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ОЦЕНКА СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  
ЧИСТОПОРОДНЫХ И ПОМЕСНЫХ СВИНОМАТОК 

 
А.А. Бальников, аспирант 
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству»,  
г. Жодино, Беларусь 
 

Установлена высокая изменчивость репродуктивных признаков у 
чистопородных свиноматок породы йоркшир и помесных свиноматок белоруской 
мясной породы при скрещивании с хряками дюрок и ландрас (15,4-23,1%).Кроме 
того выявлена высокая положительная корреляции у трехпородного сочетания  
(БМ×Й)×Д  (r=0,55-0,94). 

Ключевые слова:белорусский заводской тип «Днепробугский» породы 
йоркшир, чистопродные и помесные свиноматки и хряки. 

 
Постановка проблемы. Дальнейшее развитие свиноводства и 

повышение продуктивности животных тесно связано с генетическим 
совершенствованием животных и зависит от реализации современных 
методов селекции на основе достижений популяционной генетики, 
базирующейся на знании основных генетических параметров 
количественных признаков, а наиболее важным из них является степень 
изменчивости [1-2].  

Анализ последних исследований и публикаций. Изменчивостью 
признака называют степень его вариабельности у животных. Доля 
изменчивости, обуславливаемая генетическими факторами, называется 
наследуемостью – (h²) [3, с. 72]. 

Изменчивость нельзя расценивать как отрицательное явление, 
наоборот, она создает предпосылки эффективного отбора, который 
используют селекционеры в своей работе. При проведении селекционной 
работы необходимо иметь представление о том, какой селекционируемый 
признак изменчив и лабилен, а какой более консолидирован [4].   

Разнообразие генотипов у животных создает возможность получать 
потомство с фенотипическими различиями или получать фенотипическую 
изменчивость, на которую действуют генотипическое разнообразие  
животных в стаде и разнообразие условий внешней среды, оказывающие 
значительное  влияние на их развитие [5].  

Генетическая возможность улучшения хозяйственно полезных 
признаков у животных зависит, прежде всего, от степени связи признаков 
между собой. Закон корреляции, введенный в биологию выдающимся 
французским ученым Э. Кювье, имеет существенное значение для 
эффективности селекционной работы, так как изучение 
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корреляционныхвзаимосвязей между признаками, ее количественное 
определение позволяет проводить отбор по одному или нескольким 
признакам, предусмотреть изменение одних признаков при отборе по 
другим, изучить причинную связь между признаками [6, 7]. 

Цель исследования– изучить селекционно-генетические параметры 
чистопородных и помесных свиноматок. 

Материалы и методика. Исследования проведены в КСУП 
«Селекционно-гибридный центр «Западный» Брестского района в 2011–
2012 г. Объектом исследований  являлись чистопородные, помесные 
свиноматки и их потомство, полученное от скрещивания свиноматок 
белорусского заводского типа «Днепробугский» породы йоркшир (Й), а 
также чистопородных свиноматок белоруской мясной породы (БМ), и 
помесных свиноматок БМ×Й в сочетании с хряками пород дюрок (Д) и 
ландрас (Л) немецкой селекции.  

В качестве контрольной группы были чистопородные свиноматки и 
хряки белорусского заводского типа «Днепробугский» породы йоркшир. 

Для характеристики изменчивости  репродуктивных качеств 
чистопородных и помесных свиноматок было рассчитано 
среднеквадратическое отклонение (σ), которое служит основной мерой 
статистического измерения изменчивости признаков, коэффициенты 
вариабельности (Сv), которые показывают изменчивость разноименных 
признаков в относительных величинах (%), и корреляционная взаимосвязь 
основных признаков продуктивности контрольной и опытных групп [8, 
с. 30]. Показатели среднеквадратического отклонения, коэффициента 
вариации и корреляции определяли путем биометрической обработки 
первичных данных по основным показателям репродуктивных признаков 
свиноматок: многоплодию, молочности, массе гнезда и массе одного 
поросенка при отъеме.  

Обработку и анализ полученных результатов проводили 
общепринятыми методами вариационной статистики на персональном 
компьютере с использованием пакета программ MSExcel.  

Результаты исследований. Так, у свиноматок контрольной группы 
йоркшир многоплодие  живых поросят составило 11,65 голов, масса 
гнезда при рождении 13,63 кг, молочность 48,02 кг количество поросят к 
отъему 9,44 голов, масса гнезда, 74,37 кг и масса одного поросенка 
7,88 кг. 

У свиноматок йоркшир, осемененных хряками дюрок, многоплодие 
составило 10,38голов, масса гнезда при рождении 11,50 кг, 
молочность,57,84 кг, количество поросят к отъему 9,44 голов, масса 
гнезда при отъеме 86,59 кг и масса одного поросенка 9,17 кг.  

Свиноматки йоркшир в сочетании с хряками ландрас имели 
многоплодие живых поросят на уровне 10,94 поросенка, масса гнезда при 
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рождении 12,24 кг, молочность на уровне 54,30 кг, количество поросят к 
отъему составило 9,70 голов, масса гнезда к отъему была га уровне 
85,03 кг, масса одного поросенка 8,76 кг.  

Установлено, что многоплодие свиноматок белорусской мясной 
породы составило 10,76 голов технологических поросят, масса гнезда при 
рождении составила 12,05 кг, молочность 53,40 кг, количество поросят 
при отъему 9,60 голов, масса гнезда при отъеме 94,08, масса одного 
поросенка 9,80 кг. 

У помесных свиноматок (БМ×Й)×Д многоплодие составило 10,50 
голов, масса гнезда при рождении на уровне 12,83 кг, молочность 56,17 кг, 
количество поросят при отъеме в 29-дней 9,50 голов, масса гнезда при 
отъеме 92,65 кг, масса одного поросенка 9,75 кг. 

Анализ показателей среднеквадратического отклонения 
свидетельствует, что величина данного признака по многоплодию живых 
поросят в опытных группах составила 1,66-2,22гол. (табл. 1). Наиболее 
высокое значение по данному признаку отмечено у животных генотипа 
Й×Д – 2,22 гол. 

Таблица 1 
Среднеквадратическое отклонение репродуктивных признаков 

чистопородных свиноматок 
Многоплодие, 
живых гол. 

Масса гнезда при 
рождении, кг 

Молочность, 
кг Порода, 

сочетание n 
σ±mσ σ±mσ σ±mσ 

Й×Й 57 1,86±0,17 2,06±0,19 9,26±0,87 
Й×Д 16 2,22±0,39 2,66±0,47 11,82±2,09 
Й×Л 33 1,73±0,21 1,95±0,24 6,97±0,86 
БМ×Й 68 1,66±0,14 1,93±0,17 8,72±0,75 
(БМ×Й)×Д 30 1,98±0,26 1,51±0,20 6,82±0,88 

 
Среднеквадратическое отклонение по массе гнезда при рождении у 

животных опытных групп находилось в пределах 1,51-2,66 кг. У 
животных контрольной группы значение данного показателя составило 
2,06 кг. Самым высоким среднеквадратическим отклонением показателя 
молочности отличались животные сочетания Й×Д – 11,82 кг.  

Изучение изменчивости репродуктивных признаков позволило 
установить, что более высоким коэффициентом вариации отличались 
животные  генотипа Й×Д – 21,37%, в остальных группах она была ниже и 
составила 15,40-18,84% (табл. 2).  

По массе гнезда при рождении  наиболее высокая изменчивость 
отмечена у животных сочетания Й×Д – 23,12 %. Величина изменчивости 
показателя молочности у генотипов (БМ×Й)×Д – 12,13 и Й×Л – 12,84 % 
(Р≤0,01) была ниже, чем у свиноматок контрольной группы. 
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Полученные данные свидетельствуют о возможности дальнейшего 
совершенствования репродуктивных признаков свиноматок  в данных 
группах. 

Таблица 2 
Изменчивость репродуктивных признаков чистопородных и  

помесных свиноматок 
Многоплодие, 
живых поросят 

Масса гнезда при 
рождении, кг 

Молочность, 
кг Порода,  

сочетание n 
Cv±mcv Cv±mcv Cv±mcv 

Й×Й 57 15,94±1,49 15,23±1,43 19,28±1,81 
Й×Д 16 21,37±3,78 23,12±4,09 20,44±3,61 
Й×Л 33 15,82±1,95 15,95±1,96 12,84±1,58** 
БМ×Й 68 15,40±1,32 15,96±1,37 16,34±1,40 
(БМ×Й)×Д 30 18,84±2,43 11,77±1,52 12,13±1,57** 
Примечание: здесь и далее   разница достоверна при: *Р≤0,05; **Р≤0,01; ***Р≤0,001. 

 
При изучении показателей среднеквадратического отклонения отъема 

поросят выявлено, что низким показателем характеризовались животные 
генотипов БМ×Й – 0,79 и Й×Л – 0,95 кг соответственно (таблица 3). 

Таблица 3 
Среднеквадратическое отклонения показателей отъема поросят 

Отъем поросят в 29 дней 
Количество 
поросят, гол. 

Масса гнезда, 
кг 

Масса одного 
поросенка, кг 

Порода, 
сочетание, n 

σ±mσ σ±mσ σ±mσ 
Й×Й 57 1,12±0,10 12,20±1,14 0,91±0,08 
Й×Д 16 1,63±0,29 11,00±1,94 1,08±0,19 
Й×Л 33 0,95±0,12 13,49±1,66 1,22±0,15 
БМ×Й 68 0,79±0,07 16,36±1,40 1,65±0,14 
(БМ×Й)×Д 30 1,33±0,17 12,27±1,58 0,46±0,06 

 
Среднеквадратическое отклонение по массе гнезда к отъему была 

выше у животных опытных групп 0,07 - 4,16 кг. Наибольший показатель 
среднеквадратического отклонения массы одного поросенка у генотипов 
БМ×Й – 1,65 кг, что на 0,74 кг выше, чем у животных контрольной 
группы. 

Изучение изменчивости показателей отъема поросят позволило 
установить (табл.4), что низким показателем коэффициента вариации 
количества поросят к отъему характеризовалось сочетаниеБМ×Й– 8,27 % 
(Р≤0,05). 

Наибольший коэффициент изменчивости массы гнезда при отъеме 
был отмечен у свиноматок белорусской мясной породы, осемененных 
хряками йоркшир – 17,4 %, что, по-видимому, связано с разной живой 
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массой поросят при отъеме и отражается на показателе изменчивости. В 
дальнейшем необходимо вести селекцию на выравненность животных по 
массе гнезда при отъеме. Величина изменчивости массы одного поросенка 
у генотипаБМ×Й была достаточно высокой – 16,80 %  (Р≤0,05), 
наименьшей величиной характеризовалось сочетание (БМ×Й)×Д – 4,76% 
(Р≤0,001). 

Таблица 4 
Изменчивость показателей отъема поросят 

Отъем поросят в 29 дней 
Количества 
поросят, гол. 

Масса гнезда, 
кг 

Масса одного 
поросенка, кг 

Порода, 
сочетание n 

Cv±mcv Cv±mcv Cv±mcv 
Й×Й 57 11,85±1,11 16,41±1,54 11,49±1,08 
Й×Д 16 17,29±3,06 12,70±2,25 11,27±2,07 
Й×Л 33 9,81±1,21 15,86±1,95 13,89±1,71 
БМ×Й 68 8,27±0,71** 17,44±1,50 16,80±1,44** 
(БМ×Й)×Д 30 14,03±1,81 13,28±1,71 4,76±0,62*** 
 
Корреляционная связь биологических признаков, развивающихся  под 

влиянием множества факторов, не является точной зависимостью одного 
признака от другого, поэтому она может  иметь различную степень: от 
полной независимости до очень высокой степени. В практической 
селекции нередко ограничиваются вычислением коэффициента 
фенотипической корреляции, который определяет силу и направление 
положительной и отрицательной связи, обусловленной как генетическими 
факторами, так и условиями окружающей среды [4].  

Использование корреляционных взаимосвязей облегчает выбор 
признаков (табл. 5) для селекции и позволяет сократить их число.  

Для улучшения воспроизводительных способностей свиней 
достаточно выбрать легко измеряемые признаки, чтобы решить 
поставленную задачу. Таким признаком может быть многоплодие – число 
живых поросят при рождении. Отбор по нему в силу корреляционных 
связей приведет к увеличению числа поросят при отъеме (r=0,7) и массы 
гнезда при отъеме (r=0,6), но может  способствовать снижению массы 
поросенка (r=0,4).  

В нашем эксперименте при изучении фенотипических корреляций 
между количеством живых поросят при рождении и крупноплодностью 
установлено, что в большинстве групп она была отрицательной. У 
помесных свиноматок (БМ×Й)×Д взаимосвязь оказалось высокой (r = 0,78) 
(Р≤0,001). 
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Таблица 5 
Уровень взаимосвязи между репродуктивными признаками  

чистопородных и помесных свиноматок 
Коэффициенты корреляции, r Коррелируемые 

признаки Й×Й Й×Д Й×Л БМ×Й (БМ×Й)×Д 
Количество живых поросят при 
рождении – крупноплодность –0,30* 0,18 –0,33 –0,12 0,78*** 
Количество живых поросят при 
рождении – молочность 0,19 0,41 0,05 0,05 0,36 
Количество живых поросят при 
рождении – масса поросенка 
при отъеме в 29 дней  0,03 0,23 0,32 0,12 0,80*** 
Количество живых поросят при 
рождении – масса гнезда при 
отъеме  –0,11 0,62* –0,08 0,16 –0,54** 
Крупноплодность – молочность –0,12 –021 –0,26 0,13 0,29 
Крупноплодность – масса 
поросенка при отъеме в 29 дней –0,05 0,68** –0,33 0,25* –0,71*** 
Крупноплодность – масса  
гнезда при отъеме –0,06 –057* 0,28 –0,01 –0,16 
Молочность – масса поросенка  
при отъеме в 29 дней 0,42** –0,70** –0,11 –0,14 –0,20 
Молочность – масса гнеда  
при отъеме 0,76*** 0,43 0,40* 0,54*** 0,55** 
Масса гнезда при отъеме – 
масса поросенка при отъеме 
в 29 дней 0,68*** –013 0,77*** 0,87*** –0,07 
Масса гнезда при отъеме –  
количество поросятпри отъеме 0,73*** 0,71 0,48* 0,29* 0,94*** 

        Примечание : Разница достоверна при: *Р≤0,05; **Р≤0,01; ***Р≤0,001.    
 
Между количеством живых поросят и молочностью во всех группах 

отмечалась положительная корреляция, однако степень корреляции 
данных признаков была самой высокой у свиноматок йоркшир в 
сочетании с хряками дюрок (r = 0,41). Выявлена положительная 
взаимосвязь между количеством живых поросят и массой поросенка при 
отъеме (r = 0,03–080). В сочетании (БМ×Й)×Д установлена высокая 
корреляция (r = 0,80) (Р≤0,001) и это связано с общей комбинационной 
способностью помесных свиноматок в сочетании с хряками породы 
дюрок, а также от скармливания престартерного комбикорма в подсосный 
период поросятам, что позволило максимально проявить генетический 
потенциал.  
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Взаимосвязь между количеством живых поросят и массой гнезда при 
отъеме у сочетания Й×Д оказалась высокой положительной (r =0,62) 
(Р≤0,05). У свиноматок йоркшир в сочетании с хряками дюрок установлена 
достаточно высокая корреляционная взаимосвязь (r = 0,62) (Р≤0,05) и это 
связано с большей выровненостью гнезда и количеством поросят в гнезде.   

В большинстве групп между крупноплодностью и молочностью 
отмечалась низкая отрицательная корреляция (r = −0,12–0,26), а у 
чистопородных свиноматок белорусской мясной и помесных маток БМ×Й 
она была положительной (r = 0,13-0,29); по-видимому, здесь оказало 
влияние высокое многоплодие свиноматок. 

Между крупноплодностью и массой поросенка при отъеме у 
свиноматок йоркшир при скрещивании с хряками дюрок она была 
положительной и достаточно высокой (r = 0,68) (Р≤0,01) и это связано не 
только с влиянием генотипических, но и паратипических факторов 
(кормление и содержание).  

Взаимосвязь между молочностью и массой гнезда при отъеме у всех 
групп была высокой положительной (r = 0,40–0,76); по-видимому, здесь 
оказала влияние подкормки поросят, что способствовало их равномерному 
росту и максимальному проявлению генетического потенциала.  

Установлена высокая отрицательная корреляция между 
крупноплодностью и массой гнезда при отъеме у генотипаЙ×Д (r = –0,57) 
и молочностью и массой поросенка при отъеме (r =–0,70).  

Положительная корреляция высокой степени была отмечена у всех 
сочетаний между массой гнезда при отъеме и количеством поросят при 
отъеме; здесь влияние в большей степени оказало паратипических 
факторов (это кормление и содержание) (r = 0,29–0,94) (Р≤0,05), (Р≤0,001).  

Выводы и перспективы дальнейших исследований: 
1. Изучение изменчивости репродуктивных признаков свиноматок 

позволило установить, что более высокой вариабельностью признаков 
характеризовались свиноматки йоркшир, осемененные хряками дюрок: по 
многоплодию 21,3%, массе гнезда при рождении 23,1%, молочности 
20,4 %.  

2. В целом, изменчивость репродуктивных признаков нельзя 
расценивать как отрицательное влияние; она создает предпосылки для 
отбора лучших особей с высокими репродуктивными признаками и тем 
самым ускоряет селекционный процесс. 

3. При изучении корреляционных взаимосвязей между массой гнезда 
при отъеме и количеством поросят при отъеме отмечалась высокая 
положительная достоверная корреляция у помесных свиноматок БМ×Й, 
осемененных хряками дюрок, (r=0,55-0,94). Это позволяет использовать в 
промышленной технологии двухпородных помесных свинок БМ×Й, 
осемененных хряками дюрок, для получения трехпородных помесей с 
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высокой продуктивностью. 
Полученные результаты позволяют более эффективно использовать 

репродуктивных признаков свиноматок разных породных сочетаний.  
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А.А. Бальніков. ОЦІНКА СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИХ 
ПАРАМЕТРІВ ЧИСТОПОРОДНИХ ТА ПОМІСНИХ СВИНОМАТОК. 

Встановлено високу мінливість репродуктивних ознак у чистопородних 
свиноматок породи йоркшир та помісних свиноматок білоруської м'ясної породи при 
схрещуванні з кнурами дюрок та ландрас (15,4-23,1%). Крім того, виявлено високу 
позитивну кореляцію у трьохпородного поєднання (БМ×Й)×Д (r=0,55-0,94). 
 

A. Balnikov. EVALUATION OF SELECTION AND GENETIC 
PARAMETERS OF PUREBRED AND CROSSBRED SOWS. 

The high variability in reproductive traits in purebred Yorkshire sows and crossbred 
sows of Belarusian meat breed when crossed with Duroc and Landrace boars (15,4-
23,1%) are given. Alsoit is showed a high positive correlation with trehporodnogo 
combination (BM ×Y) × D. 
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ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ ТА РОЗПОДІЛ ЕНЕРГІЇ В ОРГАНІЗМІ 
СВИНЕЙ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ НЕТРАДИЦІЙНИХ  

ПРОТЕЇНОВИХ КОМПОНЕНТІВ 
 

Н.А.Бегма,кандидат сільськогосподарських наук 
Дніпропетровський державний аграрний університет, Україна 
 

Встановлено, що введення у комбікорм молодняку свиней продуктів 
переробки гірчичного і крохмале-патокового виробництва зумовило підвищення 
коефіцієнтів перетравності клітковини на 6,7 %, жиру на 4,2 %, протеїну на 3,4 %, 
більш ефективне використання азоту корму та енергії в організмі свиней.  

Ключові слова: молодняк свиней, годівля, перетравність, баланс азоту, 
обмінна енергія,протеїнові компоненти. 

 
Постановка проблеми. У даний час дефіцит протеїну в раціонах 

свиней – одна з головних причин їх низької продуктивності і великої витрати 
кормів на одиницю виробленої продукції. В країні постійно ведеться пошук 
нових кормових ресурсів, виявлення і використання яких дозволить 
заповнити дефіцит білка і підвищити біологічну цінність комбікормів [3]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Успішне рішення 
зазначеної проблеми дозволить не тільки більш эфективно 
використовувати зерно в годівлі свиней, але і впроваджувати безвідходні 
технології в галузях переробної промисловості. 

Важливим заходом у справі збільшення виробництва продукції 
тваринництва є інтенсифікація відгодівлі тварин на кормових відходах 
крохмале-патокового виробництва: сухий кукурудзяний корм, 
кукурудзяний фосфатидный концентрат і гірчичного виробництва – 
гірчична макуха. Вони є, в першу чергу, джерелами рослинного протеїну: 
кукурудзяний фосфатидний концентрат – 19-22 %, сухий кукурудзяний 
корм – 20-24 %, гірчична макуха – до 23,1 %. У них виявлено також 
досить високий вміст інших поживних речовини і достатню кількість 
енергії. У той же час вартість тонни протеїну цих кормових продуктів 
значно нижче більшості традиційних джерел кормового білка.  

Постановка завдання. Метоюроботи було вивчення ефективності 
використання гірчичної макухи і побічних продуктів переробки зерна 
кукурудзи в раціонах годівлі молодняку свиней. 

Матеріали і методика. Науково-господарські досліди було 
проведено згідно з методиками і рекомендаціями, що викладені в 
"Практичних методиках дослідів у тваринництві" за редакцією Козиря 
В.C., Свєженцова А.І. [2]. За основними поживними речовинами раціони 
відповідали нормам ВАСГНІЛ [1]. Контрольна група свиней споживала 
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основний раціон, що складався з кормів, типових для умов степової зони 
(табл. 1).  

Таблиця 1 
Рецепти комбікормів та поживність раціонів молодняку свиней 

Група Компонент І (контр.) ІІ ІІІ ІV 
Ячмінь 31,00 22,00 22,00 22,00 
Кукурудза 22,00 22,00 22,00 22,00 
Пшениця 19,00 19,00 19,00 19,00 
Висівки 11,00 11,00 11,00 11,00 
Шрот соняшниковий 4,00 4,00 4,00 4,00 
Горох 10,00 10,00 10,00 10,00 
Гірчична макуха 0,00 4,50 4,50 4,50 
СКК 0,00 4,50 2,50 0,00 
КФК 0,00 0,00 2,00 4,5 
Премікс 1,00 1,00 1,00 1,00 
Сіль 0,44 0,44 0,44 0,44 
Крейда 1,56 1,56 1,56 1,56 

У комбікормах містилося 
Кормових одиниць, кг 1,00 1,00 1,00 1,00 
Обмінної енергії, МДж 12,23 12,12 12,01 12,01 
Сухої речовини, кг 0,84 0,84 0,84 0,84 
Сирого протеїну, г 132,75 136,49 136,03 135,44 
Перетравного протеїну, г 103,54 107,42 108,14 104,69 
Лізину, г 5,31 5,97 5,82 5,86 
Треоніну, г 4,22 4,26 4,77 4,78 
Метіоніну+цистину, г 3,81 4,27 4,18 4,13 
Сирої клітковини, г 47,60 57,39 58,09 58,96 
Кальцію, г 7,13 7,09 7,05 7,02 
Фосфору, г 6,64 6,41 6,35 6,28 
Заліза, мг 109,16 113,75 111,47 109,19 
Міді, мг 10,00 10,77 10,71 10,65 
Цинку, мг 38,72 40,84 40,13 39,43 
Марганцю, мг 48,89 50,01 49,93 49,86 
Кобальту, мг 34,74 34,73 34,73 34,73 
Йоду, мг 0,90 0,89 0,89 0,89 
Каротину, мг 4,44 4,56 4,56 4,56 
Вітаміни: А, тис. МО 2,22 2,22 2,22 2,22 
Д, тис. МО 0,30 0,61 0,61 0,61 
Е, мг 29,94 24,34 24,34 24,34 

 
У раціон другої групи включали 4,5 % сухого кукурудзяного корму + 

4,5 % гірчичної макухи, третьої – 2 % кукурудзяно-фосфатидного 
концентрату + 2,5 % сухого кукурудзяного корму + 4,5 % гірчичної 
макухи і четвертої групи – 4,5 % кукурудзяно-фосфатидного концентрату 
+ 4,5 % гірчичної макухи замість зерна ячменю. 
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Встановлено, що використання нетрадиційних кормів у годівлі 
дослідних свиней у другому періоді відгодівлі істотно позначилося на 
загальній поживності раціонів, зокрема на енергетичній, яка знизилася на 
1,84 %, але підвищився вміст сирого і перетравного протеїну, відповідно: 
на 2,03 – 2,82 % і на 6,45 – 8,78 %.  

У зв’язку з цим забезпеченість тварин "критичними" амінокислотами 
виявилася не повною (табл. 2).  

Таблиця 2 
Співвідношення обмінної енергії і незамінних амінокислот  

у раціонах молодняку свиней 
Група Показник 1 (контр.) ІІ ІІІ ІV 

Енерго-протеїнове співвідношення 2,77 2,48 2,49 2,41 
Енерго-лізинове співвідношення 64,14 57,39 57,81 58,24 
Енерго-треонінове співвідношення 90,11 79,38 80,62 77,26 
Енерго-метіонінове співвідношення 80,89 70,26 70,08 67,48 
Лізин, % 100 100 100 100 
Треонін, % 79,29 81,69 82,50 86,31 
Метіонін+цистин, % 71,18 72,31 71,71 75,38 
 
Але завдяки преміксу "Вавіт" раціони всіх груп вдалося 

збалансувати однаковою мірою. 
Результати досліджень. З метою визначення відмінностей з 

перетравності поживних речовин, однакових за складом кормових 
раціонів у другому періоді досліду, було проведено обмінні досліди, за 
результатами яких було вираховано коефіцієнти перетравності спожитих 
поживних речовин тваринами (табл. 3). 

          Таблиця 3 
Перетравність поживних речовин піддослідного молодняку свиней 

(M±m, n=3), % 
Показник 1 (контроль) ІІ ІІІ ІV 

Суха речовина 75,9 ± 0,78 78,2± 0,09* 78,5 ± 0,23* 78,1 ± 0,62 
Органічна речовина 76,9 ± 0,56 79,5± 0,08** 79,8 ± 0,23** 79,4 ± 0,63* 
Сирий протеїн 75,3 ± 1,08 78,7± 0,32* 79,5± 0,31* 77,3± 0,53 
Сирий жир 53,2 ± 1,48 57,4± 0,53* 58,2± 0,40* 55,5± 0,77 
Сира клітковина 30,2 ± 1,18 36,9± 0,38** 37,8 ± 0,68** 33,4± 0,42* 
БЕР 84,0 ± 0,92 87,7± 0,09* 87,6± 0,23* 88,1 ± 1,16* 

*Р> 0,95, **Р> 0,99 
 
Як свідчать дані таблиці 3, при включенні продуктів крохмале-

патокового та гірчичного виробництва в комбікорми молодняку свиней 
підвищується перетравність поживних речовин раціонів. 
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Так, за комплексного введення в раціон ІІ-ї групи дослідних тварин 
сухого кукурудзяного корму і гірчичної макухи коефіцієнт перетравності 
сухої речовини склав 78,2 %, що було на 2,3 % більше (Р > 0,95) в 
порівнянні з тваринами І групи; органічної речовини – на 2,6 % (Р > 0,99), 
протеїну – на 3,4 % (Р > 0,95), жиру – на 4,2 % (Р > 0,95), клітковини – на 
6,7 % (Р > 0,99), БЕР – на 3,7 % більше у порівнянні з аналогами 
контрольної групи (Р > 0,95). 

