDIGREE BREEDING OF PIGS.

The role of lung mass in the tissue formation in pig bodies of different 
genotypes at pedigree breeding has been studied. The signi cant effect on 
the formation of bone tissue and less effect on the formation of meat tissue 
has been revealed.

A.V. Kozlovskаya. ADHESIVE ACTIVITY OF LACTOBACTERIA AND 
BIFIDOBACTERIA, ISOLATED FROM CALVES.

We study the adhesive  activity   strains of lactobacteria and bi dobacteria, 
isolated from calves.

S.P. Kot, V.M. Davydenko, V.O. Melnyk, A.O. Bondar. IMMUNO-
BIOLOGICAL RESPONSIVENESS OF HEIFER’S ORGANISM IN THE 
PERIOD OF SEXSUAL MATURITY.

The article deals with the results of immunological research on the blood 
of young cows in the period of sexual maturity. T and B indices of cell immune 
system and phagocyte activity of   nitrophyls and monocites of young cows’ 
blood in the period of their sexual function formation have been studied.

V.O. Lemeshevskiy, G.N. Radchikova, N.V. Kireenko, A.N. Shevtzov. 
OPTIMIZATION OF ENERGY NUTRITION OF CALVES GROWN FOR MEAT.

The Effect of diets with different levels of energy nutrition on volume 
of substances and energy in organism of young cattle grown for meat was 
studied. A positive tendency of usage of a diet with energy level that is 10% 
higher than norms was determined.

A.V. Lykhach, V.Y. Lykhach. HEMATOLOGICAL INDICES OF THE 
INBREED TYPE OF DUROC BREED OF UKRAINIAN SELECTION 
«STEPOVIY» IN PUREBRED AND CROSSBRED.

Results of hematologic researches inbreed type of  Duroc breed of Ukrainian 
selection «Stepoviy» in purebred and crossbred with Large White breed and 
Landrace foreign breeding are given. The elevated levels of metabolism in 
experimental genotype combination (♀ ♂ DUCC x L (FS)) is set up.

E.A. Lykholat, E.V. Vyshnikina. THE CONTROL OF RELICT HORMONE 
PREPARATION IN ANIMAL PRODUCTS IS UP-TO- DATE REQUEST.

Taking into consideration the possibilities and the size of food stuffs 
supplying in modern society it is impossible to guarantee that all food products 
are safe for users. It is necessary to attain the highest assessment of its 
safety and optimization of expert estimation methods of the products for the 
decline of man health violations risk caused by meat products.
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A.A. Mitrophanov, N.V. Cherny. HEGIENIC EVALUATION OF CMP AND 
ITS INFLUENCE OVER GRAVIO- SOMATOMETRICAL INDECES OF PIGS.

Positive in uence of use of complex microelement preparation on 
natural resistibility, productivity and somatometrical indices of pigs has been 
estimated.

I.V. Nazarenko. THE ESTIMATION SAUSAGE WARES QUALITY OF 
MEATPROCESSING ENTERPRISES OF THE MYKOLAIV AREA.

Quality of the boiled and smoked sausage wares of the Mykolaiv area of 
produced on a state standard and technological instruction was investigated. 
It is proved that it is necessary to hold  to the requirements of the State 
standard for producing the high-quality sausage wares.

E.I. Petrova. SORT MINCING OF BEEF CARCASS.
In this article the results of investigations of leather raw materials indexes 

of bulls of red-steppe and Ukrainian black-motley breeds were shown. The 
morphological and varietal carcass structure after studied bull-calves is studied.

J.I. Pivtorak, N.M. Gordiychuk, S.M. Lesiv, I.Y. Semchuk. MANUFACTURE 
OF LIVESTOCK PRODUCTION BY MEANS OF BIOLOGICALLY ACTIVE 
SUBSTANCE.

In article the sucking-pigs feeding and the organization of intensive 
fattening piglets is described. The question is actual in Ukraine; because 
the diminishing manufacture of live-stock production is observed because of 
shorten total number of pigs. According communications it causes noticeably 
increase the cost market our country .That was the reason of price raising on 
meat products.

L.V. Polyoviy, O.L. Polyova, R.L. Varpihovskyy. TECHNOLOGY-
HYGIENIC FEATURES OF BEEF PRODUCTION FROM LACK OF HEIFERS 
AND THEIR EVALUATION OF PROFITABLE AND ENERGY-EFFICIENT 
FACTOR.

Major economic indicators: income, level of pro tability, labor and feed 
costs per unit are determined as a result of exploitation of animal products 
company. At the same time in the regulatory documents there are no  gures 
for energy-saving estimates of livestock production.

M.O. Samarina. INTRODUCTION OF HACCP SYSTEM IS THE 
GUARANTEE OF COMPETITIVENESS OF NATIVE RAW MATERIALS AND 
MEAT PRODUCTION.

Main requirements of the fundamental regulations in the  eld of exported 
raw materials and food are considered. 

The manner of the identi cation of dangerous factors affecting on the 
food safety and quality is the application of HACCP (Hazard Analysis and 
Critical Control Point). 