Аналіз отриманих даних показав, що у поросят ІІІ-ї дослідної групи, 
які одержували з кормами 2,0 % кукурудзяно-фосфатидний концентрат + 
2,5 % сухий кукурудзяний корм і 4,5 % гірчичної макухи, коефіцієнти 
перетравності поживних речовин раціонів знаходилися на досить 
високому рівні. Перетравність сухої речовини, сирого протеїну, сирого 
жиру, сирої клітковини у свиней ІІІ-ї групи була вищою, ніж у контролі, 
відповідно на 2,6 % (Р > 0,95), 4,2 (Р > 0,99), 5,0 (Р > 0,95) і 7,6 % (Р > 0,99). 
Використання органічної речовини в цілому і БЕР зокрема знаходилися 
приблизно на одному рівні. 

Статистично достовірні коефіцієнти перетравності поживних 
речовин у свиней ІV-ї дослідної групи також були вищими порівняно з 
контролем. 

У результаті експерименту було встановлено, що еквівалентна 
заміна зерна ячменю на побічні продукти крохмале-патокового та 
гірчичного виробництва сприяла суттєвому підвищенню перетравності 
комбікормів. 

При вивченні балансу азоту привертає увагу різний ступінь його 
утримання в організмі свиней. Краще засвоювали азот молодняк 
дослідних груп, які споживали побічні продукти крохмале-патокового і 
гірчичного виробництва. 

Для з’ясування ступеня використання перетравного протеїну у 
підсвинків було вивчено обмін азоту (табл. 4). 

Таблиця 4 
Баланс азоту в організмі підсвинків (M±m, n=3) 

Група Показник 1 (контр) ІІ ІІІ ІV 
Прийнято з раціоном, г 44,88 49,84 49,61 49,22 
Виділено с калом, г 12,3±0,22 10,6±0,16 10,2±0,15 11,2±0,26 
Концентрація азоту в сечі, г/кг 4,3±0,05 5,1±0,02 4,9±0,22 5,0±0,12 
Виділено азоту с сечею, г/сут 8,9±0,48 10,6±0,38 10,5±0,43 11,7±0,46 
Перетравлено, г 32,6±0,22 39,3±0,16*** 39,4±0,15*** 38,1±0,26*** 
Добовий баланс, г (+) 21,8±0,62 28,6±0,24 28,9±0,55 26,4±0,48 
Відклалося в організмі:  
          у % від прийнятого 

 
48,52 

 
57,61 

 
58,31 

 
53,57 

          у % від засвоєного 71,09 73,00 73,41 69,32 
***Р> 0,999 
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Як видно з даних, наведених в таблиці 4, за спільного включення 
побічних продуктів крохмале-патокового та гірчичного виробництва у 
комбікорми у раціонах зростає кількість протеїну – на 11,1 % при 
використанні 4,5 % СКК + 4,5 % ГМ за масою комбікорму і на – 9,7 % у 
випадку використання 4,5 % КФК + 4,5 % ГМ. Але, накопичення азоту не 
збільшується пропорційно його надходженню в організм молодняку 
свиней. Так, у ІІ-й групі підвищується валовий вміст азоту в раціоні за 
незначноїекскреції азотистих речовин з калом, що приводить до 
підвищення ступеня його відкладання в організмі підсвинків. Навпаки, в 
ІV-й групі за використанняазоту в раціоні у кількості 49,22 г підвищується 
як надходження його в організм, так і виділення з калом. Меншевсього 
містилося азоту у калу свиней IІ-ї та III-ї груп, відповідно на 34,43 і 
39,84 %, порівняно з контролем. Як наслідок, спостерігається збільшення 
вмісту азоту в сечі підсвинків ІІ-ї групи в порівнянні з контролем на 0,74 
г. Тобто, не зважаючи на високе надходження азоту в організм тварин, 
його ретенція виявилася нижчою, ніж у контрольній групі. 

Найбільш високим коефіцієнтом використання азоту – 58,3 % від 
прийнятого і 73,4 % від перетравного, відрізнялися підсвинки ІІІ-ї 
дослідної групи. На другому місці за цими показниками знаходилися 
тварини ІІ-ї групи, якіпоступалися своїм ровесникам за коефіцієнтами 
використання азоту: від прийнятого – на 1,3 % і від перетравленого– на 
0,4 %. У тварин, що одержували кормосуміш 4,5 % кукурудзяно- 
фосфатидного концентрату + 4,5 % гірчичної макухи, ця різниця склала 
5,05 і 1,77 %.  

За комплексного введення в раціони 4,5 % сухого кукурудзяного 
корму + 4,5 % гірчичної макухи збільшується біологічна цінність протеїну 
на 5,3 %, використання чистого білка на 7,96 %. 

У той же час застосування 4,5 % КФК + 4,5 % ГЖ, навпаки, знижує 
біологічну цінність протеїну раціона. Тобто, не завжди підвищення 
споживання азоту веде до посилення його відкладання в тілі тварин. 

Продукти крохмале-патокового та гірчичного виробництва є 
джерелами не тільки біологічно цінного протеїну, але й обмінної енергії 
[5]. Після включення сухого кукурудзяного корму, кукурудзяно-
фосфатидного концентрату та гірчичної макухи в комбікорми 
підвищилася забезпеченість свиней концентрацією валової енергії у 
дослідних груп, що сприяло збільшенню надходження енергії з кормом на 
4,64 – 4,88 %. 

Перетравність енергії органічних речовин також збільшилася на 2,7 – 
7,3 %, обмінна енергія знаходилася у межах 25,9 – 27,8 МДж і більш 
суттєва перевага в її використанні була тваринами IІ-ї групи, які 
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споживали 4,5 % СКК + 4,5 % ГМ. У свиней цієї групи коефіцієнт 
обмінності складав 75,6 %, перевищуючи контроль на 2,3 %. У цей же час 
ККД корму склав 43,1 %, тобто на 11,08 % вище рівня контрольної групи.  

Для підвищення ефективності використання обмінної енергії, за 
рахунок удосконалення енергетичного живленнясвиней, доцільно 
розділяти затрати, позв'язані з життєдіяльністю, і витрати на синтез білка і 
жиру.  

Прийняття такої концепції дозволило нам виявити тенденцію до 
збільшення синтезу білка і жиру у тварин дослідних груп. Найбільш 
істотною ланкою необхідних втрат енергії є загальні тепловтрати, тобто 
витрати на забезпечення фізіологічних функцій організму. У наших 
дослідженнях цей показник є найбільш значним у ІІІ-й дослідній групі 
молодняку свиней, яким давали раціон з комплексною добавкою 2,0 % 
КФК + 2,5 % СКК + 4,5 % ГМ замість зерна ячменя. У цій же групі 
встановлено помітне зниження витрат обмінної енергії на кожні 1000 ккал 
продукції на 14,49 % в порівнянні з контролем, що призвело до 
збільшення показника ККД корму, який перевищував контроль на 
14,07 %. 

Таким чином, обмін енергії взаємопов’язаний із збалансованістю 
раціону за протеїном, що знайшло своє відображення в показниках 
продуктивності, коли спостерігалося в дослідних групах підвищення 
середньодобових приростів живої маси свиней до 706,8 – 726,4 г. Тобто, 
при збільшенні приростів живої маси підсвинків коефіцієнт корисної дії 
корму підвищився до рівня 43,1 – 44,3 %. 

Висновки і перспективи подальших досліджень.На основі 
проведених досліджень науково обгрунтовано та експериментально 
доведено доцільність використання побічних продуктів переробки зерна 
кукурудзи та гірчиці у раціонах свиней, що сприяє підвищенню 
продуктивності молодняку свиней на 7,4 – 14,3 %, але більш суттєвою в 
порівнянні з контролем ця перевага була у дослідній групі, якій включали 
2,5 % СКК + 2 % КФК + 4,5 ГМ. 
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Н.А. Бегма. ПЕРЕВАРИМОСТЬ КОРМА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЭНЕРГИИ В ОРГАНИЗМЕ СВИНЕЙ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ 
НЕТРАДИЦИОННЫХ ПРОТЕИНОВЫХ КОМПОНЕНТОВ.  

Установлено, что введение в комбикорм молодняка свиней продуктов 
переработки горчичного и крохмало-паточного производства обусловило 
повышение коэффициентов переваримости клетчатки на 6,7 %, жира на 4,2 %, 
протеина на 3,4 %, более эффективное использование азота корма и энергии в 
организме свиней.  

 
N. Begma. DIGESTIBILITY OF FEED AND DISTRIBUTION OF 

ENERGY ON THE ORGANISM OF PIGS AT FEEDING OF 
NONTRADITIONAL PROTEIN COMPONENTS.  

It’s established that introduction on mixed fodders of sapling of pigs of products of 
processing of mustard and starch –and treacle production are increase of coefficients of 
digestible of cellulose on 6.7%, fat –on 4.2% and protein -3.4% and more effective using of 
nitrogen and energy in the organism of pigs. 
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ЗАЛЕЖНІСТЬ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ ТЕЛЯТ  
ВІД СПОСОБІВ ЇХ УТРИМАННЯ 

 
А.О. Бондар, кандидат сільськогосподарських наук, доцент 
Миколаївський державний аграрний університет, Україна 
 

Розглянуто способи утримання телят в перші місяці життя. Це утримання 
телят в профілакторії груповим способом та в індивідуальних дерев’яних 
будиночках під відкритим небом. Встановлено, що серед способів утримання 
телят найефективнішимє «холодний», який позитивно впливає на стан їх 
здоров’я, ріст і розвиток. 

Ключові слова: телята, коса довжина тулуба, індекс формату, індекс збитості, 
способи утримання, «холодне» утримання. 
 

Постановка проблеми.Жива маса характеризує сукупність розвитку 
всіх органів і тканин, а лінійні розміри тварини досить добре 
відображають розвиток кістяка, тому дуже важливим є визначення 
лінійних промірів телят, оскільки молодий організм характеризується 
нерівномірністю росту та формування скелету. Оцінка за лінійними 
промірами – точніший і об'єктивніший метод, що дає можливість 
порівнювати екстер’єр тварин [2, 4]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій.У системі вирощування 
телят використовують різні методи утримання: «холодний», підсисний, 
метод індивідуального, групового утримання, утримання телят в 
профілакторії в індивідуальних клітках Еверса [3]. 

У зв’язку з цим дані про живу масу тварин, що ростуть, необхідно 
доповнювати вимірюваннями частин тіла (статтями). За допомогою 
промірів статей тіла контролюють ріст тварин, пропорційність будови 
тіла, роблять висновок про морфологічну подібність тварин, а також 
вирішують деякі технологічні питання [5]. 

Мета роботи – охарактеризувати способи утримання телятв 
господарстві та визначити серед способів утримання тварин 
найефективніший, який позитивно влпиває на їх зріст і розвиток. 

Матеріали і методика.Дослідження проводили у господарстві ТОВ 
«ЮлИгС–МС» Жовтневого району з грудня 2010 року по лютий 
2011 року. 

Для дослідження методом пар-аналогів за віком, живою масою та 
станом здоров’я сформували дві групи, в яких знаходилося по 10 голів; 
телята контрольної групи утримувалися у профілакторії груповим 
способом у двох секціях по 5 голів, а дослідній – в індивідуальних 
дерев’яних будиночках на вулиці, куди їх переводили на другу добу після 
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народження. Середня жива маса телят становила 30-35 кг.  
Індивідуальні будиночки для телят будували розмірами: довжина – 

2,5 м, ширина – 1,2 м, висота – 1,2 м, а в якості будівельного матеріалу 
використовували дерев’яні дошки. Для запобігання намокання та 
проникнення вітру будиночки оббивали поліетиленовими мішками, вхід 
завішували мішковиною, підлога у будиночку була представлена шаром 
соломи товщиною 50-60 см. Попереду будиночків знаходилися воль’єри, 
призначені для моціону телят, в них знаходилася годівниця [2]. 

Телята двох груп мали однаковий раціон годівлі, при цьому в перші 
дні життя їм з соски 4 рази на день по 1,5 л випоювали молозиво, 
починаючи з 5-го дня їм згодовували суміш із сої та води у 
співвідношенні 1:3 по 2,0 л двічі на добу, з 10-го дня привчали до сіна, 
даючи 0,5 кг один раз на добу, з 15-го дня давали 0,2 кг концентрованих 
кормів.  

Шляхом зважування на вагах вранці до годівлі визначали живу масу 
телят, з точністю до 1 г, на основі якої, за загальноприйнятими 
формулами, визначали їх лінійний ріст [1]. 

Висоту в холці визначали за допомогою мірної палиці від найвищої 
точки холки до підлоги; косу довжину тулуба – від плечолопаткового 
суглобу до заднього виступу сідничного бугра, також мірною палицею; 
обхват грудей вимірювали сантиметровою стрічкою, за лопатками по 
колу, що проходить по дотичній до заднього кута лопатки [6]. 

За формулами Е.Я. Борисенка [1] визначали індекси: 
формату = коса довжина тулуба/висота в холці ∙ 100%;          (1) 

збитості = обхват грудей/коса довжина тулуба ∙ 100%.      (2) 
Результати досліджень. Визначали лінійні проміри тіла у телят: 

висоту в холці, косу довжину тулуба та обхват грудей. Аналізуючи лінійні 
проміри телят (табл. 1), які утримувалися різними способами, 
спостерігали, що телята, що перебували у профілакторії, поступалися 
своїми лінійними показниками телятам, які утримувалися в 
індивідуальних будиночках на вулиці, починаючи вже з першого місяця 
утримання, при цьому за висотою в холці – на 1,8 см (9,8 %), косою 
довжиною тулуба – 3,4 см (9,6 %), обхватом грудей – 8,8 см (9,1 %).  

З віком лінійні проміри дослідної групи тварин також переважали 
контрольну. В двомісячному віці різниця становила: висота в холці – 
1,3 см (9,8 %), коса довжина тулуба – 4,8 см (9,4 %), обхват грудей – 
4,3 см (9,5 %); у три місяці: висота в холці – 5,8 см (9,3 %), коса довжина 
тулуба – 4 см (9,6 %), обхват грудей – 2,4 см (9,8 %) до контрольної групи 
тварин. 

При цьому різниця висота в холці у 60 днів – Р>0,95, у 90 днів – 
Р>0,999; коса довжина тулуба: у 30 днів – Р>0,99, у 60 днів – Р>0,999, у 90 
днів – Р>0,95; обхват грудей: у 30 та 60 днів – Р>0,999. Останні показники 
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не мали достовірної різниці. 
Тому слід зауважити, що телята дослідної групи характеризувалися 

кращим ростом та розвитком, які відображалися у збільшенні розмірів 
скелету тіла тварини. 

 
Таблиця 1 

Лінійні проміри телят при різних умовах утримання 
Групи 

контрольна дослідна Показники 
Вік 

телят, 
дні   ±S σ Сv,% ±S σ Сv,% 

1 69,2±0,64 1,93 2,79 69,8±0,66 1,99 2,85 
30 70,4±0,39 1,17 1,67 72,2±0,62* 1,87 2,6 
60 79,9±0,40 1,2 1,5 81,2±0,52 1,55 1,91 

Висота в 
холці, см 

90 82,1±0,33 0,99 1,21 87,9±0,95*** 2,85 3,24 
1 82,0±0,50 1,49 1,82 83,4±0,42 1,26 1,52 

30 85,1±0,55 1,66 1,95 88,5±0,65** 1,96 2,21 
60 88,2±0,44 1,32 1,49 93,0±0,74*** 2,21 2,38 

Коса 
довжина 
тулуба, см 90 92,3±0,69 2,06 2,23 96,3±1,13* 3,4 3,53 

1 83,4±0,55 1,65 1,97 84,4±0,50 1,51 1,78 
30 85,4±0,57 1,71 2,01 94,2±0,62*** 1,87 1,99 
60 94,4±0,67 2,01 2,13 98,7±0,55*** 1,64 1,66 

Обхват 
грудей, см 

90 98,3±0,69 2,06 2,09 100,7±0,89 2,67 2,65 
Примітки: 1.* – рівень значимості критерію вірогідності Р>0,95; 

2.** – рівень значимості критерію вірогідності Р>0,99;  
3.*** – рівень значимості критерію вірогідності Р>0,999. 

 
Зміну величини лінійних промірів телят дослідної групи, які 

утримувалися “холодним методом” на вулиці в індивідуальних 
будиночках, відображено на рисунку 1. 
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Рис. 1. Показники лінійних промірів телят,  
яких утримували«холодним» методом 
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На ріст і розвиток тварин впливає багато факторів, зокрема 
спадковість, фізіологічний стан батьків, умови годівлі й утримання. Вони 
характеризуються зміною лінійних розмірів, екстер’єрних промірів статей 
тіла та індексів будови тіла; з ними пов’язують напрям і рівень 
продуктивності тварин.  

Індекси тілобудови відображають співвідношення між собою різних 
промірів тіла тварин, виражене у відсотках, і характеризують 
гармонійність розвитку різних частин тіла. У різному віці співвідношення 
між ними також будуть різними, це залежить від неоднорідності росту 
скелету телят. 

Визначивши лінійні проміри у двох групах тварин, ми розрахували 
індекси формату та збитості, при цьому індекс формату визначає ступінь 
розтягнутості тварини, тобто на скільки ширина тіла більше за висоту, а 
індекс збитості дає уявлення про ступінь розвитку тулуба. Аналізуючи 
отримані результати розрахунків індексів тілобудови телят, яких 
утримували різними способами (табл. 2), спостерігаємо, що індекси 
дослідної групи за своєю величиною переважали показники контрольної 
групи тварин.  

Таблиця 2 
Індекси будови тіла телят при різних способах утримання 

Індекси тілобудови 
Групи 
тварин 

Вік 
телят, 
дні формату, % σ Сv,% збитості, % σ Сv,% 

1 118,6±1,71 5,12 4,32 101,7±0,75 2,26 2,23 
30 120,9±1,21 3,62 2,99 100,4±0,19 0,57 0,57 
60 110,4±0,68 2,05 1,86 103,0±0,90 2,71 2,53 

Контрольна 

90 112,4±0,91 2,74 2,44 106,6±1,10 3,30 3,10 
1 119,6±1,42 4,25 3,55 102,2±0,54 1,61 1,59 

30 122,6±1,17 3,52 2,87 104,5±1,15 3,44 3,23 
60 114,6±1,26* 3,79 3.31 106,2±0,84 2,52 2,38 

Дослідна 

90 116,7±1,97 5,92 5,40 108,7±1,93*** 5,79 5,53 
Примітки: 1.* – рівень значимості критерію вірогідності Р>0,95; 

2.** – рівень значимості критерію вірогідності Р>0,99;  
3.*** – рівень значимості критерію вірогідності Р>0,999. 

 
Індекси формату двох груп тварин відображено на рисунку 2. На 

графіку видно, що в обох групах у віці від 30 до 60 днів спостерігається 
зниження величини показника індексу, а починаючи з 60 дня знову 
спостерігається його зростання. 

Індекс формату у 30 днів відрізнявся на 1,7 %, у 60 днів – на 4,2 %, у        
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90 днів – на 4,3 %, при цьому достовірність різниці між промірами 
спостерігалася у віці 60 днів і становила Р>0,95. 
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Рис. 2. Показники індексу формату телят  
при різних способах утримання 

 
За величиною індексу збитості також переважала дослідна група 

тварин. У 30 днів різниця між показниками становила 0,5%, у 60 днів – 
4,1%, у 90 днів – 2.1% (Р>0,999) (рис. 3). 
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Рис. 3. Показники індексу збитості телят  
при різних способах утримання 

 
Як показано на графіку, у дослідній групі спостерігається рівномірне 

збільшення індексу збитості з віком, а у контрольної – у віці з 30 до 60 
днів також спостерігається різке збільшення і з 60 до 90 днів зниження на 
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незначний процент. 
Висновки і перспективи подальших досліджень. Телята, яких 

утримували «холодним» методом, мали значно кращий розвиток, який 
обумовлений кращими обмінними процесами, проявляючись, головним 
чином,у середньодобових приростах та у збільшенні живої маси і лінійних 
промірів, що вказує на кращий розвиток скелету за рахунок перебування 
на відкритому повітрі. 

Телята, яких утримували у профілакторії, мали гірший розвиток, це 
пояснюється обмеженням їх рухливості, недостатнім доступом сонячних 
променів, за рахунок яких утворюється вітамін Д, яких необхідний для 
нормального розвитку організму теляти. 
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А.А. Бондарь.ЗАВИСИМОСТЬ РОСТА И РАЗВИТИЯ ТЕЛЯТ ОТ 
СПОСОБОВ ИХ СОДЕРЖАНИЯ.  

Рассмотрены способы содержания телят  в первые месяцы жизни. Это 
содержание телят в профилактории групповым способом и в индивидуальных 
деревянных домиках на открытом воздухе. Среди способов содержания телят 
эффективен методхолодного содержания, который  позитивно влияет на 
состояние здоровья, рост и развитие животных. 
 

A. Bondar.DEPENDENCE OF GROWTH AND DEVELOPMENT OF 
CALVES ON THE METHODS OF THEIR MAINTENANCE.  

The methods of maintenance of calves are considered in the first months of life. It is 
maintenance of calves in to the preventive clinic by a group method and in individual 
wooden cottages under open-skies. It is set among the methods of maintenance of calves 
most effective – «cold», which positively influences on their state of health, growth and 
development. 
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УДК 636.082. 
 

КАДРИ – ОСНОВА ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ 
ПТАХІВНИЦТВА 

 
В.П.Бородай, доктор сільськогосподарських наук, професор  
Міжінститутський ННЦ технологій у птахівництві, їх сертифікації і 
стандартизації 
А.І.Вертійчук, доцент 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 

Висвітлено тенденції світового й вітчизняного розвитку птахівництва і 
стан підготовки фахівців для галузі в Україні та запропоновано концепцію 
встановлення спеціальності з птахівництва. 

Ключові слова: птахівництво, види сільськогосподарських  птахів, продукція, 
розвиток, навчання,  дисципліни, спеціалізація, спеціальність, бакалавр, магістр. 
 
 На сьогодні в аграрних вищих навчальних закладах нашої країни за 
підготовки бакалаврів за напрямом ,,Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва’’ на вивчення питань з птахівництва відводиться в 
межах 2,0 % часу, або взагалі не приділяється увага цій галузі. Практичне 
навчання з птахівництва також мізерне: для студентів напряму 
,,Технологія виробництва і переробки продукції птахівництва’’ навчальна 
практика становить один день, а виробничу практику впродовж 5 тижнів 
проходять у птахівницьких господарствах лише ті студенти-бакалаври, які 
виконують випускні (дипломні) роботи з питань птахівництва.  
 Наведені дані щодо обсягу різних навчальних дисциплін свідчать 
про несправедливий, упереджений підхід до вивчення галузі птахівництва. 
На вивчення цієї галузі має бути, навпаки, значно більший обсяг годин. 
Більше того, є всі підстави на існування окремої спеціальності по 
птахівництву, а не обмежуватися мізерною спеціалізацією.  
 Це ми обґрунтовуємо як тим, що галузь птахівництва за обсягом і 
асортиментом виробленої продукції виходить на перше місце серед 
загальної тваринницької продукції, так і тим, що склад птахівництва 
включає не один основний вид тварин, як у скотарстві – велика рогата 
худоба, у свинарстві – свині, у конярстві – коні, у вівчарстві – вівці. 
Птахівництво  ж включає 10 видів птахів: кури, індики, качки  звичайні, 
мускусні качки, перепели, цесарки, страуси, фазани, голуби. При цьому 
кожен зазначений вид птахів має істотні відмінності: за предками; 
породами; біологічними особливостями; специфікою утримання та 
годівлі; особливостями використання  технологічного обладнання; 
асортиментом та якістю продукції, її переробкою, зберіганням, формами 
реалізації та використання тощо. 

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



Вісник аграрної науки Причорномор’я 25 
Випуск 4, т. 2, ч. 2, 2012 

 У птахівництві ж у всіх свійських видах птиці біологічно-
господарської тотожності практично немає. Кури, індики, качки, гуси, 
цесарки, перепели, страуси мають інше походження за предками, місцями 
одомашнення та шляхами поширення. У них переважно не тотожні 
біологічні особливості: анатомія, фізіологія, ембріональний розвиток, 
продуктивність, продуктивний період, якість продукції. У кожного з цих 
видів інші вимоги до параметрів мікроклімату, умов годівлі та 
технологічного обладнання за періодами онтогенезу.  
 Є різниця і в птиці різних напрямів продуктивності, зокрема курей 
яєчних, комбінованих і м’ясних курей, важких і легких типів індиків та 
гусей, яєчних і м’ясних перепелів, різних кросів птиці. Неврахування 
цього призводить до того, що в Україні, як правило, не створено і не 
розводять вітчизняних м’ясних порід і кросів курей, бо умови утримання й 
годівлі яєчних і м’ясних курей мають бути різними. Тому м’ясні породи 
курей розводять лише любителі, а м’ясні кроси – спеціалізовані 
птахівницькі підприємства. 
 Птиці різних видів властива своя специфіка підбору, 
комплектування племінних і промислових стад, тривалості використання, 
оцінки племінних якостей, бонітування птиці. 
 Для сучасного птахівництва характерні гібридизація та використання 
кросів птиці. Промислові господарства яєчного і м’ясного напрямів нині 
використовують не породи, а кроси птиці, чого немає ні в скотарстві, ні в 
свинарстві та інших галузях. 
 Селекція птиці за кросами відрізняється від селекції за породами. І 
кожен крос має специфіку як за методами створення, так і за структурою: 
однопородні; із кількох порід; 2-4-лінійні; лінії прості; синтетичні, 
поєднувані. При цьому використовується також багато порід птиці, які 
мають значне поширення у господарствах населення, де виробляють 
понад 56 % яєць в Україні. 
 Сучасні господарства з виробництва яєць і м’яса – це промислові 
підприємства із застосуванням повної механізації та автоматизації 
виробничих процесів на комп’ютерній основі. Промислові птахівницькі 
підприємства працюють за циклограмами і технологічними картами  
виробництва продукції. При цьому у виробництві продукції кожного виду 
птиці є своя специфіка. При вирощуванні курчат-бройлерів, зокрема, 
здійсюють 5-6 оборотів використання приміщень і комплектування стада 
за принципом «все пусто – все зайнято», використовуючи за кожним 
оборотом дезінфекцію усіх приміщень та обладнання.  
 Забійна та переробна промисловість галузі птахівництва докорінно 
відрізняється від інших галузевих підприємств. Асортимент переробленої 
продукції птиці різнобічний і має свою специфіку порівняно з продуктами 
молока та м’яса великої рогатої худоби і свиней. 
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 У птахівництві – інші форми обліку поголів’я та продукції. 
Відрізняються форми первинної документації у племінних господарствах 
різного типу. Державні стандарти на птицю  і продукцію різні для усіх 
видів сільськогосподарських птахів. 
 Проте для опанування специфіки розведення та використання птиці 
такої можливості немає і наближено. Так, якщо є 10 видів свійських птахів 
з різними породами в кожному виді і кросами в трьох видах птиці, і крім 
того, є яєчний і м’ясний напрямки, виробництво інкубаційних і харчових 
яєць, вирощування ремонтного молодняку і молодняку на м’ясо, а також 
утримання дорослого стада, інкубація яєць, якість яєць і м’яса, їх 
переробка, засоби механізації й автоматизації виробничих процесів, 
індивідуальний і груповий облік, хвороби птиці тощо, то як можна 
розподілити відведені 32 години лекцій і 48 годин лабораторних між 
важливими питаннями й проблемами у птахівництві? 
 Вочевидь, підготовка фахівців з птахівництва за кваліфікацією 
„Бакалавр” ведеться на досить недостатньому рівні. Мало що поліпшує 
також підготовка фахівців для птахівництва за кваліфікацію „Магістр”.  
 Враховуючи обсяг сучасних навчальних планів за ОКР „Бакалавр” і 
„Магістр”,  змінити програму підготовки фахівців із птахівництва  шляхом  
істотного збільшення обсягу навчальних годин за лекціями, 
лабораторними заняттями та навчальною і виробничою практикою 
неможливо. 

Для вирішення проблеми щодо повноцінної підготовки фахівців для 
галузі птахівництва необхідно відкрити окрему спеціальність за напрямом 
і кваліфікаціями по птахівництву. Така спеціальність має базуватися на 
повноцінному вивченні всіх видів і продуктивних напрямів птиці. 
Невиправданим є те, що теперішній фахівець на посередньому рівні знає 
лише яєчне і м’ясне курівництво, оскільки на вивчення цих галузей 
виділяється час на рівні знайомства з ними,  інші види птиці вивчаються 
2-4 години. 

Для забезпечення належної підготовки за окремою спеціальністю з 
птахівництва на рівні ОКР ,,Бакалавр’’ необхідно виділити такі 
дисципліни як ,,Орнітологія’’, ,,Анатомія птиці’’, ,,Фізіологія птиці’’, 
,,Генетика птиці’’, ,,Селекція птиці’’,  ,,Годівля птиці’’, ,,Гігієна у 
птахівництві’’ (назви у скороченому виразі), а також окремі дисципліни з 
вивчення технології виробництва та переробки продукції птиці кожного 
виду, економіки, менеджменту та організації виробництва, механізації, 
електрифікації та автоматизації виробничих процесів тощо. 

Підготовку фахівців за ОКР ,,Магістр’’ можна вести за 5-7 
спеціалізаціями: ,,Яєчне птахівництво’’, ,,Виробництво м’яса курчат-
бройлерів’’, ,,Виробництво та переробка продукції водоплавної птиці’’, 
,,Виробництво та переробка продукції індиків, цесарок, перепелів, 
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страусів’’, ,,Голубівництво’’, ,,Мисливське, заповідне, зоопаркове та 
декоративне птахівництво’’, ,,Ембріологія та інкубація яєць птиці’’, 
,,Селекція сільськогосподарської птиці’’, ,,Годівля птиці’’. 

Навчальні плани та програми для підготовки фахівців за 
спеціальністю з птахівництва вже підготовлено і зберігаються на кафедрі 
птахівництва Національного університету біоресурсів і 
природокористування України. 

Таким чином, є повне обґрунтування і необхідні розробки начальних 
планів і програм для відкриття спеціальності „ Технологія виробництва і 
переробки  продукції птахівництва ” за ОКР ,,Бакалавр’’ і ,,Магістр’’. 

Висновки і пропозиції. 
1. Для корінного поліпшення вивчення птахівництва за рівнем знань і 

умінь у питаннях технології виробництва і переробки продукції усіх видів 
птиці запровадити у вищих аграрних навчальних закладах новий напрям 
підготовки фахівців – «Технологія виробництва і переробки продукції 
птахівництва». 

2. За новим напрямом «Технологія виробництва і переробки продукції 
птахівництва» запровадити навчання за ОКР «Бакалавр» і ОКР «Магістр», 
передбачаючи у планах і програмах нормативної і варіативної частин 
вивчення усіх видів сільськогосподарської птиці за біологічними 
особливостями, утриманням, годівлею, технологічними процесами, 
менеджментом, економікою, механізацією та автоматизацією виробничих 
процесів. 

3. За ОКР «Магістр» виділити такі спеціалізації: «Яєчне птахівництво», 
«Виробництво та переробка м’яса курчат-бройлерів», «Виробництво та 
переробка продукції водоплавної птиці», «Виробництво та переробка 
продукції індиків, цесарок, перепелів, страусів», «Голубівництво», 
«Мисливське, заповідне, зоопаркове та декоративне птахівництво», 
«Ембріологія та інкубація яєць птиці», «Селекція птиці», «Годівля птиці», 
«Гігієна птиці». 

4. Відновити навчання у мережі професійних училищ для підготовки 
фермерів  і робітників у галузі птахівництва, а в  навчальних закладах І і 
ІІ-го рівнів акредитації запровадити підготовку фахівців з птахівництва, як 
було в попередні роки у технікумах.  
 

Література 
1. Фисинин В.М. Современные тенденции розвития российского и мирового 

птицеводства / В.М. Фисинин // Ефективне птахівництво. – 2006. – №11. – С. 8–12. 
2. Наукові аспекти розвитку птахівництва в Україні / В.П. Бородай, А.І. Вертійчук, О.В. 

Циганюк, В.В. Мельник // Аграрна наука і освіта. – 2000. – № 1. – С. 104–108. 
3. Гайдаенко О.В. Этапы розработки логистической стратегии в птицеводстве / 

О.В. Гайдаенко // Єфективне птахівництво. – 2009. – №7. – С. 6–8. 
 

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



28 
 

В.П. Бородай, А.И. Вертийчук. КАДРЫ – ОСНОВА 
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ПТИЦЕВОДСТВА. 

Освещены тенденции мирового и отечественного развития птицеводства и 
состояния подготовки специалистов для отрасли  в Украине,предложена концепция 
создания специальности по птицеводству.  
 

W. Boroday, A. Vertiychuk.PERSONNEL – THE BASIS FOR 
FURTHER DEVELOPMENT OF POULTRY INDUSTRY. 

The world and domestic trends of the poultry development and condition of educational 
level of specialists of this fieldare shown. The concept of educational specialization of polutry is 
offered. Keywords: fowling, types of the agricultural bird, product, education, discipline, profession, 
bachelor, master.  
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МОРФОЛОГІЯ НАЙДОВШОГО М’ЯЗА МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ПРИ 
ЗГОДОВУВАННІ ПРИРОДНИХ АЛЮМОСИЛІКАТІВ 

 
Т.В. Вербельчук, кандидат сільськогосподарських наук  
С.П. Вербельчук, кандидат сільськогосподарських наук  
Житомирський національний агроекологічний університет, Україна 
 

Представлено гістоархітектоніку найдовшого м’яза молодняку свиней при 
згодовуванні природних алюмосилікатів. Встановлено, що згодовування 
алунітового та каолінового борошна не має негативного впливу на 
гістоархітектоніку найдовшого м’яза молодняку свиней дослідних груп. 

Ключові слова: алунітове та каолінове борошно, тканина, найдовший м'яз 
спини, тварина, м'язові волокна, зрізи. 

 
Вступ. Велике значення у забезпеченні населення продуктами 

харчування і тваринницькою сировиною має промислове свинарство. 
Підвищення продуктивності свиней тісно пов'язане із забезпеченням 
тварин повноцінною годівлею, зокрема мінеральними речовинами, які 
вкрай необхідні тваринам [1].  

Аналіз основних досліджень та публікації. Останнім часом все 
більше привертає увагу використання в годівлі сільськогосподарських 
тварин нетрадиційних природних кремнеземів, зокрема природних 
алюмосилікатів, які є важливим фактором підвищення біологічної 
повноцінності кормів [2, 3]. При згодовуванні тваринам глиноземи 
зв'язують токсичні речовини, а саме: токсини мікробів, плісняви, 
пестициди, важкі метали завдяки їх високої сорбційної здатності [4]. Проте 
особливості будови та функції органів і тканин тварин, у раціони яких 
додають мінеральні добавки, залишаються недостатньо вивченими.  

Постановка завдання. Метою наших досліджень було встановлення 
впливу алунітового та каолінового борошна на гістометрію найдовшого 
м’яза молодняку свиней на відгодівлі.  

Матеріали і методика. Досліди проводили на чотирьох групах 
молодняку свиней великої білої породи в умовах свинокомплексу ВАТ 
„Колодянський бекон” Новоград-Волинського району Житомирської 
області, відібраних за принципом аналогів. Всі тварини були клінічно 
здорові і придатні для проведення досліджень. Контрольна група під час 
зрівняльного та основного періодів отримувала основний раціон 
збалансований за мінеральним складом традиційними солями макро та 
мікроелементів. Другій групі згодовували у суміші 1,5% алунітового та 
1,5% каолінового борошна від сухої речовини раціону, третій та четвертій 
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групам відповідно 3% від сухої речовини раціону алунітового та 
каолінового борошна.  

Гістологічні дослідження проводили на кафедрі анатомії та 
гістології факультету ветеринарної медицини Житомирського 
національного агроекологічного університету. Матеріал для дослідження 
брали при забої тварин (по 5 голів з кожної групи) з найдовшого мускула 
спини на рівні останнього грудного хребця. Для проведення гістологічних 
досліджень застосовували загальноприйняті методи фіксації тканин та 
виготовлення зрізів [5]. Морфометричний аналіз проводили згідно з 
рекомендаціями К.Ташке (1980) та Г.Г. Автанділова (1990) [6, 7]. Цифрові 
дані статистично обробляли за допомогою комп'ютерної програми 
“Місrosoft Ехсеl”.  

Результати досліджень. Дослідженнями найдовшого м'яза спини у 
дослідних тварин не спостерігали структурних змін відносно 
контрольних. 

Між м'язовими волокнами містяться прошарки сполучної тканини. У 
ній виявляється велика кількість кровоносних і лімфатичних судин. 
Гістохімічними дослідженнями вмісту в м'язовій тканині нейтральних 
ліпідів виявили, що нейтральні ліпіди розташовані навколо великих 
м'язових пучків (рис. 1). 

У 2, 3 та 4-й дослідних групах відмічено підвищений вміст рівня 
ліпідів у м’язовій тканині в порівняні з контролем. Основними місцями 
локалізації їх у найдовшому м’язі спини свиней є м’язові волокна та 
прошарки сполучної тканини у вигляді великих тяжів, які складаються із 
3-4 рядів видовжено-округлих клітин. Відомо, що присутність жирової 
тканини надає свинині високої калорійності, робить її ніжною, 
ароматнішою, а м’ясо “мармуровішим”. 

 
Рис 1. Локалізація та розподіл нейтральних ліпідів в найдовшому 
м’язі свині контрольної групи: а – м’язове волокно; б – ядра;  

в – сполучна тканина; г – ліпіди. Судан III, IY. Х 280 
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У м'язових волокнах чітко виражені поздовжня і поперечна  
смугастість. При відносно невеликій кількості міофібрил повздовжня 
посмугованість м'язової тканини виражена досить різко, а поперечна 
відносно слабо. При фарбуванні гістопрепаратів гематоксиліном та 
еозином великі за діаметром м'язові волокна на поперечному та 
повздовжньому зрізах слабо забарвлені. Поперечна перекресленність в 
них слабо виражена, а міофібрили стають ніби витонченими. У м'язових 
волокнах з малимпоперечним діаметром, які зустрічаються в незначній 
кількості серед м'язових волокон середньої величини, міофібрили 
розташовані більш щільно. По периферії волокон містяться овальної, 
паличковидної або видовженої форми ядра, які розміщені досить 
нерівномірно. Таке розміщення ядер чітко виражене на поперечних зрізах 
волокон (рис. 2,3,4). 

 
Рис. 2. Мікроскопічна будова найдовшого м'язу спини свині 

контрольної групи: а - м'язові волокна; б - ядра м'язового волокна. 
Гематоксилін та еозин. X 280 

 

 
Рис. 3. Мікроскопічна будова найдовшого м’язу спини свині 2-ї 
групи: а – м’язові волокна; б – ядра м’язового волокна.  

Гематоксилін та еозин. Х 280 
М'язові волокна мають різну довжину і товщину. Разом з тим, 

середній показник товщини м'язових волокон у тварин дослідних груп 

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



32 
 

щодо контролю суттєво не відрізняється. Водночас спостерігається лише 
незначна тенденція до збільшення їх товщини.  

Середній об'єм ядер м'язових волокон є різним. Морфометричні 
дослідження засвідчили, що у свиней 3-ї дослідної групи спостерігається 
тенденція до зменшення об'єму ядер на 2,58 % (р>0,05). У тварин 4-ї 
дослідної групи  об'єм ядер м'язових волокон відносно контролю істотно 
не змінюється. Разом з тим спостерігається тенденція до зростання цього 
показника у свиней 2-ї дослідної групи.  

За товщиною м’язових волокон найдовшого м’язу спини свиней 
виявлено незначну тенденцію до збільшення їх у 2-й дослідній групі на 
0,96 мкм, відповідно, 3 та 4-ї дослідних груп – на 0,28 та 0,62 мкм в 
порівнянні з контрольною групою. 

 
Рис. 4. Мікроскопічна будова найдовшого м'язу спини свині 4-ї 
групи: а – м'язові волокна; б – ядра м'язового волокна.  

Гематоксилін та еозин. X 280 
Результати морфометричних досліджень показали, що у тварин 

дослідних груп спостерігається достовірне (р<0,001) збільшення кількості 
великих ядер м’язових волокон за рахунок зменшення кількості малих та 
середніх ядер. Так, якщо у свиней контрольної групи частка великих ядер 
становить лише 7 %, то у тварин 2-ї дослідної групи – 22; 3-ї – 20 і4-ї 
дослідної групи – 18 %. Це свідчить, на наш погляд, про підвищення рівня 
метаболізму і диференціації клітин у тварин, в раціон яких додавали 
алунітове та каолінове борошно. 

Висновки і перспективи подальших досліджень: 
1. При згодовуванні молодняку свиней на відгодівлі природних 

алюмосилікатів – алунітового та каолінового борошна, окремо та в суміші, 
характерних змін у гістоструктурі найдовшого м’яза спини не виявлено. 

2. Проведені гістологічні дослідження найдовших м'язів свиней при 
згодовуванні природних алюмосилікатів свідчать про принципову схожість 
їх будови. Відмінності зводяться до різного співвідношення між 
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сполучнотканинним компонентом м'яза, жировою тканиною і м'язовими 
волокнами. 

3. Результати морфометричних досліджень показали, що у тварин 
дослідних груп спостерігається достовірне (р<0,001) збільшення кількості 
великих ядер м’язових волокон за рахунок зменшення кількості малих та 
середніх ядер.  

На наш погляд, подальші дослідження повинні бути зосереджені на 
проведенні гістохімічних досліджень паренхіматозних органів у тварин. 
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Т.В. Вербельчук, С.П. Вербельчук МОРФОЛОГИЯ 

ДЛИННЕЙШЕЙ МЫШЦЫ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ ПРИ 
СКАРМЛИВАНИИ ПРИРОДНЫХ АЛЮМОСИЛИКАТОВ.  

Представлена гистоархитектоника длиннейшей мышцы молодняка свиней 
при скармливании природных алюмосиликатов. Установлено, что скармливание 
алунитовой и каолиновой муки не оказывает негативного влияния на 
гистоархитектонику длиннейшей мышцы молодняка свиней исследованных групп. 

 
T. Verbelchuk, S. Verbelchuk. MORPHOLOGY OF THE LONGEST 

MUSCLE OF YOUNG PIGS WHICH WERE FED WITH NATURAL 
ALUMINOSILICATES.  

It is shown the histoarchitectonics of the longest muscle of young pigs whichwere fed 
with natural aluminosilicates.it was founded that feeding with the usage of alunit flour and 
kaolin has no adverse effect on histoarchitectonics longest muscle of young pigs from 
experimental groups. 
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Розроблено проектно-технологічні рішення переходу свинарських племінних  
підприємств на потокову технологію виробництва. 

Ключові слова: свинарство, племінна ферма, проектно-технологічні рішення, 
потокова технологія виробництва. 

 
Вступ. Племінні господарства України, які утримують поголів'я до 

200 основних свиноматок та мають річне виробництво до 2,5-3,0 тис. 
поросят, застосовують сезонно-турову систему опоросів [6]. Така система 
є досить зручною, дозволяє одержувати від матки в середньому в рік 1,6-
1,8 опоросів при задовільних умовах годівлі, але в той же час має ряд 
негативних моментів. Відмічається низька оборотність станкомісць, 
нераціональне використання кнурів та маток, великі затрати робочого 
часу при обслуговуванні тварин, перевитрати кормів, електроенергії та 
інших матеріалів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ефективність переходу 
на нову технологію виробництва племінної продукції можна 
прослідкувати на прикладі роботи племінних підприємств, які переходять 
на потокову технологію виробництва [2, 5]. Вона є найбільш прийнятною 
з точки зору ефективного використання трудових та матеріальних 
ресурсів і передбачає потоковість, ритмічність і безперервність 
виробничих процесів, у тому числі при відтворенні, вирощуванні, 
відгодівлі й реалізації тварин; комплектування однорідних за масою, 
віком й фізіологічним станом груп свиней на всіх етапах процесу; високий 
рівень інтенсивності й економічної ефективності галузі. При цьому 
виробничий процес максимально відповідає біологічним особливостям 
свиней, включаючи циклічність відтворення і певний ритм вирощування 
племінного молодняку свиней [1, 3]. 

Запровадження нових технологічних прийомів для рівномірного 
одержання племінної і товарної свинини з 1,5-2-річною окупністю 
вкладених в реконструкцію коштів – є основним критерієм для переходу 
племінних господарств на потокову систему виробництва [4]. 

Постановка завдання. Мета досліджень – підвищити ефективність 
запровадження потокової системи одержання опоросів на свинарських 
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племінних підприємствах. 
Матеріали і методика. Об’єктом дослідження були племінні свині 

великої білої породи, станкове обладнання та інші технічні засоби 
виробництва при різних технологіях відтворення поголів’я, яке нами 
пропонувалося. 

Результати досліджень. До реконструкції свинарська ферма ТОВ 
«Новомосковськ Агро» Глобинського району Полтавської області була  
розрахована на утримання 80 основних свиноматок. На ній 
застосовувалася сезонно-турова система утримання свиней. Підсисні 
свиноматки утримувалися в індивідуальних станках в  приміщенні – 
маточнику № 1. Поросят відлучали у віці 60 днів і переводили на 
дорощування. Збереженість поросят знаходилася на рівні 78%. 
Середньодобовий приріст молодняку на вирощуванні становив 410 г. У 
середньому на свиноматку за рік отримували 1,7 опороси, а вихід ділових 
поросят складав 15,2 голови. У приміщеннях застосовувалося механічне 
видалення гною за допомогою транспортерів ТСН-2Б, а мікроклімат 
підтримувався за рахунок природної припливно-витяжної вентиляції. 
Годівля свиней здійснювалася вологими мішанками.  

Реконструкцією передбачалося впровадження нової ресурсоощадної 
технології виробництва свинини на базі нових об’ємно-планувальних 
рішень приміщень та модернізації обладнання. В основу нової технології 
покладено потокову систему виробництва для цілорічного одержання 
племінної і товарної продукції. За новим проектом свинарські приміщення 
№1 та №2 виступають єдиним модулем з дільницями для репродукції, 
вирощування та відгодівлі свиней. Приміщення поділені на ізольовані 
секції, які виходять на загальний коридор, що проходить біля подовжньої 
стіни будівлі (рис.1).  

Секція №1 – лабораторія штучного осіменіння та утримання кнурів – 
плідників. До її складу входять: лабораторія, мийка, приміщення для 
взяття сперми з 2 фантомами, 10 станків для утримання кнурів. 

Секція № 2 – для індивідуального утримання свиноматок першої 
половини поросності. Розрахована на 80 голів (4 секції по 20 станків). 

Секція №3 – для групового утримання свиноматок другого періоду 
поросності (4 секції: 7 станків по 19 м2та 1станок – 15,8 м2). 

Секція  №4 – для утримання поросних маток на 56 станкомісць (8 
секцій по 7  станків). Опороси – через кожні 10 днів (2 секції – 14 станків). 
Період обороту 1 секції для опоросу становить 40 днів: 5 днів секція 
зайнята свиноматками перед опоросом; 28 днів – підсисний період; 
7 днів – санобробка станкiв пiсля відлучення поросят. 

Секція № 5 – для утримання поросят на дорощуванні (6 секцій по 
4станки на 9,5 м2). 
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Рис.1.Візуалізація племінної ферми 

Секція № 6 – для поголів’я свиней першої фази відгодівлі (6 секцій по 
2 станки на 19-20 м2). 

Секція №7 – для утримання ремонтного поголів’я та племінного 
молодняку (12 секцій по 2 станки). 

 Секція №8 – для утримання свиней другої фази відгодівлі (14 секцій 
по 2 станки). Крім виробничої зони існують окремі блоки з мийкою для 
свиней, ваговою, санпропускником (рис. 2). 

 
Рис. 2.Схема розміщення приміщень племферми 
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Система видалення гною – самосплавна з бетонними ваннами, які 
з’єднані каналізаційними пластиковими трубами з виходом в ємність-
відстійник. Корми у свинарник подаються із зовнішнього пластикового 
бункера. Мікроклімат підтримується за допомогою припливно-витяжної 
вентиляції і регулятора кліматконтролю. 

За заданими технологiчними параметрами – 115 днiв поросностi, 
28 днiв пiдсисного перiоду та 7днiв вiд вiдлучення до осiменiння (сервiс-
перiод) впродовж року вiд однiєї свиноматки буде отримано 2,3 опороси. 
У цілому за рік заплановано 518 опоросів. Така схема роботи дозволяє з 
періодичністю 10 днів отримувати по 167 новонароджених поросят і 
передавати на дорощування 147 відлучених поросят з масою 7,8 кг. 
Середня iнтенсивнiсть росту поросят у пiдсисний перiод – 215 г за добу.  

Таким чином, на основі запланованої реконструкції було створено 
проект сучасної племферми з такими показниками: крок ритму – 10 днів, 
середньорічна кількість свиноматок – 225 голів, заплідненість свиноматок 
– 85%,  кількість опоросів на свиноматку – 2,3, вихід поросят масою 25-
30 кг – 5548 голів за рік, вихід відгодівельного молодняку масою 110-
120 кг – 5040 голів за рік, середньодобовий приріст при вирощуванні – 
750 г. Обслуговуючий персонал – 6 операторів.  

Базові параметри та технологічні показники племінної ферми  
наведеноу табл. 1.  

Таблиця 1 
Базові параметри і технологічні показники племінної ферми 

Варіант 
Показник 

базовий  новий  

До 
базового, 

± 
Тривалість репродуктивного циклу, днів 189 157 -32 
у тому числі: холостий період 14 14 0 

умовно-поросний 28 28 0 
явно-поросний 87 87 0 
підсисний 60 28 -32 

Тривалість дорощування поросят, днів 60 56 -4 
Загальна кількість опоросів 176 518 +342 
Заплідненість свиноматок, % 79 85 +6 
Інтенсивність використання свиноматок,  1,7 2,3 +0,6 
Вибракування свиноматок, % 30 35 +5 
Багатоплідність, голів 11,5 14,0 +2,5 
Вихід життєздатних поросят на 1 технологічну 
свиноматку, голів 16,5 24,6 +8,1 
Оборотність станків для опоросу за рік 2,5 9,1 +6,6 
Річне використання одного станка для опоросу,  днів 195 300 +105 
Одержано приплоду на 1 опоросний станок, голів 22,0 110,0 +88,0 
Одержано життєздатних поросят на 
1м2 станка для опоросу 4,4 19,8 +15,4 
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Проведені дослідження показали економічну доцільність переходу 
племінної ферми на потокову технологію вирощування свиней. 
Встановлення в маточнику 56 опоросних станків для цілорічного їх 
використання дає змогу щорічно задіяти в них 225 свиноматок та 
отримувати на 1 станок для опоросу по 110 поросят, що  у 4 рази більше 
ніж при застосуванні базової (сезонно-турової) технології. При цьому 
оборот станків зростає з 2,5 до 9 разів, вихід ділових поросят на 1 
технологічну свиноматку підвищується на 8 голів. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Реконструкція і 
перехід на нову технологію вирощування племінного молодняку є 
необхідною умовою підвищення інтенсивності використання основного 
стада, виробничих площ та галузі в цілому. 

Нова технологія забезпечує високий рівень продуктивності праці, 
підвищує рівень культури ведення галузі, більш повною мірою відповідає 
біологічним особливостям свиней.  
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РЕШЕНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ СВИНОВОДЧЕСКИХ ПЛЕМЕННЫХ 
ФЕРМ.  

Разработаны проектно-технологические решения перехода свиноводческих 
племенных  предприятий на поточную технологию производства. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАЗЕИНОВОЙ СЫВОРОТКИ В 
КОРМЛЕНИИ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 
А.М. Глинкова, аспирант 
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству»,  
г. Жодино, Беларусь 
 

Установлено, что использование раскисленной казеиновой сыворотки 
способствует улучшению аппетита животных, регулированию 
сахаропротеинового отношения в рационе, повышению среднесуточных 
приростов, снижению затрат кормов на продукцию и ее себестоимость. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, рационы, казеиновая сыворотка, 
продуктивность, экономическая эффективность. 

 
Вступ.Одной из наиболее важных и сложных задач, стоящих перед 

агропромышленным комплексом нашей республики, является увеличение 
производства мяса. Производство говядины можно увеличить на основе 
роста поголовья скота и повышения его продуктивности [1, с. 331].  