Kinds of Ukrainian meat-processing plants’ activities have been analyzed.

L.A. Strikha. COMPARATIVE ESTIMATION OF GROWTH BULL-
CALVES OF DIFFERENT GENOTYPES.

The meat productivity of bull-calves of the Ukrainian red diary breed is 
appraised after living mass, average daily increases. It is well-proven that 
the use of Holstein breed with the purpose of improvement of the suckling 
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productivity of red steppe cattle in the conditions of the South region of 
Ukraine is simultaneously promoted by intensity of its growth.

V.T. Tsukanov, J.F. Dehtyar. SOME ASPECTS OF THE APPLICATION OF 
ENZYMES IN ANIMAL HUSBANDRY.

The use of enzyme preparations of fungal, bacterial and animal origin 
can be effective only if they meet their physiological and biochemical 
characteristics of the conditions of the relevant parts of the digestive tract 
of animals.

L.P. Shamro. THE AGE OF LARVAE IN OBTAINING QUEEN CELLS 
WITH ROYAL JELLY AND UTERINE LARVAE.

It was established that the three-day cycle of families-teachers usage 
with the aim of obtaining conditioned queen cells with royal jelly and uterine 
larva is the best vaccine for every 60-70 larvae age 24-36 hours on two or 
three grafted part. The use of technological methods makes it possible to 
obtain 80% conditioned queen cells.

T.V. Shevchenko. THE EFFECT OF DENSITY ON MORPHOLOGICAL 
CARCASS STRUCTURE OF CROSS DUCKLING “TEMP”.

The results of cross breeding ducks “Temp” in the single-stage cage 
battery with different density of placing are given. It was established that the 
16 goal. /м² density of placing stocking ducklings, regardless of sex that helps 
increase the weight before slaughter, muscle release, index of meat qualities 
and meat of bone index.

V.I. Sheremeta, V.Z. Trokhymenko, M.V. Seba. HORMONIC 
BACKGROUND OF COWS AT LAST DECADES OF SPRINGING UNDER THE 
INTRODUCTION BIOACTIVE PREPARATIONS.

It was stated that in cows at last decade of springing gonadotropic 
and reproductive hormones are changing in different directions and with 
different intensity depending on the day of pregnancy in which the bioactive 
preparations have been administrated. Glutam 1M preparation is responsible 
for eventual increase of oestradiol 17β when introducted at 260th-262nd, 265th-
267th and 270th-272nd days of pregnancy.

Е.В. Barkar’. THE ANALYSIS OF REPRODUCTION QUALITIES OF 
SOWS OF DIFFERENT GENEALOGICAL FAMILIES AND AGE.

Reproduction qualities of sows of different families are analysed on the 
basis of these  rst and second farrows. Reliable in uence of belonging to a 
family on twins of sows and mass of one pigling is set at weaning, belonging 
to family and age in farrows on the amount of piglings at weaning and mass 
of nest at weaning, age in farrows on safety. It is suggested to change the 
structure of herd of basic sows due to gain in speci c weight of animal families 
of Snejinka and Volshebnica.

I.A. Galushko. MILK PRODUCING AND REPRODUCTIVE ABILITY OF 
HOLSTEIN BREED COWS OF DOMESTIC SELECTION.

Milk producing and reproductive ability of Holstein breed cows of domestic 
selection is studied. Correlation analysis between milk producing features and 
reproductive performances was carried out.
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V.O. Dudchak, M.M. Sharan. IMPLANTATION OF EMBRYOS IN HEIFER-
RECIPIENTS AT MODIFIED TO USE ENVIRONMENT FOR CULTIVATION 
AND TRANSPLANTATION.

The effect of the introduction of biologically active substances (inozin, 
unitiol, insolvit) in the composition of media for culturing and transplantation 
of embryos at the level of implantation in recipients is investigated. The adding 
of inozin, unitiol, insolvit to cultural medium to ensure viability of embryos 
raises cows to 91,7% and in cattle implantation of recipient on 12,0 was found.

O.V. Ivanova. DYNAMICS OF REPRODUCTIVE QUALITY OF ASCANIA 
FINE-WOOLED BREEDS SHEEP.

The problem plural pregnancy sheep conducted by comparing the 
productive qualities of sheep sire paired with different genotypes (pure  ne-
 eece Ascanian, pure Australian merino, 1 / 2 share of blood for Australian 
merino and tavrian type ascania  ash sheeps)is studied. It’s maximum 
average plural pregnancy inherent uterus covered sire tavrian type ascania 
 ash sheeps (159.7%), and minimum - thoroughbred sire ascania  ash sheeps 
(153.3%). Sheeps cover coupled thoroughbred sire practically did not differ 
between the level of fertility and variability of this trait.

A.A. Kotsyubenko. THE EFFECT OF VARIOUS FACTORS ON THE 
REPRODUCTIVE QUALITIES OF RABBITS.