Анализ последних исследований и публикаций. В повышении 
продуктивности скота большое значение имеет наличие прочной 
кормовой базы. Для чего необходимо искать дополнительные источники 
кормов и совершенствовать уже существующие с целью повышения 
эффективности их использования [2, с. 87].  

Постановка задания. Одним из источников кормовой базы может 
стать вторичный ресурс молокоперерабатывающей промышленности – 
казеиновая сыворотка [3], которая в наших исследованиях после 
дополнительной обработки и включения в рацион оказала положительный 
эффект. 

Материалы и методика. Апробацию результатов исследований, 
полученных в научно-хозяйственных опытах, осуществляли путем 
проведения производственной проверки. 

Рационы подопытных животных составляли на базе имеющихся 
кормов в хозяйстве, а количество их потребления изменялось в 
соответствиис периодом выращивания (табл. 1).  

Результаты исследований. Содержание ОЭ МДж в 1 кг СВ в 
рационах животных в период выращивания (3-6 месяцев) составило 9,13-
9,44. При этом КОЭ рациона у животных II-й группы выше, чемI-й на 
3,4 %. На 1 к. ед. переваримого протеина пришлось 112,6 в I и 106,2 г во 
II-й группе. Содержание сырой клетчатки в СВ рациона находилось в 
пределах19,7 в I-й группе и 17,9 % во II-й, сахара 4,58 и 8,99, жира 3,1и 
2,9 %, соответственно. Сахаропротеиновое отношение в рационе 
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животных контрольной группы на уровне 0,5:1 и опытной 0,98:1, кальций 
фосфорное отношение у животных подопытных групп 2,2:1. Полученные 
данные согласуются с результатами научно-хозяйственного опыта и 
подтверждают оптимизирование рациона по углеводному составу. 

Таблица 1 
Рационы молодняка крупного рогатого скота 

Выращивание Доращивание Откорм 
Группы Показатели 

I II I II I II 
Сыворотка сернокислотная 
казеиновая раскисленная, кг - 5,0 - 8,5 - 10 

Комбикорм КР -2, кг 1,4 1,4 - - - - 
Зернофураж, кг - - 2,0 2,0 3,5 3,5 
Сено, кг 1,1 1,2 - - - - 
Зеленая масса, кг - - 6,2 6,0 - - 
Сенаж, кг 6,6 5,5 11,2 9,3 20,8 17,7 
В рационе содержится:       

– кормовых едениц 4,2 4,37 6,83 6,93 6,96 7,31 
– обменная энергия, МДж 47 47,9 73,88 73,92 66,61 70,47 
– сухое вещество, кг 5,14 5,08 7,81 7,51 7,08 7,96 
– сырой протеин, г 713 683 989 915 1186 1109 
– РП 504 491 758 710 936 885 
– НРП 209 180 231 204 250 224 
– переваримый протеин, г 473 464 604 572 650 635 
– сырая клетчатка, г 1013 911 1607 1388 2060 1785 
– крахмал, г 569 559 1115 1095 1705 1652 
– сахар, г 235 456 342 723 128 572 
– сырой жир, г 157 146 220 194 260 227 
– кальций, г 46,1 44,8 56,4 52,6 38,2 37,8 
– фосфор, г 21,0 20,7 21,5 20,3 26,8 25,1 
– магний, г 18,8 9,0 12,5 12,2 13,6 13,3 
– калий, г 78,3 80,4 144,7 144,4 73 83,9 
– сера, г 10,5 10,7 9,8 9,7 13,2 13,0 
– железо, мг 1126,4 1150,3 1743,9 1525,7 1485,8 1301,5 
– медь, мг 42,7 39,6 581 558.7 29,9 29,5 
– цинк, мг 210,9 205,8 235,4 221,5 219,3 212,2 
– марганец, мг 384,5 347,7 618,4 546,5 371,7 332,6 
– кобальт, мг 2,0 2,0 2,5 2,5 0,6 0,6 
– йод, мг 1,6 1,5 1,7 1,5 2,5 2,3 

 
Дальнейшее выращивание молодняка 7-12 месяцев показало, что 

содержание веществ в рационах покрывало потребности животных. КОЭ в 
1 кг СВ у животных контрольной группы составило 9,46, во II-й – 
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9,84 МДж или 0,87 и 0,92 к. ед. соответственно. На 1 к. ед. приходилось 
88,4 и 82,5 г переваримого протеина. Содержание сырой клетчатки в СВ 
рациона молодняка I группы составило 20,6, а II-й – 18,5 %, сахара от СВ 
4,4 и 9,6 % соответственно. Сахаропротеиновое отношение 0,57:1 в 
контрольной группе, 1,26:1 – в опытной группе. Процент содержания 
жира в СВ 2,81 и 2,59. Отношение кальция к фосфору у животных 
подопытных групп в период доращивания находилось на уровне 2,6:1. 

При откорме, КОЭ в 1 кг СВ рационов составила 8,25 в I-й группе и 
8,85 МДж во II-й. На 1 МДж ОЭ пришлось 9,7 и 9,0 г переваримого 
протеина, а содержание переваримого протеина в 1 кг СВ составило 80,5 и 
79,7 г. При этом энергопротеиновое отношение оказалось на уровне 0,1в 
рационе I-й группы и 0,11:1 –II-й группы. Содержание сырого протеина в 
СВ 14,7 и 13,9 %, жира – 3,22 и 2,85, сырой клетчатки – 25,5 и 22,4, 
сахара – 1,6 и 7,2 %. Сахаропротеиновое отношение в рационе I-й группы 
0,2:1и II-й – 0,9:1. Отношение кальция и фосфора в рационе животных I-й 
группы на уровне 1,4:1, в рационе II-й группы – 1,5:1.  

Результаты производственной проверки подтвердили данные и ранее 
сделанные выводы о возможности использования раскисленной 
сернокислотной казеиновой сыворотки в рационах молодняка крупного 
рогатого скота с целью уменьшения расхода кормов и увеличения энергии 
роста животных (табл. 2).  

Скармливание раскисленной сыворотки стимулировало увеличение 
роста животных в период выращивания (3-6 месяцев) на 6,4 (Р≤0,01) %, 
валовой прирост живой массы одной головы за период составил 80,6 кг, 
что больше на 4,9 (Р≤0,01) кг в сопоставлении с аналогами I-й группы. С 
увеличением приростов и снижением потребления кормов затраты кормов 
на единицу прироста у животных II-й группы снизились на 2,2 % в 
сравнении со сверстниками I-й группы. При дальнейшем выращивании 
(период доращивания 7-12 месяцев), увеличение среднесуточных 
приростов в сравнении с молодняком I-й группы составило 5,2% (Р≤0,01), 
а снижение затрат кормов на прирост – на 3,6 %. 

С переходом на откорм так же просматривается тенденция по 
скорости роста, которая превышала аналогов из контроля на 
2,1 %.Следует отметить, что разница по живой массе на конец периодов 
имела достоверные различия (Р≤0,01) в сравнении с животными I-й 
группы. 

Превосходство животных, потреблявших раскисленную 
сернокислотную сыворотку, по энергии роста способствовало получению 
дополнительного прироста живой массы, который, за весь 
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производственный цикл на 50 голов составил 166,2 ц, что больше на 4,8 % 
аналогов из контрольной группы.  

Таблица 2 
Динамика живой массы и продуктивность животных 

Группа Показатель I II 
Живая масса в начале опыта, кг 90,4±0,71 91,0±0,78 
Живая масса в конце опыта (I период), кг 166,0±1,05 171,5±1,57** 
Валовой прирост, кг 75,7±0,46 80,6±0,69** 

± к контрольной группе, кг - 4,9 
Среднесуточный прирост, г 841±15,15 895±17,62** 

± к контрольной группе, г - 54 
Затраты кормов на 1 кг прироста, корм. ед./кг 4,99 4,88 
Живая масса в конце опыта (II период), кг 324,5±3,54 338,3±4,33** 
Валовой прирост, кг 158,4±0,84 166,8±1,25** 

± к контрольной группе, кг - 8,4 
Среднесуточный прирост, г 866±14,61 911±16,82** 

± к контрольной группе, г - 45 
Затраты кормов на 1 кг прироста, корм. ед./кг 7,89 7,61 
Живая масса в конце опыта (откорм), кг 379±3,67 394,2±4,56** 
Валовой прирост, кг 83,2±0,5 85,0±0,47 

± к контрольной группе, кг  1,8 
Среднесуточный прирост, г 905±15,43 924±15,15 

± к контрольной группе, г - 19 
Затраты кормов на 1 кг прироста, корм. ед./кг 7,7 7,91 

 
Вследствие того, что цена на сыворотку была значительно ниже, чем 

на другие корма, то и стоимость рационов (ΙΙ-й группы) оказалась ниже, 
чем в группах, потреблявших основной рацион (Ι-й группы) на 5,4, 4,4, 
7,9 % соответственно по периодам выращивания (табл. 3).  

Дальнейший анализ подтверждает, что использование рационов с 
раскисленной сернокислотной казеиновой сывороткой в сравнении с 
рационами животных контрольных групп по периодам выращивания, 
позволило снизить себестоимость продукции на 11,1 (выращивание), 9,1 
(доращивание), 9,8 % (откорм), и получить на одно животное 
дополнительную прибыль в размере 92,3, 247,6, 146,3 тыс. рублей 
соответственно. За весь производственный цикл получено 
дополнительной прибыли в размере 24417,8 тыс. руб., что больше в 
сравнении с животными контрольной группы на 23,7 %. 
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Выводы и перспективы дальнейших исследований. Результаты 
производственных проверок подтвердили данные, полученные в процессе 
проведения научно-хозяйственных опытов: 

 
Таблица 3 

Экономическая эффективность применения раскисленной 
сернокислотнойказеиновой сыворотки (в ценах 2011 г.) 

Группа 
выращивания доращивания откорм Показатель 

Ι ΙΙ Ι ΙΙ Ι ΙΙ 
Стоимость суточного 
рациона, руб. 

 
1828 

 
1730 

 
1615 

 
1544 

 
4099 

 
3775 

Стоимость 1 к. ед., руб. 435 396 236,5 222,8 589 516,4 
Стоимость кормов на 1 кг 
прироста, руб. 

 
2174 

 
1933 

 
1865 

 
1695 

 
4526 

 
4086 

Себестоимость 1 кг 
прироста, руб. 

 
3451 

 
3068 

 
2960 

 
2690 

 
7189 

 
6485 

Реализационная стои-
мость прироста, руб. 

 
6575 

 
6575 

 
10980 

 
10980 

 
10890 

 
10890 

Прибыль на 1голову за 
опыт, руб. 

 
472974 

 
565328 

 
1270336 

 
1520007 

 
315381 

 
461724 

± к контролю, руб. - 92354 - 249671  146343 
Прибыль за опыт на все 
поголовье, тыс. руб. 

 
23649 

 
28266 

 
63516,8 

 
76000,4 

 
15769 

 
23086,2 

± к контролю, тыс. руб.  4617  12483,6  7317,2 
 

1. Скармливание рационов молодняку крупного рогатого скота с 
раскисленной сернокислотной сывороткой способствовало уменьшению 
потребления травяных кормов на 13,0; 12,1; 14,9 %, что повлияло на 
стоимость рационов, уменьшив их на 5,4; 4,4; 7,9 % соответственно по 
периодам выращивания. 

2. Установлено, что введение в рационы сыворотки способствовало 
балансированию их по углеводному составу и регуляции 
сахаропротеинового отношения.  

3. Среднесуточные приросты возросли на 6,4 (выращивание), 5,2 
(доращивание), 2,1 % (откорм), что позволило снизить себестоимость на 
11,1; 9,1, 9,8 % и получить дополнительную прибыль за опыт в размере 
4617, 12483,6 и 7317,2 тыс. руб. соответственно. Экономический эффект 
за весь производственный цикл составил 24417,8 тыс. рублей, что 
подтверждает и доказывает целесообразность использования рационов с 
раскисленной казеиновой сывороткой для молодняка крупного рогатого 
скота. 
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А.М. Глінкова. РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ КАЗЕЇНОВОЇ 
СИРОВАТКИ У ГОДІВЛІ МОЛОДНЯКУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ 
ХУДОБИ. 

Встановлено, що використання розкисленої казеїнової сироватки сприяє 
покращенню апетиту тварин, регулюванню цукропротеїнового відношення у 
раціоні, підвищенню середньодобових приростів, зниженню витрат кормів на 
продукцію та її собівартість. 
 

A. Glinkova. THE RESULTS OF USING OF THE CASEIN WHEY 
IN FEEDING OF YOUNG CATTLE. 

It is confirmed and established that the use of deoxidation casein whey improves the 
appetite of animals, sugar and protein retio management in the diet, increasing average 
daily gain, feed cost savings on products and production costs. 
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ПРОБЛЕМЫ КИШЕЧНЫХ БОЛЕЗНЕЙ МОЛОДНЯКА  
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
О.Г. Голушко, кандидат сельскохозяйственных наук 
А.И. Козинец, кандидат сельскохозяйственных наук 
М.А. Надаринская, кандидат сельскохозяйственных наук 
Т.Г. Козинец, кандидат сельскохозяйственных наук 
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству»,  
г. Жодино, Беларусь 
 

В результате исследований установлено, что скармливание молодняку 
крупного рогатого скота с рождения и до 30-ти дневного возраста 
пребиотической кормовой добавки «Бэби-Спринт» с молозивом и заменителем 
молока способствует повышению сохранности и продуктивности животных. 

Ключевые слова: молодняк крупного рогатого скота, молозиво, молоко, 
пребиотическая добавка, флавоноиды, фенольные соединения. 

 
Постановка проблеми. Болезни органов пищеварения – диспепсия, 

энтероколит и другие заболевания, отличаясь чрезвычайным 
этиопатогенезом, включающим широкий спектр различных факторов 
(инфекционных, генетических, физиологических, санитарно-
гигиенических), массово регистрируются у молодняка, начиная с 1-го дня 
жизни.  

В некоторых хозяйствах заболевание охватывает практически весь 
родившийся молодняк. От 37 до 56 % животных переболевает два и более 
раз. Смертность и вынужденный убой составляет от 5 до 70 % от 
количества заболевших [1, 2]. В большинстве случаев гибель телят 
происходит в первые 14 дней жизни.  

Анализ последних исследований и публикаций. На практике в 
качестве этиотропной терапии в основном используют антимикробные 
препараты, однако их широкое использование привело к селекции 
антибиотикоустойчивых штаммов патогенных бактерий, накоплению 
остаточных количеств антибиотиков в пищевых продуктах, что в, 
конечном итоге, приводит к дисбактериозу, являющемуся 
предшественником желудочно-кишечных заболеваний животных. В 
последнее десятилетие поиск безопасной альтернативы решения 
подобных проблем для предотвращения и лечения желудочно-кишечных 
расстройств у молодняка в раннем периоде выращивания необходим как 
превентивная мера против энтеритов, а также как метод профилактики и 
лечения диарей [3, 4].  
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Наряду с традиционным лечением дисбактериоза, основаным на 
применении различного рода бактериальных препаратов (пробиотиков), 
заслуживает внимания и альтернативный подход профилактики и лечения 
желудочно-кишечных заболеваний – это использование пребиотиков. 
Способ лечения заключается в стимулировании развития собственной 
нормофлоры, восстанавливая симбиотическое равновесие в системе 
«хозяин-микробиот». Будучи неферментируемыми углеводами они 
гидролизуются исключительно сахаролитической (нормальной) 
микрофлорой кишечника, т.е. выступают их нутрицевтиками (пищевыми 
субстратами). Пребиотики избирательно стимулируют полезных для 
организма представителей кишечной микрофлоры, к которым, в первую 
очередь, относятся бифидобактерии и лактобациллы. 

Растительные фенольные вещества – обширный класс биологически 
активных природных соединений, чьи структура, химические свойства и 
биологическая активность стали объектом всестороннего изучения. 
Интерес к фенольным соединениям обусловлен некоторыми причинами: 
будучи постоянными компонентами растительных клеток и тканей, 
выполняя в их составе ряд существенных метаболических, регуляторных 
и защитных функций, систематически поступая с кормом в организм 
животных, длительно на него воздействуют. Исследованиями ряда 
ученых, проведенных на лабораторных животных, установлено 
положительное влияние биофлованов на слизистую оболочку разных 
отделов пищеварительного тракта, оказывающих вяжущее действие, 
сходное с дубильным эффектом, и способствующих образованию тонкого 
слоя осажденного белка, что умеряет раздражение слизистой и 
способствует заживлению. На основе природных фенольных соединений 
удалось получить препараты, обладающие как сильным слабительным [5], 
так и ярко выраженным антидиарейным и закрепляющим действием [6].  

Профилактика нарушений функции желудочно-кишечного тракта, 
вызванных стрессовым воздействием на организм телят, и поддержание на 
оптимальном уровне кишечного бактериоценоза может быть возможна 
путем использования препаратов на основе биофлавоноидов растений и 
пребиотиков.  

Постановка задания. Поэтому цель исследований – изучение 
эффективности использования в рационах молодняка крупного рогатого 
скота кормовой добавки на основе растительных экстрактов и пребиотика 
«Бэби-Спринт».  

Материалы и методика. Для реализации поставленной цели был 
проведен научно-хозяйственный опыт на молодняке крупного рогатого 
скота черно-пестрой породы в РДУП «ЖодиноАгроПлемЭлита» 
Смолевичского района Минской области по схеме, представленной в 
таблице 1.  
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Пребиотическая кормовая добавка «Бэби-Спринт» представляет 
собой обогатительную смесь с содержанием пребиотика 
маннанолигосахарида, экстрактов трав и растений и микроэлементов в 
органической форме.  

Таблица 1 
Схема опытов 

Группа 

Количест
во 

животных 
в группе 

Продолжит
ельность 
опыта, 
дней 

Методы профилактики и лечения 
животных 

Кормовая добавка Бэби-Спринт 
I контрольная 10 30 Основой рацион (ОР) 

II опытная 10 30 

ОР + кормовая добавка «Бэби-Спринт»  3 
раза в день с молоком в течение первых 
пяти дней по 10 г за приём и по 3 раза в 
день в последующие дни по 5 г до 30 

дневного возраста 
 
Для установления эффективности скармливания биологически 

активной добавки «Беби-Спринт»было сформировано две группы телят в 
возрасте от рождения до 3 дней. В течение пяти месяцев после окончания 
исследований за подопытным поголовьем велось наблюдение.  

Различия в кормлении подопытных животных состояли в том, что 
контрольным телятам выпаивали молозиво и молоко без добавки, а 
опытной группе выпаивали молозиво и молоко, обогащённое кормовой 
добавкой «Бэби-Спринт» в количестве 30 г на голову в первые 5 дней и 
15 г в последующие 25 дней. Началом использования добавки считалась 
первая выпойка молозива телятам, а заканчивалась в возрасте 30 дней с 
использованием кормовой добавки «Бэби Спринт» в составе комбикорма 
КР-1. Кормление телят проводили в соответствии с нормами РАСХН 
Калашникова А.П. [7]. 

В опыте изучали следующие показатели: 
§ общий зоотехнический анализ кормов по общепринятым методикам. 

В кормах определяли: кормовые единицы и обменную энергию – 
расчетным путем по формулам, влагу – по ГОСТ 13496.3-92, сырой 
протеин – по ГОСТ 13496.4- 93 п. 2, сырой жир – по ГОСТ 13496.15- 
97, золу – по ГОСТ 26226- 95 п.1, кальций – по ГОСТ 26570- 95 п. 
2.1., фосфор – по ГОСТ 26657- 97 п. 2.2. Макро- и микроэлементы: 
калий, натрий, магний, железо, цинк, марганец и медь – на атомно-
абсорбционном спектрофотометре AAS-3; 

§ живая масса и среднесуточные приросты – путем индивидуального 
взвешивания животных в начале и конце исследований; 
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§ поедаемость кормов рациона – методом учета заданных кормов и их 
остатков, проведением контрольных кормлений один раз в декаду в 
два смежных дня; 

§ экономическая оценка выращивания телят. 
Цифровые материалы обработаны методом вариационной 

статистики (П.Ф. Рокицкий, 1973) [8]. 
Результаты исследований. Сразу после рождения телятам 

выпаивали молозиво и молоко с кормовой добавкой «Бэби-Спринт» в 
профилактической дозе, а также начинали приучение к сену и 
концентратам, в состав которых была введена кормовая добавка 
«БэбиСпринт» в количестве 2%.  

В первые дни исследований признаков расстройств желудочно-
кишечного тракта у телят обеих групп не наблюдалось. Физические 
свойства кала в первый день исследований у опытных и контрольных 
телят существенно не отличались: в обоих случаях кал был 
кашицеобразной консистенции, жёлтого цвета, у некоторых до 
коричневого оттенка со слабокислым запахом, характерным для 
молозивного периода. На пятый-шестой дни исследований (второй 
критический период) физические свойства кала у больных животных 
контрольной группы изменялись. Каловые массы стали жидкие, светло-
жёлтого цвета с гнилостным запахом. Телятам опытной группы при 
первых признаках расстройства желудочно-кишечного тракта давали 
добавку в терапевтической дозе. После одно-двукратного введения 
кормовой добавки в терапевтической дозе телятам опытной группы 
расстройства пищеварения прекращались.  

Нами изучалась зависимость возрастной динамики живой массы 
телят при введении кормовой добавки «Бэби-Спринт» (табл. 2). 

Таблица 2 
Динамика живой массы подопытных телят 

Живая масса, кг Прирост 

Группа при 
рожде-
нии 

7 дней 10 
дней 

20 
дней 

30 
дней 

абсолют-
ный, кг 

среднесу-
точный, г 

% к 
контролю 

I контрольная 37,8 39,2 41,0 46,4 50,0 12,2 406 - 
II опытная 
группа 38,9 40,3 41,2 48,3 54,1 15,2 506 24,6 

 
Через 10 дней живая масса телят выровнялась и составляла в обеих 

группах 41-41,2 кг. К концу первого месяца интенсивность роста аналогов 
опытной группы превосходила контроль на 24,6 %.Разница по 
среднесуточному приросту живой массы в пользу II-й группы также 
составила 24,6 %.  
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В результате проведенных наблюдений за телятами после 
скармливания изучаемой добавки по их сохранности и энергии роста 
установлено, что к концу пятого месяца жизни сохранность телят в 
опытной группе составила 100 %, в контрольной – 70 %. Как в 
тридцатидневном возрасте, так и спустя пять месяцев, наблюдалась 
тенденция к превосходству телят опытной группы по живой массе над 
контрольными: так, у сверстников II группы она была выше на 1,4 % 
(116,3 кг против 117,9 кг).  

При ведении животноводства важное значение приобретает 
экономический анализ эффективности мероприятий, с помощью которых 
можно изыскать действенные способы повышения защитных сил 
организма, снижения заболеваемости и повышения продуктивности 
животных в конечном итоге. Расчёт экономической эффективности 
использования кормовой добавки Бэби-Спринт представлена в таблице 3.  

Таблица 3 
Экономическая эффективность скармливания  

добавки «Бэби-Спринт» 
Группа Показатель I (контроль) I (контроль) 

Количество телят в группе, гол. 10 10 
Абсолютный прирост живой массы за период опыта, кг  12,2 15,2 
Среднесуточный прирост, г  406 506 
Стоимость ветпрепаратов за период исследований 
израсходованных за первый месяц (период исследований) в 
целом на группу, руб. 

323158 - 

Стоимость кормовой добавки «Бэби-Спринт», израсходованной 
за первый месяц (период исследований) в целом на группу, руб. - 669600 

Падёж телят за первый месяц, гол. 1 0 
Падёж телят за второй месяц, гол. 2 0 
Сохранность телят в конце периода наблюдений (5 мес.), гол. 7 10 
Живая масса 1 телёнка в конце периода использования 
кормовой добавки, кг 50,0 54,1 

Стоимость 1 кг живой массы крупного рогатого скота, руб. 17464 17464 
Получено абсолютного прироста от группы животных с учётом 
сохранности телят, кг. 350 541 

Стоимость абсолютного прироста молодняка крупного рогатого 
скота (по группе), тыс. руб. 6112,4 9448,0 

± к контролю, тыс. руб. - 3335,6 
Окупаемость затрат на приобретение кормовой добавки в 
расчёте на 1 руб., руб.  3335,6 / 

669,6 = 5,0 
 
Применение кормовой добавки «Бэби-Спринт» в рационах 

молодняка крупного рогатого скота молочного периода выращивания из-
за высокой стоимости изучаемого препарата при экономическом подходе 
может быть отнесен к нецелесообразным затратам на профилактические 
мероприятия, поскольку затраты на её скармливание превышают расход 
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ветпрепаратов по устранению диспепсии в контроле в 2,07 раза. Однако 
при более глубоком анализе сохранности опытного поголовья в 
противовес контрольному, можно увидеть, что в контрольной группе 
сохранность телят не была максимальной. В первый месяц жизни она 
составляла 90 %, во второй – 70 %, в опытной же группе данный 
показатель составлял 100 %. 

При ежедневном клиническом осмотре всех телят установлено, что в 
целом за период исследований в контрольной группе продолжительность 
заболевания диареей составила 54 дня, или в 3 раза больше по отношению 
к животным опытной группы (18 дней). Стоимость ветпрепаратов за 
период исследований, израсходованных за первый месяц (период 
исследований), в целом на группу составила 323 тыс. руб. Стоимость 
кормовой добавки «Бэби-Спринт», израсходованной за первый месяц 
(период исследований) в целом на группу составила 669 тыс. руб. 

За период исследований благодаря более высокому среднесуточному 
приросту телят опытной группы, было получено дополнительного 
валового прироста с учётом сохранности на сумму 3335,6 тыс. рублей. 
Закупочная стоимость 1 кг живой массы крупного рогатого скота 
составляет 17464 рублей. Таким образом, перемножив закупочную 
стоимость на живую массу 1 телёнка в конце первого месяца жизни мы 
получаем 873200 рублей. Имея более высокий среднесуточный прирост у 
телят опытной группы окупаемость затрат на приобретение кормовой 
добавки в расчёте на 1 руб. составила 5,0 рублей. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований: 
1. Скармливание молодняку крупного рогатого скота с рождения и до 

30-ти дневного возраста пребиотической кормовой добавки «Бэби-
Спринт» с молозивом и заменителем молока способствует повышению 
сохранности животных. Установлено, что за период исследований 
сохранность телят, получавших кормовую добавку «Бэби-Спринт», 
составила 100%. Непроизводственное выбытие молодняка в контрольной 
группе за первые два месяца составило 30%. 

2. Введение в рацион телятам до 30-ти дневного возраста кормовой 
добавки «Бэби-Спринт» способствует повышению продуктивности на 
24,6%. 

3. За период исследований в контрольной группе продолжительность 
заболевания диареей составила 54 дня, или в 3 раза больше по отношению 
к животным опытной группы (18 дней). 

4. Введение в рацион телят кормовой добавки «Бэби-Спринт» 
способствует окупаемости затрат, в расчёте на 1 руб. общая прибыль с 
учетом сохранности молодняка составила 5 рублей. 
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О.Г. Голушко, А.И. Козинець, М.А. Надаринська, Т.Г.Козинець. 
ПРОБЛЕМИ КИШКОВИХ ХВОРОБ МОЛОДНЯКУ ВЕЛИКОЇ 
РОГАТОЇ ХУДОБИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ. 

У результаті досліджень встановлено,що згодовування молодняку великої 
рогатої худоби з народження до 30-денного віку пробіотичної кормової добавки 
«Бебі-Спринт» з молозивом та замінником молока сприяє підвищенню 
збереженості та продуктивності тварин. 
 

O. Golushko,A. Kozinec, M. Nadarinskaya, T. Kozinec. THE 
PROBLEMS OF INTESTINAL DISEASE OF YOUNG CATTLE AND 
SOLUTIONS OF THE PROBLEMS. 

The studies found that feeding young cattle from birth to 30 days of age with prebiotic 
feed additive "Baby-Sprint" with colostrum and milk replacer enhances the safety and 
productivity of animals. 
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ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПИЩЕВОЙ КОНЦЕНТРАТ В СОСТАВЕ 
КОМБИКОРМА КР-1 ДЛЯ ТЕЛЯТ 

 
В.К. Гурин, кандидат биологических наук, доцент 
В.Ф. Радчиков, доктор сельскохозяйственных наук 
С.Л. Шинкарева, соискатель 
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству»,  
г. Жодино, Беларусь 
 

Скармливание телятам экструдированного пищевого концентрата в 
составе комбикорма КР-1 в количестве 10% по массе способствует активизации 
микробных процессов в рубце, что позволяет повысить среднесуточные 
приросты на 8%, снизить затраты кормов на 9% и получить дополнительную 
прибыль в размере 80,5 тыс.руб. за период опыта. 

Ключевые слова: бычки, экструдированный пищевой концентрат, 
комбикорма, рационы, кровь, переваримость, приросты. 

 
Постановка проблеми. Полноценное кормление оказывает 

решающее влияние на рост, развитие, здоровье и продуктивность 
сельскохозяйственных животных. Главная задача в ведении интенсивного 
животноводства – оптимальное использование питательных веществ 
кормов. Решающая роль в выполнении программ и получении 
запланированных объемов животноводческой продукции принадлежит 
комбикормовой промышленности. Сбалансированные комбикорма 
позволяют наиболее полно использовать генетический потенциал 
животных, повышать продуктивность, сокращать расход кормов. 

Анализ последних исследований и публикаций. Развитие 
животноводства напрямую связано с уровнем кормовой базы. 
Современное состояние кормопроизводства не удовлетворяет потребности 
животноводства. Состав рационов, их питательность далеко не всегда 
отвечают физиологическим потребностям животных. Это сдерживает рост 
их продуктивности и вызывает перерасход кормов. В затратах на 
производство продуктов животноводства стоимость кормов составляет 65-
75%, поэтому их рациональное использование важно для снижения 
себестоимости продукции и увеличения объемов ее производства [1-7]. 

Семена рапса и льна для Беларуси являются стратегическими 
культурами и их использование экономически выгодно. Высокий уровень 
жиров обуславливает максимальную энергетическую ценность 
льносемени масличных сортов по сравнению с зерном всех остальных 
культур. Льняное масло обладает широким спектром лечебно-
профилактического действия, что обусловлено особенностями его 

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



Вісник аграрної науки Причорномор’я 53 
Випуск 4, т. 2, ч. 2, 2012 

химического состава. Так, например, в 1кг льносемян содержится от 15,5 
до 19,0 МДж обменной энергии. По уровню лизина белок льносемени 
уступает соевому, по уровню остальных незаменимых аминокислот 
близок к одному из самых полноценных протеинов – белку куриного яйца 
[8]. 

Учитывая вышесказанное, сотрудниками РУП «Витебский 
зональный институт сельского хозяйства НАН Беларуси» совместно с 
РДУПП «Осиповичский хлебозавод» разработана технология получения 
экструдированного пищевого концентрата (ЭПК) на основе льносемени, 
представляющего собой высокотехнологический сыпучий продукт, 
содержащий до 28% жира, 16-18% белка, 5 и 10% клетчатки и крахмала 
соответственно. В 1 кг ЭПК содержится 1,54 корм. ед. и 15,6 МДж 
обменной энергии, 266 г жира, 70 г сахара. В состав ЭПК были включены: 
льносемя и ячменная крупка. 

Однако исследований по отработке оптимальных норм ввода ЭПК в 
состав комбикормов КР-1 и эффективности их скармливания в рационах 
крупного рогатого скота при выращивании на мясо в Республике Беларусь 
не проводилось. 

Постановка задания – изучить эффективность скармливания 
комбикормов КР-1 с разными нормами ввода ЭПК в рационах телят. 

Материалы и методика. Экспериментальная часть работы 
выполнена в условиях УСПКС «Надеждино» Толочинского р-на 
Витебской области; опытные комбикорма КР-1 приготовлены в ОАО 
«Оршанский комбинат хлебопродуктов». 

Для проведения физиологических и научно-хозяйственных опытов 
отобраны бычки черно-пестрой породы по принципу пар-аналогов с 
учетом возраста и живой массы. Условия проведения опытов были 
одинаковыми: кормление двукратное, поение из автопоилок, содержание 
беспривязное (табл. 1). 

Опыты проведены в соответствии с методиками А.И. Овсянникова 
[8] и Н.И. Викторова, В.К. Менькина [9]. 

Различия в составе комбикормов заключаются в том, что в рецепты 
№ 2, № 3, № 4 введен экструдированный пищевой концентрат в 
количестве 5, 10 и 15% по массе взамен части ячменя и ЗЦМ. 

Результаты исследований. Потребление комбикорма КР-1 
составило в опытных группах 1,2-1,3 кг, сена – 0,60-0,65 кг, ЗЦМ – 0,36-
0,38 кг. В суточном рационе содержалось сухого вещества 2,35-2,52 кг, 
обменной энергии – 29,2-30,7 МДж, кормовых единиц – 2,80-2,91, сырого 
протеина – 538-556 г, сахара – 318-348 г, кальция – 23,1-23,9 г, фосфора – 
15,8-16,3 г. 
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В рубцовой жидкости бычков опытных групп, потреблявших в 
составе комбикормов ЭПК в количестве 5, 10 и 15 % по массе, отмечено 
увеличение содержания азота на 10,5 %, 25 и 11 %. 

Обогащение комбикорма КР-1 ЭПК в разном количестве 
способствовало снижению количества аммиака в рубце опытных 
животных на 9,0-11,5%, что свидетельствует о снижении расщепления 
протеина и улучшении его использования микроорганизмами для синтеза 
белка своего телёнка, причем в III-й группе разница оказалась 
достоверной. 

В физиологическом опыте наилучшей переваримостью практически 
всех питательных веществ отличались животные, получавшие с 
комбикормом КР-1 экструдированный пищевой концентрат в количестве 
10% по массе. Так, использование в упомянутой норме ЭПК позволило 
повысить  переваримость сухого вещества на 9,5%, органического 
вещества – на 6,7, протеина – на 6,8, жира – на 5, клетчатки – на 5,9%. 

Таблица 1 
Схема опытов 

Группы 
Количество 
животных, 
голов 

Живая  
масса в 
начале 
опыта, кг 

Продолжите
льность 
опыта, дн. 

Особенности 
кормления 

Физиологический опыт 

I контрольная 3 51 30 
Основной рацион 
(ОР): ЗЦМ, сено + 
комбикорм КР-1 

II опытная 3 52 30 ОР + КР-1 с 5% 
вводом ЭПК 

III опытная 3 50 30 ОР + КР-1 с 10% 
вводом ЭПК 

IV опытная 3 51 30 ОР + КР-1 с 15% 
вводом ЭПК 

Научно-хозяйственный опыт 

I контрольная 18 50 45 ОР – ЗЦМ, сено +  
комбикорм КР-1 

II опытная 18 51 45 ОР + КР-1 с 5% 
вводом ЭПК 

III опытная 18 52 45 ОР + КР-1 с 10% 
вводом ЭПК 

IV опытная 18 50 45 ОР + КР-1 с 15% 
вводом ЭПК 
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При использовании ЭПК в количестве 5 и 15% по массе в составе 
комбикорма переваримость питательных веществ увеличилась в меньшей 
степени. 

Вместе с тем установлены определенные межгрупповые различия по 
некоторым из них. Так, в крови телят, получавших ЭПК в количестве 10% 
по массе в составе комбикорма, отмечено повышение содержания белка 
на 7,5%, чем в контрольной группе (Р<0,05). 

В крови животных, получавших добавку в количестве 5 и 15% по 
массе в составе комбикорма, выявлено повышение концентрации 
эритроцитов относительно молодняка I-й группы на 2,5 %. 

Введение в рацион бычков ЭПК способствовало снижению уровня 
мочевины в крови опытных животных на 7,7-16,2 % (Р<0,05). 

Введение добавки ЭПК в количестве 10 % по массе в состав 
комбикорма КР-1 позволило получить среднесуточный прирост 764 г, что 
на 8 % выше, чем в контроле (Р<0,05). 

Введение в состав комбикорма КР-1 ЭПК в количестве 5 и 15 % 
оказало меньшее ростостимулирующее действие на животных. 

Животные, получавшие комбикорма с ЭПК в количестве 10 % по 
массе, затрачивали кормов меньше на 8 %. 

Себестоимость 1 ц прироста снизилась в III-й опытной группе на 
11 %. При использовании иных норм добавки этот показатель снижался в 
меньшей степени. 

Снижение себестоимости прироста бычков, которым в состав 
комбикорма вводили добавку в количестве 10 % по массе, позволило 
получить дополнительно прибыль в расчете на голову за опыт на 12 %, 
чем в контрольном варианте. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Установлено 
положительное влияние разных норм вводакомбикормов в состав 
кормовна их поедаемость, рубцовое пищеварение, переваримость и 
использование питательных веществ, биохимический состав крови, 
продуктивность и экономическую эффективность. 

Использование оптимальной нормы ввода ЭПК в кормлении 
молодняка крупного рогатого скота способствует активизации микробных 
процессов в рубце, что приводит к снижению количества аммиака на 
11,5 %, увеличению уровня общего азота на 25 %, повышению 
переваримости сухих, органических веществ, протеина, жира и 
клетчатки – на 5,0 -9,5%, улучшению использования азота на 3,3 % от 
принятого. 

Включение ЭПК в рационы бычков оказывает положительное 
влияние на окислительно-восстановительные процессы в организме 
животных, о чем свидетельствует морфо-биохимический состав крови. 
При этом наблюдается повышение концентрации общего белка в 
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сыворотке крови на 7,5%, снижение содержания мочевины на 16,2 % 
(Р<0,05). 

Скармливание молодняку крупного рогатого скота комбикорма, 
обогащенного ЭПК в количестве 10% по массе, способствует повышению 
среднесуточных приростов бычков на 8% и снижению затрат кормов на 
1 ц прироста на 9 %, получению дополнительной прибыли в размере 
80,5 тыс. руб. за опыт. 
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В.К. Гурін, В.Ф. Радчиков, С.Л. Шинкарьова. ЕКСТРУДОВАНИЙ 
ХАРЧОВИЙ КОНЦЕНТРАТ У СКЛАДІ КОМБІКОРМУ КР-1 ДЛЯ 
ТЕЛЯТ. 

Згодовування телятам екструдованого харчового концентрату у складі 
комбікорму КР-1 в кількості 10% по масі сприяє активізації мікронних процесів у 
рубці, що дозволяє підвищити середньодобові прирости на 8%, знизити витрати 
кормів на 9% та отримати додатковий прибуток у розмірі 80,5 тис.руб. за період 
досліду. 
 

V. Gurin, V. Radchikov, S. Shinkareva.EXTRUDED FOOD 
CONCENTRATES IN COMPOUND FEEDS KR-1 FOR CALVES. 

Feeding of calves with extruded food concentrate in mixed feed KR-1 in the amount 
of 10 % by weight contributes the activation of microbial processes in the rumen, which 
improves average daily weight gain by 8 %, decreases the cost of feed by 9 % and allows 
to obtain additional profit of 80,5 thousand UAH for the period of the experiment. 
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ВІДГОДІВЕЛЬНІ ПОКАЗНИКИ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ПРИ 
ЗГОДОВУВАННІ ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ 

 
А.В. Гуцол, доктор сільськогосподарських наук 
Вінницький національний аграрний університет, Україна 
 

Показано, що використання в годівлі молодняку свиней ферментних 
препаратів мацеробациліну, мацерази, мультиензимних композицій МЕК-1 – МЕК-5, 
міновіту та мінази зумовлює збільшення абсолютних та середньодобових 
приростів, а також зменшення витрати кормів на 1 кг приросту живої маси 
тварин. 

Ключові слова: ферментні препарати, свині, згодовування, прирости, оплата 
корму. 

 
Постановка проблеми. Одним із актуальних напрямків підвищення 

ефективності використання поживних речовин раціонів і продуктивності 
тварин є пошук, вивчення і апробація нових кормових добавок і 
біологічно активних речовин. До числа останніх належать ферментні 
препарати. Використання їх в годівлі свиней дає можливість підвищити 
рівень розщеплення та трансформації поживних і біологічно активних 
речовин кормів у продукцію, ефективніше реалізувати генетичний 
потенціал організму, підтримувати в межах фізіологічної норми 
відтворювальні функції та здоров’я тварин [3]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Особливо доцільно 
додавати ферментні препарати екзогенного походження до раціону 
молодняку, у якого ще не повністю сформована система травлення, 
зокрема, синтез гідролітичних ферментів, а деякі з них взагалі відсутні. 
Прикладом може бути глюканаза та ксиланаза, які розщеплюють бета-
глюкани ячменю та клітковину [1]. 

Доказано, що ферменти екзогенного походження переводять 
полісахариди із нерозчинної форми в розчинну, сприяючи цим їх 
розщепленню [2]. При цьому підвищується не тільки засвоєння енергії 
корму, а й загальна поживна цінність кормів. Тому що ферменти 
руйнують стінки рослинних клітин, звільняючи додаткову кількість 
протеїну, жирів і крохмалю. Все це позитивно впливає на продуктивність 
тварин. 

Постановка завдання. Метою даної роботи було дослідити 
відгодівельні показники молодняку свиней при згодовуванні нових 
ферментних препаратів. 

Матеріали і методика. Досліди проведено на молодняку свиней 
великої білої породи методом аналогічних груп (табл. 1). Після 15-
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добового зрівняльного періоду в основний період досліду в раціон 
молодняку свиней вводився ферментний препарат і згодовувався в складі 
концкормів до досягнення живої маси 100-110 кг. 

Тварин вирощували на кормах власного виробництва, це суміш дерті 
ячменю, пшениці, кукурудзи, гороху, соняшникового шроту. Раціони були 
повністю забезпечені енергією і протеїном, а також більшістю інших 
елементів живлення. Тварин щомісячно зважували, а також щодобово 
вели облік споживання кормів. 

Вивчали зміни живої маси, прирости абсолютні і середньодобові, 
витрати корму на 1 кг приросту. 

Біометричну обробку цифрового матеріалу проведено за 
Н. А. Плохинским [4]. 

Результати досліджень. Використання в годівлі молодняку свиней 
досліджуваних ферментних препаратів має позитивний вплив на 
відгодівельні показники (табл. 1).  

Таблиця 1 
Відгодівельні показники молодняку свиней при згодовуванні 

ферментних препаратів 
Приріст Групи тварин та дози 

препаратів 

Початков
а жива 
маса, кг 

Кінцева 
жива маса, 

кг 

Трив. 
періоду, 

діб 
абсолютний, 

кг 
середньо-
добовий, г 

1 2 3 4 5 6 
Мацеробацилін 

1 − контроль 23,5±0,69 112,1±2,4 176 88,6±2,6 503±15 
2 − 2 г/100 кг живої маси 23,1±0,4 125,5±1,9*** 176 102,4±1,7*** 582±10*** 

3 − 4 г/100 кг живої маси 23,0±0,05 127,7±2,1*** 176 104,7±2,2*** 595±12*** 

4 − 6 г/100 кг живої маси 23,4±0,5 125,0±1,6*** 176 101,6±1,3*** 577±8*** 

Мацераза 
1 − контроль 54,9±0,52 98,75±2,25 100 43,85±2,3 438±23 
2 − мацераза „Р“, 0,4 г/100 кг 

живої маси 55,0±0,59 108,7±1,73** 100 53,75±1,9** 537±19** 

3 − мацераза „Н“, 0,4 г/100 кг 
живої маси 54,8±0,73 110,0±2,32** 100 55,2±2,4** 552±24** 

МЕК-1-МЕК-2 
1-контроль 70,0±0,38 109,2±2,5 91 39,1±11,6 430±17 
2-МЕК-1, 1 г/гол. за добу 70,2±0,68 114,9±1,8 91 44,7±1,9* 491±21* 

3-МЕК-2, 1 г/гол. за добу 70,4±0,97 114,4±1,4 91 44,0±1,6* 484±17* 

МЕК-3 
1 − контроль 65,9±0,88 107,8±2,6 74 41,9±9,2 566±30 
2 − 0,5 г/гол. за добу 66,1±0,78 109,3±2,2 74 43,2±1,8 583±25 
3 − 1,0 г/гол. за добу 65,86±0,87 114,3±1,6 74 48,4±1,4* 654±19* 

4 − 1,5 г/гол. за добу 64,9±0,83 115,8±2,3 74 50,9±1,6** 688±22** 

МЕК-5 
1-контроль 65,57±0,27 103,99±0,98 60 38,92±0,87 640±14,5 
2- 0,1 г/гол. за добу 66,0±0,16 107,8±0,4** 60 41,81±0,44** 697±7,4** 

3- 0,5 г/гол. за добу 65,08±0,24 109,6±0,6** 60 44,99±0,45 742±7,4*** 
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Продовження таблиці 1 
1 2 3 4 5 6 

Міновіт 
1 − контроль 72,0±0,57 103,7±1,16 91 31,7±1,36 348±15 
2 − 3 г/100 кг живої маси 73,0±0,42 108,9±1,96* 91 35,9±2,02 395±22 
3 − 6 г/100 кг живої маси 73,0±0,61 109,7±1,17* 91 36,7±1,11* 403±12* 

Міназа 
1 − контроль 72,0±0,51 104,1±1,04 91 32,1±1,23 353±14 
2 − 3 г/100 кг живої маси 73,0±0,57 111,4±1,7*** 91 38,4±1,7** 422±1,9** 

3 − 6 г/100 к живої маси 72,0±1,03 109,4±1,01*** 91 37,4±1,83* 411±20* 
 
Зокрема, при згодовуванні трьох доз мацеробациліну продуктивний 

ефект був майже однаковим – середньодобові прирости збільшуються в 
межах 74-92 г, або на 14,7-18,3 % (Р<0,01). Витрати корму на 1 кг 
приросту зменшуються на 12,9-16,4 %. Із трьох досліджуваних доз 
порівняно кращою була 4 г на 100 кг живої маси – за майже 
шестимісячний період згодовування препарату рівень середньодобових 
приростів у цій групі склав 595 г, що на 92 г переважає контрольне 
значення. 

Досить ефективним було використання в годівлі молодняку свиней 
мацерази при обох способах її одержання. За мацерази «Р» середньодобові 
прирости збільшуються на 99 г, або на 22,6 % проти контрольного рівня 
(Р<0,01). Зменшення витрат корму на 1 кг приросту становить 18,5 %. При 
мацеразі «Н» показники ще вищі – збільшення середньодобових приростів 
складає 114, або 26 % (Р<0,01), а витрати корму на 1 кг приросту на 
21,7 % менші. Високий продуктивний ефект мацерази «Н» може бути 
пов'язаний з тим, що при напилюванні культуральної рідини на висівки 
при її одержанні адсорбуються всі біологічно активні та інші складові 
частини середовища, а також менше їх інактивується при наступному 
висушуванні при температурі 45 -55 0 С. 

Із мультиензимних композицій досить ефективним було 
згодовування МЕК-5. Так, за дози препарату 0,5 г на голову за добу 
збільшення середньодобових приростів складає102 г, або 15,9 %, при їх 
рівні 640 гу контрольній групі і 742 гу дослідній (Р<0,001). Витрати корму 
на 1 кг приросту зменшуються на 13,8 %, при абсолютному значенні 
3,65 корм. од. в дослідній групі і 4,23 корм. од. в контролі. 

Продуктивний ефект при згодовуванні мультиензимних композицій 
МЕК-1 та МЕК-2 в дозі 1 г на голову за добу був практично однаковим – 
середньодобові прирости збільшуються на 61-54 г, або на 14,1-12,5 % 
(Р<0,05). Зменшення витрат корму на 1 кг приросту становить 7 %. 

При споживанні ферментного препарату МЕК-3 найвищі показники 
одержано за дози 1,5 г на голову за добу, а саме: збільшення 
середньодобових приростів становить 122 г, або 21,5 % (Р<0,01) 
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упорівнянні з контролем. При дозі 1 г на голову за добу середньодобові 
прирости були на 88 г, або на 15,5 % вищі від контрольних. Менша доза 
препарату на відгодівельні показники суттєво не впливає. 

Згодовування міновіту в дозах 3 та 6 г на 100 кг живої маси збільшує 
середньодобові прирости тварин на 47-55 г, або на 13,5-15,8 %, а також 
знижує витрати корму на 1 кг приросту на 11,8-13,7 %.Із двох доз мінази в 
раціоні свиней кращий ефект щодо приростів був за дози препарату 3 г на 
100 кг живої маси – збільшення середньодобових приростів становить 
19,5 %. 

Висновки і перспективи подальших досліджень: 
1. Використання в годівлі молодняку свиней ферментних препаратів 

мацеробациліну, мацерази, мультиензимних комплексів МЕК-1, МЕК-2, 
МЕК-3, МЕК-5, міновіту та мінази позитивно впливає на збільшення 
відгодівельних показників. 

2. Порівняно вищі абсолютні та середньодобові прирости молодняку 
свиней були при згодовуванні мацеробациліну, мацерази та 
мультиензимної композиції МЕК-5. 

3. Споживання міновіту та мінази в дозах 3 та 6 г на 100 кг живої 
маси зумовлює практично однаковий продуктивний ефект. 
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А.В. Гуцол. ОТКОРМОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОДНЯКА 

СВИНЕЙ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ. 
Показано, что использование в кормлении молодняка свиней ферментных 

препаратов мацеробацилина, мацерази, мультиэнзимных композиций МЕК-1 - 
МЕК-5, миновита и миназы приводит к увеличению абсолютных и среднесуточных 
приростов, а также уменьшение затрат кормов на 1 кг прироста живой массы 
животных. 

 
A. Hutsol FATTENING INDEX OF YOUNG PIGS FED WITH 

ENZYME PREPARATIONS. 
It is shown that the use of feeding young pigs enzymes macerobacellin, Matseraza, 

multienzyme compositions MEK-1 - MEK-5, and minovitu minazy leads to an increase of 
the absolute and average daily pryrostii and reduce the cost of feed per 1 kg increase in 
body weight of animals. 
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ВПЛИВ ЛІПІДНОГО РІВНЯ РАЦІОНІВ БАРАНІВ НА 
АМІНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ЇХ СПЕРМИ 

 
В.М Давиденко, кандидат біологічних наук, доцент 
Г.В. Зарічанська, здобувач 
Миколаївський державний аграрний університет, Україна 
 

У роботі викладено результати досліджень впливу ліпідного рівня раціонів 
баранів-плідників на амінокислотний склад їх сперми. 

Ключові слова: амінокислоти, барани-плідники, обмін речовин, біотехнологія, 
сперма, раціон. 
 

Постановка проблеми.Амінокислоти як органічні кислоти входять 
до складу всіх білкових речовин, ферментів, ряду гормонів. В організмі 
тварин амінокислоти піддаються розкладу до кінцевих продуктів обміну, у 
ссавців до сечовини, СО2 і води. При цьому виділяється енергія, потрібна 
організмові для процесів життєдіяльності. Окремі амінокислоти 
регулюють і лікують розлади обміну речовин. Дефіцитні в натуральних 
кормах амінокислоти (метіонін, лізин) включають до складу преміксів та 
комбікормів [1, 3]. Тому, з розвитком біотехнології та її впровадженням в 
практику важливо розширювати і поглиблювати вивчення факторів, що 
впливають на накопичення амінокислот в організмі тварин та їх впливу на 
ті чи інші процеси життєдіяльності і види продуктивності. Цим і 
обумовлена актуальність наших досліджень.   

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Оскільки амінокислоти 
є вихідними сполуками при біосинтезі гормонів, вітамінів, медіаторів, 
пігментів, пуринових і пірімідінових основ, алкалоїдів тощо, вони є 
важливим компонентом повноцінного живлення, фактором спрямованого 
впливу на процеси обміну речовин та інші фізіологічні процеси.  

Мета роботи – дослідити вплив додавання до раціону соняшникової 
олії на вміст амінокислот в спермі баранів-плідників. 

Матеріали і методика.За принципом пар-аналогів (вік 2-5 років, 
жива маса 100-127 кг, настриг вовни 10,5-16,0 кг та якісні показники 
сперми) сформували дві дослідні й одну контрольну групи баранів (по 
п'ять тварин у кожній). Дослід проводили методом груп-періодів. 
Протягом підготовчого (30 днів) і заключного (30 днів) періодів тварини 
всіх груп одержували основний раціон (ОР), у добовій нормі якого 
містилося 2,8-3,0 кормові одиниці, 414-419 г перетравного протеїну,                
26-45 гкальцію, 10-12 г фосфору, 106-512 мг каротину і 112-114 г “сирого” 
жиру. Поживність кормів раціону визначали в лабораторії масових 
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зоохімічних аналізів Інституту ТСР ім. М.Ф. Іванова "Асканія-Нова" 
НААН України.   

Протягом дослідного періоду (326 днів) плідники 1-ї та 2-ї дослідних 
груп додатково до основного раціону щодоби одержували відповідно по 
18 та 36 г соняшникової олії. Таким чином, щодоби плідники контрольної 
групи одержували по 112-114 г, 1-ї дослідної – по 130-132 г і 2-ої 
дослідної – по 148-150 г жиру, що в перерахунку на суху речовину корму 
становило відповідно 3,5-3,6; 4,1-4,2; 4,6-4,7 відсотків. 