The in uence of various factors on the reproductive qualities of rabbit is 
studied. A reliable effect of genotype on the plural pregnancy and weight of 
young rabbits, as well as the in uence paratypic factors on the safety of the 
nest was set up.

L.V. Lozova. INCREASE OF EFFICIENCY OF ARTIFICIAL 
INSEMINATION OF COWS.

Ef ciency of application of preparations of surfagon, fertagil, docitol 
and oxytocinum during the realization of arti cial insemination of cows, with 
spontaneous sexual hunt is studied. The greatest ef ciency was given by 
application of fertagil.

O.O. Starodubets. REPRODUCTIVE QUALITIES OF MALE PIGS-
MANUFACTURERS OF SUCH BREEDS AS DYUROK, LARGE WHITE, RED 
WHITE-BELT, LANDRAS AND PETREN.

The results of reproductive qualities of male pigs - manufacturers of 
meat breeds are re ected. The best male pigs - manufacturers among such 
genotypes, as breed Dyurok, Large White, Red White Belt, Landras, Petren 
are established.
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
До друку приймаються статті, що відповідають вимо-

гам ВАК і мають такі необхідні елементи: постановка про-
блеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими 
чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публі-
кацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які 
опирається автор, виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми, яким присвячується дана стаття; формулювання 
цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу 
дослідження з повним обґрунтуванням наукових результатів; ви-
сновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок 
у даному напрямку.

Подається примірник тексту статті, підписаний авторами, 
надрукований на папері форматом А4, а також електронний варі-
ант на дискеті 3,5”, CD-ROM або електроною поштою. Обов’язково 
подається: рецензія доктора наук; квитанція про оплату, відомос-
ті про автора.

Обсяг статті – до 6 повних сторінок. Розміри полів: ліве – 
30 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, до 30 ряд-
ків на сторінці.

Статті необхідно готувати за допомогою текстового редакто-
ра Мicrosoft Word версії не ніжче версії 7.0. Шрифт статті – Times 
New Roman Cyr, через інтервал 1,5, розмір – 14 рt.

Назва статті має бути короткою (5-9 слів), адекватно відби-
вати її зміст, відповідати суті досліджуваної наукової проблеми. 
При цьому слід уникати назв, що починаються зі слів: “Дослідження 
питання…”, “Деякі питання…”, “Проблеми…”, Шляхи…”, в яких не 
відбито достатньою мірою суть проблеми.

Анотації (українською, російською та англійською) набирати 
курсивом 11 кеглем. Виклад матеріалу в анотації має бути стис-
лим і точним (близько 50 слів). Слід застосовувати синтаксичні 
конструкції безособового речення, наприклад: “Досліджено…”, 
“Розглянуто…”, “Установлено…” (наприклад, “Досліджено гене-
тичні мінливості… Отримано задовільні результати…”)

Посилання в тексті подавати тільки у квадратних дужках, 
наприклад [1], [1, 6]. Посилання на конкретні сторінки наводити 
після номера джерела, потім через кому сторінку (маленьке с.), 
далі її номер (наприклад: [1, с. 5]). Якщо далі йде інше джерело, 
то ставити його номер через крапку з комою в тих самих дужках 
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(наприклад, [4, 8,]. Не подавати в тексті розгорнутих посилань, 
таких як (Іванов А.П. Вступ до мовознавства. – К., 2000, – С.54) 
(ГОСТ 7.1-84).

Усі цитати, мова оригіналу яких є іншою, подавати мовою Ві-
сника й обов’язково супроводжувати їх посиланнями на джерело 
і конкретну сторінку.

Не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дужках 
безпосередньо в тексті.

На всі рисунки й таблиці давати посилання в тексті. Усі ри-
сунки мають супроводжуватися підрисунковими підписами, а 
таблиці повинні мати заголовки.

Рисунки виконувати у редакторі Мicrosoft Word 6.0, 7.0 за 
допомогою функції “Створити рисунок”, а не виконувати рису-
нок поверх тексту. Написи на рисунках виконувати засобами 
Microsoft Word з тим, щоб редактор мав можливість зробити в 
них необхідні виправлення.

Формули у статтях по всьому тексту набирати у формульно-
му редакторі MS Equation – 3.0, шрифт TIMES, 10 кегль.

Автори мають дотримуватися правильної галузевої терміно-
логії (див. держстандарти).

Терміни по всій роботі мають бути уніфікованими.
Між цифрами й назвами одиниць (грошових, метричних 

тощо) ставити нерозривний пробіл.
Скорочення грошових та метричних одиниць, а також ско-

рочення млн, млрд, метричних (грн, т, ц, м, км тощо) писати без 
крапки.

Якщо в тесті є абревіатура, то подавати її в дужках при пер-
шому згадуванні.

Література, що приводиться наприкінці публікації, повинна 
розташовуватися в порядку її першого згадування в тексті статті й 
бути оформлена відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Номер у списку 
літератури має відповідати лише одному джерелу.

На диску повинен бути 1 файл з текстом статті, названий 
прізвищем автора (Стаття_Прізвище).
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