Таблиця 1 
Схема досліду 

Умови досліду 
періоди Дослідні 

групи 

Кількість 
тварин в 
групі, n підготовчий дослідний заключний 

Контрольна 5 основний 
раціон (ОР) ОР ОР 

Дослідна -1 5 ОР ОР+18г 
соняшникової олії ОР 

Дослідна -2 5 ОР ОР+36г 
соняшникової олії ОР 

 
Сперму від баранів одержували на штучну вагіну тричі протягом 

тижня дуплетними еякулятами. За загальноприйнятими методиками 
визначали об'єм еякуляту, рухливість, концентрацію, резистентність і 
живучість сперміїв. Наприкінці дослідного періоду відібрали 80 зразків 
сперми піддослідних тварин для дослідження її амінокислотного складу.  

Амінокислотний склад сперми  визначали в гідролізатах її білків на 
амінокислотному аналізаторі Нd-4200Е за методикою в модифікації 
В. В. Давиденка [1, 2]. Для гідролізу в спеціальні пробірки брали 0,5 мл 
сперми, доливали 20 мл шестинормальної соляної (НС1) кислоти. 
Пробірки запаювали над полум'ям газового пальника і поміщали на 
24 години в сушильну шафу, в якій підтримували температуру 110°С. 
Гідролізати випарювали на кип’ячій водяній бані до зникнення залишків 
соляної кислоти. Потім їх розчиняли буферним розчином (рН=2,2) і 
наносили на хроматографічні колонки амінокислотного аналізатора. 3а 
одержаними хроматограмами провели кількісне визначення вмісту 
окремих амінокислот (мг з розрахунку на 1 мл сперми). 

Одержані результати систематизували, звели в таблиці, обробили з 
використанням методів біометрії і проаналізували. 

Результати досліджень.Дослідження показали, що додаткове 
введення до раціону баранів соняшникової олії (по 18 та 36 г на тварину за 
добу) у їх спермі порівняно з контролем значно підвищується вміст 
більшості амінокислот (табл 2). Так, у складі сперми баранів обох 
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дослідних груп збільшилася кількість моноаміномонокарбонових (на 13-
17 %), моноамінодикарбонових (на 11-17 %) та діамінокарбонових (на 13-
18 %) кислот. Значно підвищився вміст у спермі баранів цих груп і таких 
амінокислот, як лізин і аргінін, які є складовою частиною основного білка 
сперміїв – гістону. 

Таблиця 2 
Вміст амінокислот в спермі баранів-плідників, мг/мл 

Групи Найменування 
амінокислот контрольна дослідна -1 дослідна- 2 

Моноаміномонокарбонові 
Гліцин 20,3±0,11 2,30±0,10 2,10±0,09 
Аланін 1,78±0,12 2,16±0,11 2,05±0,11 
Валін 2,57±0,16 2,92±0,14 2,82±0,11 
Лейцин 4,17±0,41 5,04±0,30 4,51±0,12 
Ізолейцин 1,74±0,10 2,03±0,09 2,42±0,32 
Всього 12,29 14,45 13,90 

Моноамінодикарбонові 
Глутамінова 6,82±0,32 7,30±0,36 7,31±0,24 
Аспаргінова 4,07±0,23 4,79±0,26 5,39±0,29 
Всього 10,89 12,09 12,70 

Діамінокарбонові 
Лізин 3,35±0,19 3,85±0,14 3,89±0,14 
Гнетидін 1,30±0,09 1,56±0,21 1,33±0,21 
Аргінін 7,62±0,53 9,10±0,45 8,62±0,34 
Всього 12,27 14,51 13,84 

Оксиамінокислоти 
Серин 3,03±0,17 3,47±0,17 3,22±0,11 
Треонін 2,73±0,15 3,10±0,14 2,93±0,10 
Всього 5,76 6,57 6,15 

Ароматичні і гетероциклічні 
Тирозин 2,47±0,14 2,83±0,13 2,64±0,08 
Фенілаланін 2,70±0,14 3,03±0,12 2,82±0,11 
Пролін 2,57±0,15 2,85±0,14 2,74±0,10 
Всього 7,74 8,70 8,20 

Сірковмісні 
Метіонін 0,83 0,96 0,93 
 
Зі збільшенням кількості моноамінодикарбонових амінокислот та 

аспарагінової кислоти тісно пов'язана холодостійкість сперміїв (за 
рахунок утворення  неіонізуючих комплексів з солями важких металів). 

На основі досліджень 3891 еякуляту встановлено, що сперматогенез 
інтенсивніше відбувається у плідників дослідних груп. Так, загальна 
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кількість сперміїв в еякулятах баранів цих груп була відповідно на 11,2 та 
10,0 %, рухливість – на 11,5 та 11,3 %, живучість– на 12,4 та 11,3 % 
вищими, ніж у тварин контрольної групи. Спермії плідників, які 
одержували додатково до основного раціону ліпіди рослинного 
походження, краще переносили заморожування і відтавання. 

Підвищення якісних показників сперми та її здатність переносити 
заморожування-відтавання в наших дослідах збігалося з ростом вмісту в 
спермі таких амінокислот, як лейцин, серин, лізин і аргінін, що якоюсь 
мірою може служити тестом при визначенні придатності сперміїв до 
кріоконсервації. 

Протягом дослідного і заключного періодів від баранів дослідних 
груп було одержано значно більше сперми, придатної для кріоконсервації 
(рухливість – 8-10 балів, концентрація – понад 2 млрд/мл ). Так, від 5 
тварин контрольної групи протягом досліду було одержано лише 859 
придатних до заморожування еякулятів, тоді як від тварин 1-ї та 2-ї 
дослідних груп – відповідно 1150 та 1097 еякулятів. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Додаткове 
введення до основного раціону баранів-плідників ліпідів рослинного 
походження і підвищення внаслідок цього вмісту жиру до 4,1-4,2% (у 
перерахунку на суху речовину) позитивно впливає на сперматогенез, 
поліпшує амінокислотний склад сперми. 
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УРОВНЯ РАЦИОНОВ БАРАНОВ НА АМИНОКИСЛОТНЫЙ 
СОСТАВ ИХ СПЕРМЫ.  

В статье изложены результаты исследования влияния липидногоуровня 
рационов баранов-производителей на аминокислотный состав их спермы.  
 

V. Davidenko, G. Zarichanska. EFFECT OF LIPID LEVELS IN 
DIETS RAMS AMINOACID COMPOSITION OF SPERM.  

This paper presents the results of investigation of lipid level diets rams, bulls on the 
amino acid composition of their sperm. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ РИБОПОСАДКОВОГО 
МАТЕРІАЛУ ЗА ПАСОВИЩНОЇ АКВАКУЛЬТУРИ ПРИ РІЗНІЙ 

СТРУКТУРІ ПОЛІКУЛЬТУРИ 
 

Г.А. Данильчук, кандидат сільськогосподарських наук 
Миколаївський державний аграрний університет, Україна 
 

Вивчено вплив структури полікультури на ефективність вирощування 
цьоголіток коропа і білого товстолобика за умов пасовищної аквакультури. 
Вивчено вплив структури полікультури на якісні й кількісні показники цьоголіток 
та визначено економічну ефективність їх вирощування. Визначено оптимальні 
параметри полікультури для вирощування рибопосадкового матеріалу з 
підвищеною масою. 

Ключові слова: цьоголітки, вирощування, структура полікультури, параметри, 
середня індивідуальна маса, вихід від посадки, собівартість, рентабельність.  

 
Постановка проблеми. У сучасних умовах забезпечення населення 

рибними продуктами у короткий термін можливе лише за умов 
використання біопродуційного потенціалу внутрішніх водойм України 
різного походження і цільового призначення, що потребує, в свою чергу, 
вирішення проблеми забезпечення різновидовим рибопосадковим 
матеріалом достатньої кількості і високої якості у відповідності з 
біопродуційним потенціалом конкретних водойм [1, 2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Невідповідність між 
вимогами до якості рибопосадкового матеріалу та її фактичними 
параметрами веде до того, що на одиницю товарної продукції 
затрачується невиправдано велика кількість рибопосадкового матеріалу, 
що в умовах малих водойм суттєво підвищує собівартість продукції, 
знижуючи економічні показники [3]. За таких умов, які об’єктивно 
склалися сьогодні, значна кількість компонентів природної кормової бази, 
складових можливого рівня інтенсифікації за якісними і кількісними 
параметрами витрачається не за призначенням. 

Постановка завдання. Метою досліджень було виявлення впливу 
структури полікультури і встановлення оптимального співвідношення її 
компонентів при вирощуванні цьоголіток понадстандартної маси, цільове 
призначення яких – штучне формування високопродуктивного іхтіоценозу 
малих водойм. Для досягнення поставленої мети були сформульовані 
відповідні завдання: вивчити основні екологічні та технологічні аспекти 
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виробництва цьоголіток; вивчити вплив структури полікультури на якість 
цьоголіток, надання економічної оцінки результатам досліджень. 

Матеріали і методика. Експериментальні дослідження проводили в 
умовах ВАТ “Миколаївське сільськогосподарське рибоводне 
підприємство”, ФГ “Союз-Агро-Юг” за пасовищної аквакультури 
вирощування цьоголіток при щільності посадки 50 тис.екз/га 
непідрощеної личинки та різній структурі полікультури. У першому 
варіанті питома вага коропа становила 70 % і білого товстолобика – 30 %, 
у другому відповідно – 50 і 50 %, а в третьому – 30 і 70 %  

Результати досліджень. В усіх експериментальних ставах отримано 
крупний рибопосадковий матеріал. Середня індивідуальна маса 
цьоголітків білого товстолобика коливалася від 74 г до 91 г і 
перевищувала нормативний показник на 49-66 г (196 – 264 %). Короп у 
першому варіанті мав дещо нижче нормативної індивідуальну масу (на 2-
3 г або 7,1 % в середньому), а у другому і третьому суттєво перевищував в 
середньому на 18-19 г (52,9 %) і 33-35 г (97,1 %). Найбільшу середню 
індивідуальну масу цьоголітки коропа мали в експериментальних ставах 
третього варіанту і перевищували показники першого і другого варіантів 
відповідно на 35-38 г (112,3 %) і 14-17 г (29,0 %). По білому товстолобику 
спостерігалася протилежна картина – найбільшої маси досягли цьоголітки 
першого варіанту, різниця з показниками інших варіантів становила 3-10 г 
(7,9 %) і 7-17 г (11,2 %). Отже, застосована щільність посадки дозволила 
отримати в усіх варіантах крупний рибопосадковий матеріал. Зміна 
структури полікультури також вплинула на якість цьоголіток – чим 
менша питома вага даного виду, тим більшої середньої індивідуальної 
маси він досягає. 

Вихід цьоголіток також залежить від щільності посадки і 
співвідношення компонентів полікультури. Чим менша питома вага виду 
риби у полікультурі, тим кращий вихід він має. У третьому варіанті 
дослідження, де питома вага коропа склала 30 %, цьоголітки мали 
найкращий вихід і різниця з першим та другим становила 2,9-4,2 % та        
0,9-2,8 %. Цьоголітки білого товстолобика найбільший вихід мали у 
першому варіанті і різниця з показниками інших варіантів відповідно 
становила 0,6-1,5 % та 4,9-5,7 %. Отже, зміна структури полікультури 
менше впливає на вихід цьоголіток, ніж щільність зариблення. 
 Рибопродуктивність експериментальних ставів становила в межах 
427-595 кг/га. Найбільшу рибопродуктивність мали стави другого 
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варіанту, різниця з першим і третім становила в середньому 157 кг/га 
(36,3 %) і 24 кг/га (4,3 %), а між першим і третім 132,5 кг/га (30,7 %).  

При вирощуванні рибопосадкового матеріалу, який призначений для 
зариблення водойм багаторічного використання, без застосування 
інтенсифікаційних заходів, необхідно застосовувати щільність посадки не 
більше 50 тис.екз/га і структуру полікультури з питомою вагою 
рослиноїдних риб не менше 50 %, а для отримання більш крупного 
рибопосадкового матеріалу з питомою вагою останніх 70 % і більше. 

Аналізуючи варіанти пасовищної аквакультури можна відмітити, що 
не всі досліджувані показники достовірно залежать від них. Достовірно не 
відрізнялися за варіантами пасовищної аквакультури такі показники, як 
середня індивідуальна маса і вихід рослиноїдних риб. Максимальні 
значення для різних досліджуваних показників отримано у третьому 
варіанті. У цьому випадку середня індивідуальна маса коропа склала 
64,5 г, вихід – 24,7 %, рибопродуктивність – 281,2 кг/га, а для білого 
товстолобика рибопродуктивність склала 277,7 кг/га. 

Від пасовищної аквакультури найбільше залежали  такі показники, 
як середня індивідуальна маса коропа (83,33 %), рибопродуктивність 
білого товстолобика (60,11 %) і загальна рибопродуктивність (52,10 %).  

Найбільший прибуток отримано у другому варіанті експерименту, 
різниця з першим і третім склала 1885,1 грн/га (178,7 %) і 247,2 грн/га 
(9,2 %). Найменша собівартість та найбільший прибуток зумовили і 
найвищу рентабельність у другому варіанті експерименту, різниця з 
іншими варіантами склала відповідно 41 % (у 2,8 рази) і 5,4 %(у 1,1 рази). 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, при 
вирощуванні рибопосадкового матеріалу для зариблення водойм 
багаторічного використання за умов пасовищної аквакультури необхідно 
застосовувати щільність посадки не більше 50 тис.екз./га і структуру 
полікультури з питомою вагою рослиноїдних риб не менше 50 %, а для 
отримання більш крупного рибопосадкового матеріалу – з питомою вагою 
останніх 70 %. 
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Г.А. Данильчук. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ 

РЫБОПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ПРИ ПАСТБИЩНОЙ 
АКВАКУЛЬТУРЕ И РАЗНОЙ СТРУКТУРЕ ПОЛИКУЛЬТУРЫ. 

Изучено влияние структуры поликультуры на эффективность 
выращивания сеголеток карпа и белого толстолобика в условиях пастбищной 
аквакультуры. Изучено влияние структуры поликультуры на качественные и 
количественные показатели сеголеток и определена экономическая 
эффективность их выращивания. Определены оптимальные параметры 
поликультуры для выращивания рыбопосадочного материала с повышенной 
массой. 

 
G. Danylchuk.EFFICIENCY OF PLANTING MATERIALGROWING 

AT DIFFERENT GRAZING AQUACULTURE AND DIFFERENT 
STRUCTURE OF POLYCULTURE. 

The effects of structure on the effectiveness of polyculture on qualitative this 
summer carp fishes and white carp fishes under pasture aquaculture are investigated. The 
influence of the structure of polyculture on qualitative and quantitative indicators of this 
summer fishes and determined the cost-effectiveness of their cultivation are studied. The 
optimal parameters for polyculture cultivation of planting material with high mass are 
defined. 
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ОЦІНКА ХУДОБИ СТВОРЮВАНОЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 
АНГУСЬКОЇ М'ЯСНОЇ ПОРОДИ 
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Харківська державна зооветеринарна академія, Україна 
 

У статті наведено результати досліджень живої маси і відтворювальних 
якостей корів створюваної української ангуської м’ясної породи в порівнянні з 
аналогами абердин-ангуської породи британської селекції. Встановлено, що ці 
тварини перевершують за усіма основними показниками м’ясної продуктивності, 
що дозволяє їм стати найбільш розповсюдженими із сучасних м’ясних порід України. 

Ключові слова: порода, генотип, жива масса, відтворна здатність. 
 
Постановка проблеми. Забезпечення населення країни найціннішим 

білковим продуктом тваринництва, особливо м’ясом, є однією із 
актуальніших проблем агропромислового комплексу. При цьому 
виробництву яловичини приділяється важливе значення, оскільки в 
структурі споживання м’яса усіх видів на її долю припадає більше 50 %. 
Нині в Україні виробництво яловичини ведеться за рахунок худоби 
молочного і комбінованого напрямків продуктивності. Разом із тим, при 
підвищенні молочності корів дійних стад їх чисельність різко скоротилася, 
що знизило виробництво яловичини. Світовий досвід свідчить, що в цих 
умовах вирішити цю проблему можливо лише за рахунок розвитку галузі 
спеціалізованого м’ясного скотарства, яка б дозволила забезпечити 
населення високоякісною яловичиною, телятиною. 

Головним напрямком розвитку м’ясного скотарства в Україні є 
удосконалення існуючих і створення нових м’ясних порід 
конкурентоспроможних за рівнем продуктивності, якості яловичини, 
технологічністю та відтворювальною здатністю. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Важливою умовою 
розвитку цієї галузі є наявність генофонду м’ясних порід з  високим 
потенціалом м’ясної продуктивності, добре пристосованих до природно-
економічних умов окремих зон. У результаті тривалої селекційно-
племінної роботи в Україні створено українську, волинську, поліську, 
південну та знам’янський тип поліської м’ясної породи. Крім того, в 
Україні утримується у невеликій кількості імпортна худоба: шароле, 
лімузинська, герефордська та інші [1-3]. Дослідження показують, що 
майже всі м’ясні породи мають низьку молочність, а відтак і невисоку 
живу масу телят при відлученні. Відомо, що найбільш розповсюдженою у 
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багатьох країнах світу є абердин-ангуська порода. Із імпортних м’ясних 
порід в Україні ця порода є найбільш широко розповсюдженою. Вона 
належить до дрібних порід: корови мають живу масу 400-450 кг, бугаї-
плідники – 500-900 кг. Це пояснюється їх інтенсивною селекцією за 
скоростиглістю, що відбилося на схильності тварин до раннього ожиріння 
і низькою інтенсивністю росту молодняку. Невисокі прирости 
пояснюється низькою молочністю корів-матерів. 

У результаті порода є неконкурентоспроможною. Тому в нинішніх 
умовах важливе значення має створення нової української ангуської 
м’ясної породи на базі місцевих абердин-ангусів з використанням 
генофонду кращої імпортної худоби абердинів. 

Мета дослідження – визначити продуктивні та племінні  якості 
аберди-ангуської худоби та розробити програму створення української 
ангуської м’ясної породи. 

Матеріали і методика. Проведено експедиційне обстеження у 47 
господарствах 14 областей, які в Україні на початок 2010 року розводили 
худобу абердин-ангуської породи, дані узагальнено щодо подальшого її 
удосконалення в напрямку створення нової української ангуської породи.  

Науково-господарський дослід проводили протягом 2006-2012 років 
у ПП Агрофірмі «Світанок» Нововодолазького району Харківської області 
(табл. 1). 

Таблиця 1 
Схема науково-господарського досліду 

Група Генотип (порода) Кількість корів 
І – контрольна дрібний британської селекції 25 

ІІ – дослідна крупний створюваної нової 
української ангуської 25 

 
В основу роботи покладено метод чистопородного розведення 

місцевих абердин-ангусів з використання м’ясних ангусів американської 
селекції. 

Породотворним процесом передбачалося максимально поєднати в 
ангуській м’ясній породі цінні якості (американських ангусів – масивність, 
високу молочність, енергію росту; місцевих абердин-ангусів – легкість 
отелень, міцність кістяка і копитного рогу). 

Оцінку конституції та екстер’єрних особливостей корів проводили за 
100-бальною шкалою. При цьому звертали увагу як на окремі статі тіла, 
так і на загальний вид тварин, характерний для вираження типу. 

Відтворювальні особливості корів: плодючість, тривалість тільності, 
масу та розвиток телят вивчали шляхом аналізу документів первинного 
зоотехнічного обліку. 

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



Вісник аграрної науки Причорномор’я 71 
Випуск 4, т. 2, ч. 2, 2012 

Результати досліджень. Відомо, що жива маса корів – один із 
найважливіших селекційних показників, зв’язаних з м’ясною 
продуктивністю, молочністю і крупноплідністю. Дані, що характеризують 
живу масу корів, наведеноу таблиці 2. 

Із даних таблиці 2 видно, що в усі вікові періоди дослідні корови 
мали більшу статистично вірогідну живу масу. Слід відзначити, що 
різниця за цим показником на користь корів дослідної групи з віком 
поступово збільшувалась. У дорослих корів вона склала 122кг (12,5 %). 

Таблиця 2 
Жива маса корів різних генотипів, кг 

Вік Група Різниця на користь 
дослідної групи 

років отелення контрольна дослідна кг % 
3 1 420±5,8 508±8,2 88 12,1 
4 2 449±10,2 562±6,7 113 12,5 

5 і старше 3 і старше 480±6,5 602±10,2 122 12,5 
 
Враховуючи, що ефективність м’ясного скотарства у вирішальній 

мірі визначається кількістю одержаних телят і їх живою масою при 
відлученні, нами проведено порівняльне вивчення показників відтворної 
здатності корів (табл. 3). 

Таблиця 3 
Характеристика відтворювальної здатності корів 

Група 
Показник 

контрольна дослідна 

Різниця на 
користь дослідної 

групи, % 
Кількість отелень 5,0 5,0 – 
Одержано живих телят, гол. 5,0 5,0 – 
Вирощено телят до відлучення, в 
розрахунку на 100 корів, % 98 100 2,0 
Жива маса телят, кг: 
новонароджених; 26 32 12,3 
відлучених у 8-міс. віці 172 265 15,4 

 
Одержані результати свідчать, що жива маса новонароджених телят у 

корів створюваної української ангуської породи в порівнянні з аналогами 
контрольної групи вище на 6 кг (12,3 %), а при відлученні на 93 кг 
(15,4 %). Це означає, що більш висока продуктивність цих тварин 
формується в утробний період. Після народження висока енергія росту їх 
забезпечується більшою молочністю корів. 
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Висновки і перспективи подальших досліджень: 
1. Широко розповсюджена в Україні абердин-ангуська порода 

британської селекції належить до найбільш дрібних тварин великої рогатої 
худоби, незважаючи на високі й стабільні відтворювальні та материнські 
якості (легкість отелень), є неконкурентоспроможною. 

2. Враховуючи сучасні вимоги ринкової економіки, найважливішим 
напрямом селекції на базі абердин-ангуської худоби є створення нової 
української ангуської м’ясної породи, яка за живою масою  
новонароджених телят перевершує на 6 кг (12,3%), при відлученні 93 кг 
(15,4%), дорослих тварин – на 122 кг (12,5%). 

Проведені дослідження свідчать про необхідність розширення 
ареалу української ангуської породи, що буде сприяти розвитку м’ясного 
скотарства в Україні та збільшенню виробництва яловичини. 
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Э. Н. Доротюк, В. Г. Прудников, А. И. Колесник. ОЦЕНКА 

СКОТА СОЗДАВАЕМОЙ НОВОЙ УКРАИНСКОЙ АНГУССКОЙ 
МЯСНОЙ ПОРОДЫ.  

В статье приведены результаты исследований живой массы и 
воспроизводительных качеств коров создаваемой украинской ангусской мясной 
породы в сравнении с аналогами абердин-ангусской породы британской селекции. 
Установлено, что эти животные не только превосходят по всем основным 
показателям мясной продуктивности, что позволяет им стать наиболее широко 
распространенными в Украине. 
 

E. Dorotyuk, V. Prudnikov, O. Kolesnik. EVALUATION OF 
CATTLE CREATED BY NEW UKRAINIAN ANGUS BEEF BREEDS.  

The results of studies of live weight and reproductive traits of cows produced by 
Ukrainian Angus beef breed in comparison with analogues of Aberdeen-Angus breed of 
British breeding. Found that these animals are not only superior to all the main indicators 
of meat productivity, allowing them to become more widespread in Ukraine. 
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ОСОБЛИВОСТІ УТРИМАННЯ І РОЗВЕДЕННЯ ШЕТЛЕНДСЬКОГО 
ПОНІ В УМОВАХ МИКОЛАЇВСЬКОГО ЗООПАРКУ 

 
В.П. Журавльова, завідувач відділом копитних тварин 
К.В. Бєлікова, старший науковий співробітник 
Комунальна установа Миколаївський зоопарк, Україна 
 

Розглянуто історію створення табуна шетлендських поні у Миколаївському 
зоопарку. Досліджено особливості технології утримання і розведення даної породи 
у вказаних умовах. Висвітлено стан, проблеми та перспективи ведення 
конярства. Підтверджено, що шетлендські поні володіють комплексом цінних 
господарських ознак, що забезпечують їх широке використання. Результати 
аналізу можуть бути застосовані в селекційній роботі з породою та допоможуть 
намітити подальші шляхи її розвитку. 

Ключові слова: шетлендський поні, розведення, утримання, раціон, 
використання. 

 
Постановка проблеми. Як і більшість видів тварин, різноманітні 

породи свійських тварин представляють інтерес як для науки, так і для 
демонстрації в колекціях зоопарків. Шетлендські поні – одна з найбільш 
стародавніх порід у світі, що йде своїми коренями до 8000 р. до нашої ери.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Причиною карликового 
зросту шетлендських поні з’явилися вкрай несприятливі кліматичні 
умови, особливості ґрунту та відокремленість Шетлендських островів, які 
потягли за собою природний відбір і малий зріст тварин [3, 5]. 
Шетлендські поні – одна з восьми найбільш розповсюджених у світі порід 
коней, про яку знають навіть маленькі діти в будь-якому куточку світу [6]. 

Постановка завдання. Провести моніторинг теоретичних та 
практичних аспектів технології ведення конярства на прикладі 
шетлендських поні в умовах Миколаївського зоопарку. 

Матеріали і методика. Матеріалом досліджень слугувала 
зоотехнічна документація відділу копитних тварин комунальна установа 
Миколаївський зоопарк. 

Результати досліджень. Спочатку за межами островів шетлендські 
поні не були широко відомі. Тільки в середині 19-го сторіччя відбулося 
значне їх розповсюдження в Англії та Шотландії. Поні через маленький 
зріст і надзвичайну витривалість широко використовували на підземних 
роботах у вугільних та свинцевих шахтах. Завдяки своїй невибагливості, 
міцному здоров’ю, добрій працездатності шетлендські поні завоювали 
визнання в багатьох країнах світу. Популярність шетлендських поні росте 
з кожним роком. У багатьох країнах, перед тим як сісти на 
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«великого»коня та отримувати навички верхової їзди, діти проходять 
курси на поні. Шетлендів використовують у «дитячих» рисистих заїздах, 
що дуже важливо для навчання і виховання молодих наїзників та 
спортсменів. Особливу увагу хочеться приділити гіппотерапії, яка поєднує 
в собі соціально-психологічний і лікувально-реабілітаційний вплив та дає 
позитивний ефект у покращенні здоров’я як фізичного, так і 
психологічного. Знайомство з поні створює сприятливий фон та 
приносить радість від зустрічі і спілкування з цими ласкавими тваринами 
[1, 2, 5]. 

Згідно зі збереженими документами, у 1967 році із заповідника 
«Асканія-Нова» завезено першу пару шетлендських поні – вороний 
жеребець Лунь та ігренева кобила Пчьолка, батьки яких були чеського 
походження. Данихпро розмноження цієї пари не збереглося, але відомо, 
що у 1973 р. отримано ворону кобилу Гею і в 1978 р. – ігреневого жеребця 
Султана, який вже з 1983 по 2001 рр. був основним плідником в зоопарку. 
В 1982 р. з Луганського конезаводу було завезено гнідо-каракову кобилу 
Розу 1981 р.н. У 1983 р. з Кишинівського зоопарку завезено ворону 
кобилу Майку 1979 р.н. 

Таким чином, жеребець Султан і кобили Роза та Майка склали 
племінне ядро (міні-косяк) до 1990 року. Від Рози до 1993 р. отримано 12 
лошат (8 жеребців та 4 кобили), з них 2 – гнідої масті, інші – вороної. Від 
Майки до 2001 р. отримано 15 лошат (8 жеребців та 7 кобил), всі вороної 
масті. 

У 1990 р. у держплемзаводі «Прилепський» Тульської області було 
придбано пару поні: вороно-рябий жеребець Мірон 1989 р.н. та сіра 
кобила Пігалиця 1989 р.н. З того часу сформовано другий міні-косяк з цієї 
пари та двох дочок з першого косяку. Пізніше отриманий від Мірона та 
Пігалиці вороно-рябий жеребець Прем’єр з відмінним екстер’ром  став 
плідником власного міні-косяку. 

Від 5-6 кобил в різні періоди отримували від 3 до 5 лошат за рік. Від 
жеребця Султана було отримано 33 лошати, а від Мірона – 42 лошати. 
Всього з 1978 р. у зоопарку народилося 86 лошат поні. 

У результаті кропіткої роботи з відбором та підбором протягом 30 
років у Миколаївському зоопарку утримують шетлендських поні 
однотипної будови тіла з правильно поставленими кінцівками та міцними 
копитами. Висота в холці від 84 до 101 см. Окрім екстер’єру при відборі 
приділяли увагу характеру тварин. До розведення допускали поні з 
врівноваженим та добронравним темпераментом, кобил – з міцним 
материнським інстинктом. Також фахівці вважали цікавим утримання в 
зоопарку поні різних «нарядних» мастей: ігреневих, рябих, рудих і т. ін. 

Утримують шетлендських поні в зоопарку у дерев’яному 
неопалювальному приміщенні площею 12м2 для кожної групи. До 
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приміщення примикають воль’єри 475м2 та 350м2. У приміщенні – 
дерев’яна підлога, годівниці та напувалки. Перед входом у приміщення – 
шиферні навіси, які захищають від дощу та спеки. Покриття воль’єрів – 
пісок, грунт та бетонневимощення по периметру та під навісами. 

Утримують поні цілий рік сімейною групою (косяком), яка 
складається з 1 жеребця та 2-4 кобил з лошатами до двох років. 
Відокремлюють від косяку кобилу тільки після вижереблення на декілька 
днів, щоб лоша зміцніло, запам’ятало мати і щоб фахівці мали змогу 
прослідкувати фізіологічні процеси у лошати та кобили. 

Годівля шетлендських поні змінюється залежно від сезону (табл. 1). 
Інгредієнти раціону розраховано та збалансовано [4]. 

У відділі домашніх тварин Миколаївського зоопарку шетлендських 
поні використовують в господарських потребах закладу та наданні послуг 
відвідувачам у вигляді катання верхи та у фаетоні. Три жеребці вказаного 
відділу віком більше 25 років і, відповідно, працюють вони вже понад 20 
років без погіршення стану та зниження працездатності. 

Таблиця 1 
Раціон поні шетлендського 

Періоди годівлі Найменування корму Од.  
вим. листопад-квітень травень-жовтень 

Віники кормові шт 1,000  
Гілки кг  1,000 
Сіно кг 4,500  
Макуха кг 0,200 0,2000 
Кукурудза мелена кг 0,100 0,1000 
Овес кг 1,000 1,000 
Висівки кг 0,200 0,200 
Зелена маса кг  10,000 
Морква кг 1,000 1,000 
Буряк кг 3,000 3,000 
Баштанні кг 1,000 1,000 
Крейда кг 0,020 0,020 
Монокальційфосфат кг 0,040 0,040 
Сіль кг 0,020 0,020 
Загальна вага кг 12,080 17,580 

 
Здебільшого лошат продавали у віці від 6-ти місяців до 2-3 років, 

тому простежити їх подальші показники розвитку та працездатності 
майже неможливо. Це додатково ускладнено тим, що досі не існує реєстру 
та племінної книги коней поні-класу в Україні. Оформити паспорт коня в 
Україні можливо, але буде запис: «Порода не визначена». Мірон та 
Пігалиця записані в приплоді під матерями в Державній книзі племінних 
коней породи шетлендських поні Всеросійського науково-дослідного 
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інституту конярства і була можливість зареєструвати цих двох поні та їх 
нащадків. Враховуючи те, що розведення поні в зоопарку є не тільки не 
основною, а навіть не другорядною справою (окрім інших проблем в 
роботі зоопарку), оформлення спочатку російського, а на підставі його – 
українського паспорту є дуже коштовною справою. Раніше не було 
проблем з реалізацією поні, адже це був один з двох закладів (ще 
«Асканія-Нова»), який надавав офіційні документи походження тварини з 
державної установи та придбання. Зараз в Україну завезено величезну 
кількість поні з-за кордону, які біли виранжирувані заводчиками, та 
розповсюджено територією країни. У таких тварин документи або зовсім 
відсутні, або не співпадають за описом з особиною. Але попит на них 
також є і не тільки зважаючи на різноманітні масті. Покупці звертають 
увагу на статус імпортованого коня, не враховуючи адаптаційних 
особливостей та відсутність племінної цінності тварини. Протягом 
багатьох років Миколаївський зоопарк не має змоги прилити кров до 
табуна шетлендських поні, тому що основна популяція в Україні не 
відповідає типу, у власників відсутні документи, що підтверджують 
породу, й інші офіційні папери; а ті господарства, що мають все 
необхідне – утримують споріднених з миколаївськими представників 
породи. Основною задачею нині є придбання чистопородного жеребця 
шетлендського поні. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Шетлендські поні 
виключно невибагливі до умов утримання і годівлі, відрізняються 
довголіттям, здатністю до глибокої старості зберігати плодючість. 
Основним методом роботи з шетлендськими поні залишається 
чистопорідне розведення задля збереження створеного типу. Бажано 
брати активну участь в програмі створення реєстру шетлендських поні в 
Україні. 
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ОСОБЕННОСТИСОДЕРЖАНИЯИ РАЗВЕДЕНИЯ ШЕТЛЕНДСКОГО 
ПОНИ В УСЛОВИЯХ НИКОЛАЕВСКОГО ЗООПАРКА.  

Рассмотрена история создания табуна шетлендских пони в Николаевском 
зоопарке. Исследованы особенности технологии содержания и разведения породы 
в указанных условиях. Освещены состояние, проблемы и перспективы ведения 
коневодства. Подтверждено, что шетлендские пони владеют комплексом ценных 
хозяйственных признаков, обеспечивающих их широкое использование. 
Результаты анализа могут быть применены в селекционной работе с породой и 
помогут определить дальнейшие пути её развития. 
 

V. Zhuravlyova, Е. Belikova.PECULARITIES OF KEEPING AND 
BREEDING OF SHETLAND PONY IN CONDITIONS OF MYKOLAIV 
ZOO.  

The history of a herd of Shetland ponies in Nikolaev zoo is considered. The features 
of technology maintenance and breeding of this species in these conditions are 
investigated. The status, problems and prospects of breeding are covered. It is confirmed 
that Shetland ponies owned complex of valuable business features that ensure their 
widespread use. The analysis can be used in breeding and will help to identify further 
ways of development. 
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Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 

У статті розглянуто питання використання прийомів стабілізуючого 
відбору для формування рівновагових угрупувань ремонтного молодняку. В основу 
покладено розподіл ремонтного молодняку на класи: мінус (М-), плюс (М+) і 
модальний клас (М0)  в популяції за мірними ознаками. Використання 
стабілізуючого відбору дає можливість не тільки підвищити збереженість 
поголів’я (шляхом зменшення кормової і територіальної конкуренції), але й при 
проведенні селекційної роботи дозволить мати під рукою вирівняні за 
продуктивними ознаками групи птиці. 

 
Ключові слова:стабілізуючий відбір, ремонтний молодняк. 

 
Постановка проблеми Сучасні індустріальні комплекси типу ЗАТ 

“Комплекс Агромарс”, АТЗТ “Миронівський хлібопродукт”, ТОВ “Рубі 
Роз Агрікол Ко., ЛТД” використовують курей батьківських форм 
провідних селекційних фірм США, Великобританії, Голландії. При 
використанні генофонду інших країн вже в 3-4-й генераціях його 
відтворення  спостерігається втрата генетичної диференціації ліній та 
зниження їхньої комбінаційної здатності при гібридизації [5]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У зв’язку з цим виникла 
ситуація повної залежності бройлерного виробництва від імпорту 
племінної продукції без необхідного наукового супроводження та 
експертної оцінки її якості вітчизняними вченими і спеціалістами. Центри 
здебільшого надають інформацію про технологічні процеси вирощування, 
годівлі і експлуатації курей-несучок та плідників. Встановлено, що при 
використанні імпортованої птиці та її утриманні у різних природно-
кліматичних умовах втрачається поєднувальність ліній, родинних форм, 
внаслідок чого знижується прояв ефекту гетерозису[4]. 

При такому становищі досить актуальним є розроблення прийомів 
селекційної роботи з птицею батьківських стад, спрямованих на 
підтримання їхньої генетичної структури та комбінаційної здатності як 
основи прояву ефекту гетерозису за продуктивними і репродуктивними 
якостями [5-7]. 

                                         
*Науковий керівник –доктор с.-г. наук, професор Бородай В.П. 
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Враховуючи, що основним шляхом розвитку птахівництва вважається 
використання міжлінійної і міжпородної гібридизації, слід вважати 
актуальними дослідження з удосконалення селекційно-технологічних 
прийомів підвищення ефективності використання прабатьківських і 
батьківських стад для отримання високопродуктивних гібридів [7]. 
Особливого значення ці питання набувають у галузі м’ясного 
птахівництва, де провідні селекційні фірми досягли надзвичайно високих 
показників продуктивності фінальних гібридів, але їх реалізація вимагає 
забезпечення оптимальних умов середовища.  

Використання племінних стад впродовж кількох генерацій можливо 
при високих відтворних якостях птиці і використанні методів 
підтримуючої селекції за продуктивністю та життєздатністю особин. У 
цьому напрямку в Україні розроблено і запропоновано ряд селекційних 
програм, які здебільшого забезпечують генетичний прогрес за енергією 
росту та оплатою корму. При роботі з птицею батьківських стад важливим 
критерієм є їх оцінка за відтворювальними якостями і виходом продукції в 
розрахунку на одну курку-несучку.  

Постановка завдання. У зв’язку з цим виникає необхідність 
подальшого вдосконалення методів відбору ремонтного молодняку 
м’ясних курей та комплексної оцінки птиці батьківських стад за 
основними продуктивними показниками. 

Матеріали і методика.У добовому віці отриманий кондиційний 
молодняк був закільцьований індивідуальними криломітками й посаджений 
на вирощування в окремі секції в типовому пташнику. Щільність посадки 
до 5-тижневого віку становила 10 гол./м2. Годівлю птиці здійснювали 
відповідно до Рекомендацій ВНИТИП щодо годівлі сільськогосподарської 
птиці (2000; 2003). Фронт годівлі до 2-тижневого віку склав 2,5 см/гол, з 2-х 
до 4-тижневого віку – 5,0, з 4-тижневого віку – 8,0 см/гол., фронт поїння 1,0; 
1,5 й 2,0 см відповідно віковим групам. 

Усього було посаджено в добовому віці на вирощування в першому 
експерименті 2260, у другому – 1360 курчат. 

При роботі з ремонтним молодняком групи формували у добовому 
віці за принципом груп-аналогів розподілених на класи за живою масою, 
враховуючи такі межі: Х-0,67σ та Х+0,67σ. 

У процесі досліджень враховували усі зоотехнічні показники. 
При роботі з курми батьківського стада групи формували теж за 

принципом аналогів мінімум по 100 голів у кожній. Курей утримували на 
глибокій підстилці із щільністю посадки 4,5-5,0 гол./м2 з вільним 
доступом до корму і води. Годівлю та утримання піддослідних курей 
здійснювали відповідно до існуючих технологічних норм. Умови 
утримання курок-несучок дослідних груп були ідентичні з урахуванням їх 
віку та фізіологічного стану згідно із зоотехнічними нормами. У кожній 
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групі витримували статеве співвідношення 1:10. Термін випробування – 
один продуктивний період. 

У ході досліджень враховували такі показники: живу масу курей у 
120-добовому віці, г; статеву зрілість, днів; інтенсивність несучості, %; 
масу яйця (щотижнево), г; вік досягнення 50% несучості та піку 
яйцекладки, днів; несучість на середню і початкову несучку за період 
досліду, шт.; витрати корму на одиницю продукції; вихід інкубаційних 
яєць на 1 голову родинного стада, шт. 

Дослідження проводили в умовах Київської філії ІП НААН – СГЦ 
м'ясних курей “Оріана” на базі ВАТ “Гаврилівський птахівничий 
комплекс” Київської обл., Вишгородського р-ну, с. Гаврилівка та кафедри 
птахівництва НУБіП України. 

Об’єктом досліджень були кури батьківських стад, яйця та курчата-
бройлери м'ясних кросів, які використовуються в умовах України: “Росс-
308”, “Кобб-500”, “Арбор Айкерс”, “Гібро-ПН”, “Хаббард Іза”. 

Результати досліджень. Для виконання вище перерахованих і 
обґрунтованих питань нами було поставлено завдання: визначити 
ефективність вирощування ремонтного молодняку батьківських форм у 
рівновагових угрупованнях (класи розподілу) за живою масою.  

Для цього проводили розподіл ремонтного молодняку на класи у 
популяції за мірними ознаками. Інтегральна оцінка фенотипу за 
комплексом мірних ознак виділяє три класи тварин – мінус (М-), плюс 
(М+) варіанти і модальний клас (М0) [5]. Це стосується як материнських, 
так і батьківських форм при створенні гібридів.  

При створенні тваринам оптимальних умов середовища адаптивною 
нормою характеризуються особини модальних класів. За зміни умов 
середовища в гірший бік перевагу можуть мати особини класу плюс-
варіант. При створенні понад оптимальних умов перевагу можуть мати 
особини мінус-варіант, що експериментально підтверджено багатьма 
дослідниками [1, 5, 6]. На цій основі можна запропонувати критерій 
оцінки оптимальності середовища і у випадку переваги плюс- і мінус-
варіантів прагнути до його оптимізації і досягнення максимальної 
пристосованості особин модальних класів. Це необхідно тому, що 
особини модальних класів складають до 50% популяцій, і підвищення їх 
пристосованості буде більш суттєвим порівняно з невеликими за обсягом 
М+ і М- варіантами. Успішне вирішення даного питання потребує 
експериментального вивчення, що є одним із завдань нашої роботи. 

Аналіз джерел літератури з питань стабілізуючого відбору також 
свідчить, що прийом розподілення особин на класи за мірними і 
продуктивними ознаками може ефективно використовуватися як для 
обґрунтування включення нових ознак в селекційні програми, так і 
встановлення оптимальних класів, які мають високий ступінь 
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кореляційної залежності з функціональними господарськокорисними 
показниками стад чи популяцій. Тобто розподілення будуть представлені 
класами за мірними ознаками, що дозволить визначити селекційну 
цінність окремих груп, їх пристосованість і вибрати найбільш придатні 
групи для відтворення або товарного використання. 

Молодняк птахів вирощували у рівновагових угрупуваннях, згідно з 
методикою досліджень. Вирощування ремонтного молодняку в 
рівновагових угрупуваннях дозволяє найбільш широко розкрити 
генетичний потенціал птиці. Для порівняльної характеристики 
вирощування ремонтного молодняку у рівновагових угрупованнях у 36-
денному віці курчат було поділено на 3 класи за живою масою. 
Показники, які характеризують динаміку росту і розвитку птиці, наведено 
у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Жива маса ремонтного молодняку (N = 250) 

Вік курочок, діб 
36 120 180 

К
ла
си

 

Жива  
маса, г 

Збереже-
ність, % 

Жива  
маса, г 

Збереже-
ність, % 

Жива  
маса, г 

Збереже-
ність, % 

М– 790±12,3 98,0 2120±13,6 94,8 2897±14,9 93,5 
М° 809±42,1 98,5 2167±13,2 95,2 2996±44,8 94,3 
М+ 850±12,6 97,9 2248±13,8 93,5 2974±15,3 91,8 

 
Встановлено більш високі показники живої маси ремонтного 

молодняку класів М0, М+ розподілу у віці 36 і 120 діб. У 180-добовому віці 
дещо вищі показники живої маси були характерні для птиці класу М° 
(2996 г порівняно з 2974 г у класі М+), що може свідчити про 
компенсаторний ріст птиці. Різниця достовірна. Класи М° і М+ незначно 
різнилися між собою, але мали суттєву перевагу над класом М–. Загалом, 
отримані результаті свідчать про те, що вирощування птиці у 
рівновагових угрупуваннях сприяє підвищенню живої маси порівняно з 
птицею, яка не була сортована. Відсутність у групі яскраво визначених 
лідерів сприяє більш рівномірному формуванню організму, це досягається 
за рахунок більш сприятливих умов розвитку птахів з подібними 
значеннями їх маси. 

Як видно з даних, наведених у таблиці 2, клас М– має найбільші 
індекси формування (43,9), напруги (5,73) та індекс інтенсивності 
формування (0,43). Це свідчить про те, що на початковій стадії росту 
птиця даного класу розвивалася гірше порівняно з іншими і даній групі 
належить компенсаторний ріст (швидке наростання живої маси за 
останній період вирощування). У класі М+, навпаки, були найменші 
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індекси формування напруги та інтенсивності формування, але 
найбільший індекс рівномірності росту, що свідчить про швидке 
наростання живої маси за перший період вирощування і поступове 
наростання за подальші періоди. 

Таблиця 2 
Індекси вирощування птиці різних класів за живою масою 

Клас AdN ІФ ІП ІН СП ВП RN ∆t 
М- 16,93 43,90 3,09 5,73 4,45 0,34 0,97 0,43 
М0 11,32 33,35 3,13 4,14 4,18 0,33 0,97 0,33 
М+ 11,87 10,90 3,39 1,18 3,76 0,34 0,95 0,10 

Примітка: AdN - середнє абсолютне відхилення; ІФ - індекс формування; ІП - 
індекс рівномірності росту; ІН - індекс напруги росту; СП - середньодобовий 
приріст; ВП - загальний темп наростання; RN - коефіцієнт кореляції; ∆t - індекс 
інтенсивності формування росту 
 
Висновки і перспективи подальших досліджень. Проводячи 

загальний аналіз даних і спираючись на отримані результати, можна дійти 
висновку, що формування рівновагових угруповань ремонтного 
молодняку птиці за допомогою прийомів стабілізуючого відбору є 
доцільним. Це дає можливість не тільки підвищити збереженість поголів’я 
(шляхом зменшення кормової і територіальної конкуренції), але і дає 
широкий спектр дії в селекційному плані (можливість мати під рукою 
вирівняні за продуктивними ознаками групи птиці). 
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А.А. Задорожный.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ СТАБИЛИ-
ЗИРУЮЩЕГО ОТБОРА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОДНОВЕСОВЫХ 
ГРУПП РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА. 

В статье рассмотрены вопросы использования приемов 
стабилизирующего отбора для формирования одновесовых групп ремонтного 
молодняка. В основу отбора положено распределение ремонтного молодняка на 
классы минус (М-), плюс (М+) і модальный клас (М0) в популяции по мерным 
признакам. Использование стабилизирующего отбора даст возможность не 
только повысить сохранность поголовья из-за ликвидации кормовой и 
территориальной конкуренции, но и при проведении селекционной работы 
создаст возможность иметь под рукой одинаковые по продуктивности  группы 
птиц.  

 
A. Zadorozhniy.USE OF RECEPTIONS OF ANTIHUNT 

SELECTION FOR FORMING OF ONE-WEIGHTGROUPS OF REPAIR 
SAPLING. 

In the article the questions of the use of receptions of antihunt selection are 
considered for forming of one-weightgroups of repair sapling. In basis of selection 
distributing of repair sapling is fixed on classes minus (M-), plus (M+) аnd modal class (M0) 
in populationafter the measured signs. The use of antihunt selection will be given by 
possibility not only to promote safety of total number of livestock through liquidation of 
forage and territorial competition but also during the leadthrough of plant-breeding work. 
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УДК 636.32/38.082.12 
 

ПРО НЕОБХІДНІСТЬ СИСТЕМНОГО ІМУНОГЕНЕТИЧНОГО 
МОНІТОРИНГУ ПЛЕМІННИХ СТАД ОВЕЦЬ 

 
В.А. Кириченко, кандидат сільськогосподарських наук, доцент 
Миколаївський державний аграрний університет, Україна 
 

Досліджено вплив помилок походження на ефективність селекційної роботи з 
багатоплідними каракульськими вівцями, та доведено необхідність системного 
моніторингу племінних стад, що дозволить запобігти багатьом негативним 
моментам при лінійному розведенні овець. 

Ключові слова: вівці, індекс, помилки походження, імуногенетика, маркер. 
 
Постановка проблеми. Світовий та вітчизняний досвіди свідчать про 

те, що широке впровадження генетичних методів, які базуються на 
досягненнях імуногенетики, біохімічної та популяційної генетики, дає 
можливість значно підвищити ефективність селекційно-племінної роботи. 

В наш час найбільш вивченим методом, що успішно застосовується у 
зоотехнічній практиці, є використання поліморфних систем для 
генетичної експертизи походження. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій свідчить, що помилки у 
родоводах зустрічаються дуже часто. У різних господарствах їх рівень 
коливається від 11,5 до 60% [1, 2]. 

Наявність помилок у племінній документації завдає значних втрат у 
виробництві, особливо у племінній справі, тому потрібен контроль записів 
походження при народженні високоцінних тварин. Точність племінних 
записів визначає ефективність селекційної роботи, у тому числі чистоту 
ліній, об’єктивність розрахунку успадкування, мінливості та кореляції 
господарськокорисних ознак, визначення генетичних параметрів тощо. 
Без дотримання цих умов неможлива об’єктивна оцінка племінних 
якостей баранів, ефективний відбір та підбір тварин [3]. 

У вівчарстві можливі декілька причин помилок, котрі необхідно 
враховувати при проведенні контролю достовірності походження ягнят: 
порушення правил осіменіння, коли овець запліднюють спермою не від 
призначеного барана-поліпшувача; недогляд техніків зі штучного 
осіменіння, коли в процесі осіменіння використовують сперму від іншого 
барана-плідника; неякісне мічення ягнят; недбале читання індивідуальних 
номерів, ведення журналу осіменіння овець та бонітування ягнят; 
переманювання ягнят іншими матками, якщо у них загинуло ягня або було 
мертвонароджене та ряд інших причин [4].Уникнути таких помилок можна 
шляхом впровадження контролю дійсності походження. Максимальна 
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сумарна вірогідність виявлення помилок у родоводах, розрахована з 
урахуванням ряду поліморфних систем білків та ферментів крові, складає 
95-98% [3]. 

Постановка завдання. Одним із важливих зоотехнічних методів є 
розведення тварин за лініями, який дозволяє при високому ступені 
консолідації стада розвивати та закріплювати цінні спадкові якості 
родоначальника у подальших поколіннях. Певні перспективи у вирішенні 
ряду питань, пов’язаних з лінійним розведенням у вівчарстві, намітилися у 
зв’язку з використанням у селекційно-племінній роботі імуногенетичних 
методів, за допомогою котрих вдається вирішувати такі питання: 

– виключати з лінії тварин, які мають помилки у записах про 
походження; 

– установлювати імуногенетичні критерії для оцінки генетичної 
спорідненості родоначальника та потомків; 

– визначати можливу диференціацію потомків за продуктивними 
ознаками залежно від успадкування тих чи інших алелів; 

– здійснювати імуногенетичний контроль передачі спадкових факторів 
для підтримки генетичної спорідненості з родоначальниками при 
мінімальному інбридингу; 

– маркування лінії шляхом введення характерних або рідкісних 
антигенів, створюючи властивий даній лінії антигенний тип. 
Матеріали та методика. Типування багатоплідних каракульських 

овець племзаводу “Маркеєво” Херсонської області здійснювали за 
антигенними факторами 5 систем груп крові з допомогою серологічних 
реакцій згідно з існуючими методичними вказівками [3]. Дослідження 
міжлінійних відмінностей здійснювали на основі індексів генетичної 
відстані [5]. 

Результати досліджень. Ефективність селекційно-племінної роботи 
у племінних стадах значною мірою залежить від того, які методи 
розведення використовуються. Селекційно-племінна робота у стадах 
багатоплідних каракульських овець проводиться з використанням 
лінійного розведення. Тому, на певному етапі поглибленої селекційно-
племінної роботи з лініями селекціонеру необхідна інформація про 
особливості їх генеалогічних взаємин, які можуть бути оцінені за 
допомогою генетико-молекулярних маркерів. 

У своїй роботі ми здійснили дослідження міжлінійних генетичних 
взаємовідносин за характером розподілу сигнальних маркерів 5 
поліморфних систем груп крові. 

На основі даних про розподіл імуногенетичних маркерів були 
розраховані індекси генетичної відстані між лініями овець (табл. 1), 
величина яких коливається від 0,145 між лініями 123 та 1542 до 0,286 між 
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лініями 1542 та 1185. Цим визначено ступінь диференціювання окремих 
ліній. 

Таким чином, генетичні відмінності між дослідженими лініями 
овець багатоплідного каракулю племзаводу "Маркеєво" виявилися не 
дуже контрастними та характеризувалися порівняно невисоким рівнем 
диференціації. Більш суттєво відрізняється лише лінія 1185. Ці дані 
свідчать про те, що селекційну роботу у стаді племзаводу "Маркеєво" 
потрібно направити на збільшення генетичної диференціації між 
заводськими лініями. Цього можливо досягти за рахунок здійснення 
системного імуногенетичного контролю походження тварин та розведення 
за лініями на основі маркування частини генотипу баранів-плідників за 
допомогою молекулярно-генетичних маркерів. 

Таблиця 1 
Індекси генетичної відстані між лініями багатоплідних 

каракульських овець племзаводу «Маркеєво» 
Лінія 123 144 434 1185 5542 n 

123  0,067* 
0,161** 

0,105 
0,092 

0,085 
0,246 

0,061 
0,145 

220 
165 

144   0,101 
0,164 

0,089 
0,216 

0,060 
0,235 

51 
42 

434    0,114 
0,245 

0,100 
0,221 

38 
29 

1185     0,068 
0,286 

44 
37 

1542      68 
60 

Примітки:у верхній правій частині таблиці: * – відстані між лініями до виключення 
помилок походження, ** – відстані між лініями з урахуванням помилок походження  
 
У цілому групи крові досить об'єктивно відображають генетичну 

ситуацію у дослідженому стаді овець і генеалогічні міжлінійні 
взаємовідносини, які склалися у процесі його розведення. Показники 
генетичної відстані можуть слугувати орієнтиром для пошуку 
оптимальних варіантів міжлінійних кросів. 

Необхідно враховувати, що основним завданням племзаводу є 
розведення високопродуктивних лінійних овець, а міжлінійне кросування 
потрібно проводити переважно у товарних господарствах, де за рахунок 
ефекту гетерозису можна отримувати додатково продукцію. 

У своїй роботі ми порівняли індекси генетичної відстані між лініями 
багатоплідного каракулю із урахуванням тільки істинних потомків з 
індексами отриманими без урахування помилок походження. 
Встановлено, що у зв’язку з тим, що приналежність тварин до певних 
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ліній селекціонери визначають за родоводом та даними племінного обліку 
без урахування вірогідності походження, це не дозволяє їм виявити чітку 
міжлінійну диференціацію. 

З даних, наведених у таблиці 1, можна зробити висновок, що 
помилки походження досить суттєво вплинули на величину індексів 
міжлінійної генетичної відстані, значно зменшивши значення цього 
показника. Так, якщо індекси генетичної відстані між лініями до 
виключення помилок походження коливалися в інтервалі від 0,060 до 
0,114, то після виключення із заводських ліній тих тварин, достовірність 
походження котрих не підтверджена генетичною експертизою, цей 
показник збільшився до 0,092 – 0,286. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отримані дані 
свідчать про необхідність системного імуногенетичного моніторингу 
племінних стад, що дозволить запобігти багатьом негативним моментам 
при лінійному розведенні овець. 
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Исследованиями доказана возможность получения высококачественных 
шкур бычков мясных пород в степной зоне Украины. 

Ключевые слова:порода, бычок, шкура, сырье, кожа, качество. 
 
Постановка проблемы.Шкуры, полученные от убоя скота мясных 

пород, являются ценным сырьем для кожевенной промышленности. 
Ценность их определяется толщиной, размером, плотностью, 
эластичностью и другими технологическими свойствами, развитием 
подкожной жировой и соединительной ткани, которые зависят от породы, 
пола, возраста, условий содержания животных, климата, его 
температурно-влажностного режима, кормления [3, 4]. 

Постановка задания.Качественные показатели шкур изучали 
многие ученные [1,2]. Однако их исследования, как правило, 
ограничивались изучением возраста убоя товарного поголовья. Что же 
касается возрастной динамики и сравнительной характеристики 
кожевенного сырья пород, то таких работ недостаточно. Поэтому нами 
проведены опыты в этом направлении, что является актуальным, так как 
продлен срок выращивания поголовья до 30-месячного возраста и тем 
самым сокращен срок его оборачиваемости. 

Материалы и методика. В соответствии с методикойв опытном 
хозяйстве «Поливановка» было сформировано 5 групп бычков украинской 
мясной, герефордской, абердин-ангусской, шаролезской и 
симментальской пород (по 15 голов). Рацион кормления их был 
одинаковым и состоял из кормов типичных для степной зоны Украины. В 
структуре рациона летом зеленые корма составляли 25, грубые–33, 
концентраты –42%, а зимой – сочные –23,грубые–18,зерновые–41, 
травяные гранулы из люцерны–14%. Доступ к кормам был свободный 
(фронт кормления–1м), поедаемость хорошая (97-98%); они потребляли 
до 7,5 корм. ед. и 800 г переваримого протеина. Среднесуточные 
приросты живой массы 1 гол. были в пределах 1 кг. Клинические и 
гематологические показатели свидетельствовали, что все бычки  были 
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физиологически здоровы.В соответствии с методикой контрольные убои 
скота проводили в возрасте 12,18,24 и 30 месяцев (по 3 гол. из каждой 
опытной группы). Результаты представлены в табл. 1. 

Велико и разнообразно для животных значение кожного покрова. 
Во-первых, он является заслоном, ограждающим внутренние части тела от 
неблагоприятных воздействий внешней среды (например от 
обезвоживания). Без поверхностного рогового слоя, который сплошным 
чехлом покрывает тело, животное погибло бы вследствие испарения 
влаги. Во-вторых, постоянная замена ороговевших мертвых клеток 
эпидермиса молодыми (шелушение) способствует очищению кожи от 
загрязнения и паразитов (у здоровых животных шерсть блестящая, мягкая, 
эластичная, а у больных–матовая). В-третьих, рыхлая соединительная 
ткань подкожного слоя служит местом резервирования питательных 
веществ. В-четвертых, подкожная жировая ткань предохраняет животных 
от холода. Отсюда и высокие требования, предъявляемые к коже. Она 
должна быть прочной, упругой, плотной. Эти качества обеспечивают 
ретикулярный или сетчатый слой кожи.  

Толщина кожи не одинакова у одного и того же животного на 
разных местах тела. На спине она толще, чем на животе, на наружных 
сторонах ног толще, чем на внутренних. К моменту рождения у теленка 
формируются все структурные элементы кожи, завершается процесс 
дифференцирования и функционального становления. В 
постэмбриональный период рост преобладает над качественным 
преобразованием, но темпы роста более медленные. 

Все парные шкуры по массе уже в 12-месячном возрасте были 
отнесены к категории тяжелых (более 25 кг). Это имеет большое народно-
хозяйственное значение, так как удельный вес тяжелых (крупных) шкур в 
общей заготовке кожевенного сырья не превышает 7 %, а потребность в 
них в 3 раза больше. Выход шкур бычков герефордской, абердин-
ангусской и шаролезской пород был самым высоким в 18-месячном 
возрасте, украинской мясной и симментальской– к 30-месячному. Этот 
показатель в большей степени зависит не от  породы животных, а от 
массы шкур. В соответствии с габитусом бычков украинской мясной, 
шаролезской и симментальской пород их шкуры были более длинными, а 
герефордской– превосходили аналогов по ширине. По площади 
лидировали украинская мясная и шароле. 

Толщина шкур играет первостепенную роль для тяжелой 
подошвенной кожи, но и для деталей низа (подошвы, стельки) и верх 
обуви (юфть толщиной 1,5-3мм и олек – 0,5-1,5мм).  

Результаты исследований. В нашем опыте толщина шкур с 
возрастом животных закономерно и последовательно увеличивалась во 
всех стандартных точках: в локте с 3,2 до 7,7 мм, у последнего ребра – 
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Таблица 1 
Сравнительные показатели качества шкур, подопытных бычков ( ±Х Sх) 

 
Размер шкур Толщина шкур,мм Химический состав шкур,% 

Породы Возраст,
мес 

Масса 
шкур, 
кг 

Выход 
шкур, 

% 
длина, 
см 

ширина, 
см 

площадь, 
см2 в локте у последнего 

ребра 
на 

крестце влага белок жир зола 

12 30,5±1,2 6,9±0,2 207,0±0,3 191,1±1,7 394,0±8,3 3,8±0,4 3,8±0,3 4,9±0,4 73,4±0,8 23,9±1,1 2,1±0,84 0,3±0,01 
18 40,4±1,9 7,5±0,1 222,4±0,8 188,0±0,7 418,1±8,3 5,0±0,8 6,0±0,8 7,0±1,1 72,6±0,7 24,6±1,2 2,4±0,96 0,4±0,05 
24 45,6±0,7 7,8±0,4 231,0±0,6 196,0±0,7 452,8±8,7 5,7±0,4 6,3±0,6 7,5±1,1 69,8±0,3 27,0±1,6 2,6±0,30 0,6±0,04 

Украинская 
мясная 

30 58,0±5,5 9,2±0,7 237,0±0,7 218,0±0,5 516,7±8,1 6,4±0,7 6,9±0,3 7,9±1,2 67,5±3,8 28,5±2,1 2,9±0,86 1,1±0,29 
12   29,3±2,6 7,3±02 194,3±2,2 170,0±6,4 330,3±9,1 3,2±0,2 3,2±0,2 4,7±0,6 72,6±1,2 23,2±0,9 3,6±0,91 0,6±0,01 
18 55,3±3,5 10,9±0,3 198,3±2,8 185,7±5,0 362,4±8,8 5,6±0,3 5,6±0,2 6,8±0,4 71,0±1,6 23,6±0,8 5,3±1,10 0,7±0,02 
24 60,7±1,2 10,4±0,1 216,3±3,2 223,0±4,7 482,3±8,6 5,6±0,5 6,1±0,5 8,2±0,7 70,7±1,4 23,8±1,0 5,5±2,40 0,8±0,01 

Гере-
фордская 

30 63,7±2,9 9,5±0,1 226,7±4,5 226,0±2,9 489,7±8,5 7,7±0,9 7,1±0,9 8,4±1,3 66,4±2,1 25,4±1,5 7,2±2,22 1,0±0,01 
12 26,4±0,9 8,9±0,8 194,0±0,2 170,0±0,4 332,4±4,0 3,5±0,3 3,9±0,7 5,0±0,3 72,9±1,1 22,9±0,7 3,2±0,17 0,5±0,02 
18 40,4±1,1 11,9±0,4 197,3±0,1 186,7±0,1 368,4±1,1 5,7±0,2 4,3±0,8 6,8±0,9 71,4±0,9 23,4±0,3 4,3±0,91 0,8±0,01 
24 43,0±5,7 9,6±0,7 215,0±0,1 195,0±0,1 409,0±3,2 6,3±0,2 5,5±0,2 8,6±0,8 68,8±0,8 24,7±0,4 5,6±1,19 0,9±0,04 

Абердин-
ангусская 

30 48,0±5,2 9,5±0,4 210,0±0,3 196,1±0,4 411,6±3,5 6,6±0,7 6,3±0,3 8,8±0,2 67,3±0,9 25,1±0,3 6,7±2,40 1,2±0,03 
12 29,5±1,0 8,4±0,5 197,0±0,2 184,1±0,9 363,0±0,9 3,8±0,1 4,0±0,4 5,6±0,2 74,1±1,7 22,8±0,3 1,2±0,40 0,4±0,05 
18 43,3±1,5 9,5±0,8 208,0±0,5 189,1±0,8 393,1±0,7 4,6±0,3 5,6±0,4 7,8±0,7 73,4±0,4 24,5±1,1 1,8±010 0,6±0,03 
24 47,3±0,6 7,9±0,6 221,1±0,4 212,2±0,6 469,4±0,4 5,5±0,2 6,0±0,1 8,0±0,9 68,3±0,8 26,1±1,1 1,8±0,20 0,7±0,03 

Шаролезская 

30 56,0±1,8 8,2±0,5 240,2±0,7 214,3±0,7 513,0±0,6 7,3±0,4 6,2±0,1 8,2±1,0 66,0±0,8 27,0±3,3 3,1±0,50 1,2±0,05 
12 30,3±0,3 8,2±0,3 201,1±2,5 182,1±2,0 366,1±3,8 3,8±0,2 3,9±0,3 5,5±0,2 74,0±3,7 19,4±1,3 2,6±0,50 0,8±0,04 
18 46,3±2,0 8,6±0,2 210,3±4,6 187,4±1,8 371,2±4,6 5,4±0,3 6,2±0,7 7,0±0,5 70,1±2,1 21,3±2,4 2,7±0,70 0,9±0,09 
24 49,3±1,7 8,9±0,3 220,6±5,9 217,0±3,1 480,1±3,5 6,4±0,2 6,6±0,1 7,5±0,7 66,8±2,6 28,5±2,2 2,9±0,30 1,1±0,08 

Симмен-
тальская 

30 62,1±6,4 9,5±0,6 239,0±6,0 200,7±3,2 501,9±5,0 7,6±0,3 7,4±0,8 8,4±0,5 62,3±3,1 30,0±1,7 3,3±0,50 1,5±0,05 
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с 3,2 до 7,4 мм, на крестце – с 4,7до 8,8 мм. То есть, за период с 12 до 30-
месячного возраста утолщение шкур в локте произошло в среднем в 2,4 
раза, у последнего ребра – в2,3 и на крестце–в 1,9 раза(Р<0,99). 

Химический состав шкур во все возрастные периоды оставался 
стабильным. Но с возрастом все-таки заметна тенденция снижения 
удельного веса влаги и увеличения содержания жира. Доля белка и золы 
хотя и увеличивалась, но значительно меньшими темпами. 

Понятно, что вес шкуры, её длина и ширина, площадь и толщина, 
характеризующие товарные свойства и химический состав, еще не 
определяют высокое качество кожевенного сырья. В связи с этим шкуры 
подопытных бычков мы доставили в УкрНИИКП, где они были 
переработаны в условиях кожевенного производства экспериментальной 
фабрики института на кожи хромового дубления для верха обуви. В 
готовом виде кожи имели ровную, гладкую лицевую поверхность без 
стяжки, садки и отдушистости, полные, мягкие, эластичные, 
безвортистости. 

Результаты исследований по выходу кожевенного сырья на выработку 
единицы продукции представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Расход сырья и качество кожи для верха обуви 

 
Расход сырья на 100м2, кг 

Породы 
фактический по норме 

Экономия, % Сортность 
готовых кож, % 

Украинская мясная 746,8 826,4 9,6 88,8 
Герефордская 819,5 841,4 2,6 86,0 
Абердин-ангусская 816,4 837,3 2,5 85,8 
Шаролезская 786,9 822,1 4,3 85,9 
Симментальская 728,9 802,5 9,2 85,9 

 
Полученные данные свидетельствуют о различиях между скотом 

разных пород по расходу кожевенного сырья при производстве из него 
кож для верха обуви по действующей технологии. Более выраженная 
экономия сырья получена при переработке шкур бычков украинской 
мясной и симментальской пород. Сортность кож по всем изучаемым 
группам превышала средний показатель по отрасли (85,4% первосортных 
единиц). 

Результаты физико-механических испытаний (табл.3) подтверждают, 
что по основным показателям кожи, выработанные из шкур бычков 
изучаемых пород, соответствуют требованиям стандарта по отрасли. 
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Таблица 3 
Физико-механические свойства кожи, ±Х Sх 

Нагрузка, 9,8Н Удлинение, % 

Породы при 
разрезе 

при 
появле-
нии 

трещин 

Предел 
прочности 

при 
растяжени
и 9,8 МПа 

Прочность 
лицевого 
слоя 9,8 
МПа 

при 
напря
жении 
9,8 Па 

при 
тре-
щине 

об-
щее 

Украинская мясная 21,1±1,8 20,7±1,2 1,65±0,02 1,61±0,01 35,7 50,0 52,2 
Герефордская 15,7±3,6 14,3±0,9 0,94±0,07 0,87±0,06 41,0 38,8 46,7 
Абердин-ангусская 16,9±2,4 15,7±1,1 1,20±0,11 0,94±0,05 41,4 39,1 45,4 
Шаролезская 28,8±3,1 22,3±2,7 1,73±0,09 1,33±0,12 43,3 49,3 63,5 
Симментальская 24,3±4,6 19,1±3,9 2,69±0,32 1,34±0,33 42,8 45,8 61,5 

 
Выводы и перспективы дальнейших исследований: 

1. Южный климат Украины не повлиял на формирование кожного 
покрова импортных бычков Герефордской, Абердин-ангусской и 
Шаролезской пород. 

2. Шкуры бычков мясных пород во все возрастные периоды (вплоть до 
30 месяцев) представляют собой  сырье достаточно высокого качества и 
из него можно изготавливать первоклассную кожу. 

3. Ускорение развития в степной зоне Украины специализированного 
мясного скотоводства позволяет сократить импорт кожевенного сырья и 
таким образом сэкономить определенное количество валютных средств. 
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порід в степовій зоні України. 
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The studies have demonstrated the possibility of obtaining of high-quality skins of beef bulls 
in the steppe zone of Ukraine. 
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 Вивчено фагоцитарну активність нейтрофілів і моноцитів у корів та 
нетелів протягом тільності. Встановлено характерне підвищення фагоцитарної 
активності лейкоцитів у корів і нетелів наприкінці тільності. 
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фагоцитарний індекс. 
 
 Постановка проблеми. Неспецифічна резистентність організму 
тварин є загальнобіологічною властивістю. Від її рівня залежить стійкість 
організму до дії різних несприятливих факторів.  
 Важливу роль у захисті організму відіграє фагоцитарна активність 
лейкоцитів. Одну із найбільш активних позицій у системі 
гуморальноклітинної кооперації крові і сполучної тканини займає 
нейтрофіл. Це робить його універсальною мішенню і, відповідно, 
індикатором різноманітних порушень гомеостазу і гомеокінезу [1].  

Багаточисельними дослідженнями встановлено взаємозв’язок між 
фізіологічним станом великої рогатої худоби і показниками її 
фагоцитарної активності лейкоцитів. Зміни останньої зв’язані з 
відтворювальною функцією тварин [1, 2]. 
 Постановка завдання. Вивчити фагоцитарнуактивність нейтрофілів 
і моноцитів у корів і нетелів протягом тільності. 
 Матеріали і методика. Фагоцитарну активність нейтрофілів і 
моноцитів крові вивчали у корів 3-го отелення і нетелів чорно-рябої 
породи. 
 Кров брали із яремної вени, в якості антикоагулянта застосовували 
гепарин на фізіологічному розчині із розрахунку 20-25 одиниць дії на 1 мл 
крові. 
 Фагоцитарну активність нейтрофілів і моноцитів крові вивчали за 
методикою Ємельяненка А. П. та ін. (1980) [3]. В якості тест-мікроба 
використовували суспензію клітин із добової агарової культури Е. coli, 
штам 817, на стерильному 0,85 % розчині натрію хлориду, з розрахунку, 
щоб в 1 мл містилося 50 млн клітин бактерій. 
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 Результати досліджень. За результатами досліджень встановлено, 
що фагоцитарна активність нейтрофілів і моноцитів у периферійній крові 
корів і нетелів протягом перебігу фізіологічної тільності була на високому 
рівні. 
 Як видно з даних таблиці 1, фагоцитарна активність нейтрофілів і 
моноцитів крові у корів на першому місяці тільності різко знижувалася і 
становила відповідно 79,2 ± 2,85  і 44,0 ± 5,21 %. 

Характерно, що перша половина тільності перебігала на тлі низької 
фагоцитарної активності лейкоцитів. Встановлено, що підвищення 
фагоцитарної активності нейтрофілів і моноцитів у корів в першій 
половині тільності проходило більш рівномірно, тоді як в другій воно 
мало хвилеподібний характер. 

Статистично вірогідним підвищення здатності лейкоцитів до 
фагоцитозу спостерігалося з 4-го місяця тільності. В цей час фагоцитарна 
активність нейтрофілів була на 12 % вищою, ніж на початку тільності, а 
моноцитів – на 13 %. 

На 5-му і 7-му місяцях тільності фагоцитарна активність була 
найвищою і залишалася майже на такому ж рівні до кінця тільності. 
Середні показники фагоцитарної активності нейтрофілів на 6-му місяці 
тільності були дещо нижчими, ніж в наступний її період і становили 
88,83 ± 2,38 %; наприкінці тільності даний показник складав 92,5 ± 2,10 %. 

Відносне зниження фагоцитарної активності моноцитів 
спостерігалося на 5-му місяці тільності (51,0 ± 5,86). Наприкінці тільності 
даний показник був максимальним – 67,0 ± 3,85 %. 

Таблиця 1 
Динаміка фагоцитарної активності нейтрофілів і моноцитів у корів 

протягом фізіологічної тільності (n=10; M ± m) 
Фагоцитарна активність,  % Фагоцитарний індекс Місяці 

тільності нейтрофілів моноцитів нейтрофілів моноцитів 
1 79,2 ± 2,85 44,0 ± 5,21 5,18 ± 0,24 1,79 ± 0,15 
2 81,6 ± 3,38* 43,0 ± 3,67 4,93 ± 0,23 1,88 ± 0,21 
3 83,4 ± 2,96 47,0 ± 3,96 5,07 ± 0,17 2,40 ± 0,16** 
4 91,1 ± 1,30*** 57,1 ± 4,48*** 10,1 ± 0,43*** 2,89 ± 0,17*** 
5 94,7 ± 0,9*** 51,0 ± 5,86*** 6,85 ± 0,2*** 1,71 ± 0,13 
6 88,8 ± 2,28* 58,0 ± 4,70* 6,05 ± 0,39*** 2,15 ± 0,17 
7 94,9 ± 1,80*** 61,8 ± 4,25*** 5,14 ± 0,17 1,90 ± 0,14 
8 92,7 ± 1,44*** 55,5 ± 4,74*** 9,85 ± 0,16*** 1,63 ± 0,05 
9 92,5 ± 2,10*** 67,0 ± 3,85*** 9,99 ± 0,86*** 3,26 ± 0,38*** 

Примітки : *P>0,95; **P>0,99; ***P>0,999 
 
 Що стосується фагоцитарного індекса нейтрофілів і моноцитів, то 
його зміни по періодах тільності мали інший характер. Встановлено, що 
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найбільше мікробних клітин поглинали лейкоцити крові корів на 4-му і 9-
му місяцях тільності. На 1-му місяці тільності фагоцитарний індекс 
нейтрофілів становив 5,18 ± 0,24 мікробних клітин на один активний 
лейкоцит, а на 4-му і 9-му місяцях він підвищувався майже в 2 рази. На     
2-му і 3-му місяцях тільності фагоцитарний індекс нейтрофілів суттєво не 
відрізнявся від даного показника на 1-му місяці, а на 5-му і 6-му – був 
дещо вищим. 
 Аналіз динаміки фагоцитарного індексу моноцитів в крові корів в 
період тільності показав, що цей показник поступово підвищувався 
протягом перших 4-х місяців тільності, а в наступному зміни його мали 
хвилеподібний характер. 
 Певний інтерес представляє вивчення активності фагоцитозу у 
тварин протягом першої вагітності. Як видно з результатів досліджень 
(табл. 2), фагоцитарна активність нейтрофілів і моноцитів у нетелів 
протягом тільності була на відносно високому рівні і коливалася в межах 
80,0 ± 3,27… 96,0 ± 1,23 і 41,1 ± 5,0 …58,6 ± 4,04 %. 

Таблиця 2 
Фагоцитарна активність лейкоцитів крові нетелів протягом 

фізіологічної тільності (n=7; M ± m) 
Фагоцитарна активність,  % Фагоцитарний індекс Місяці 

тільності нейтрофілів моноцитів нейтрофілів моноцитів 
1 81,1 ± 3,00 44,3 ± 3,69 6,03 ± 0,29 2,55 ± 0,16 
2 80,0 ± 3,27 47,1 ± 2,86 5,66 ± 0,22 2,78 ± 0,19 
3 85,1 ± 2,03** 41,4 ± 5,08 6,33 ± 0,32 2,44 ± 0,16 
4 88,6 ± 2,72 45,7 ± 5,71 5,67 ± 0,51 2,27 ± 0,19 
5 86,9 ± 1,68 41,4 ± 3,40 5,92 ± 0,43 2,54 ± 0,18 
6 93,7 ± 1,48*** 57,1 ± 4,21** 8,46 ± 0,41*** 2,40 ± 0,21 
7 93,1 ± 1,68*** 48,6 ± 5,08 9,18 ± 0,45*** 3,03 ± 0,14 
8 94,9 ± 1,68*** 58,6 ± 4,04* 8,36 ± 0,32*** 2,42 ± 0,28 
9 96,0 ± 1,23*** 52,9 ± 4,74 9,45 ± 0,33*** 2,53 ± 0,18 

Примітки : *P>0,95; **P>0,99; ***P>0,999 
  

У першу половину тільності фагоцитарна здатність лейкоцитів була 
низькою, а в другу – підвищувалася. Так, на 1-му місяці тільності 
фагоцитарна активність нейтрофілів у нетелів склала 81,1 ± 3,0 %, на 2-
му – вона значно знижувалася, а в наступні місяці поступово 
підвищувалася, досягаючи максимальної величини на 8-му і 9-му місяцях 
тільності. 
 Фагоцитарна активність моноцитів у нетелів протягом тільності була 
значно нижчою, ніж нейтрофілів. Зміни фагоцитарної активності 
моноцитів у нетелів мали хвилеподібний характер. У другій половині 
тільності встановлено два підвищення активності фагоцитозу моноцитів: 
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на 6-му (57,1 ± 4,21 %) і на 8-му місяцях (58,6 ± 4,04 %). 
 Дослідженнями встановлено характерні зміни фагоцитарної 
інтенсивності нейтрофілів і моноцитів крові у нетелів. У першу половину 
тільності у нетелів кожний активний нейтрофіл поглинав у середньому від 
5,66 ± 0,22 до 6,33 ± 0,32 кишечних палочок. У другій половині тільності 
даний показник різко підвищувався і був максимальним на 9-му місяці. 
Слід відмітити, що відносно висока фагоцитарна активність нейтрофілів 
супроводжувалася і більш високою фагоцитарною інтенсивністю. 
 Фагоцитарна інтенсивність моноцитів периферійної крові у нетелів 
протягом тільності була більш стабільною. 
 Висновки і перспективи подальших досліджень. У корів з 
третьою і першою тільністю механізми клітинного захисту є добре 
вираженими, однак фагоцитарна активність нейтрофілів у нетелів була 
дещо вищою, ніж у корів. Фагоцитарна активність моноцитів, навпаки, 
була більш високою у корів. Підвищення фагоцитарної активності 
нейтрофілів  і моноцитів у корів і нетелів наприкінці тільності пов’язане, 
очевидно, з мобілізацією захисних сил організму перед таким складним 
фізіологічним актом, як роди. 
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ФАГОЦИТАРНАЯ АКТИВНОСТЬ НЕЙТРОФИЛОВ И МОНОЦИТОВ 
У КОРОВ И НЕТЕЛЕЙ В ТЕЧЕНИЕ СТЕЛЬНОСТИ.  

Изучена фагоцитарная активность нейтрофилов и моноцитов у коров и 
нетелей в течение стельности. Установлено характерное повышение 
фагоцитарной активности лейкоцитов у коров и нетелей в конце стельности. 

 
S. Kot, V. Davidenko, V.  Melnik, L.  Goralsky.PHAGOCYTIC 

ACTIVITY OF NEUTROPHILS AND MONOCYTES IN COWS AND 
HEIFERS DURING PREGNANCY.  

The phagocytic activity of neutrophils and monocytes in cows and heifers during 
pregnancy are studied. The typical increase in the phagocytic activity of leukocytes in 
cows and heifers in at the end pregnancy is defined. 
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Досліджено органолептичні показники м’яса кролів у тушці при забої, а 
також після термічної обробки. Найкращу оцінку отримали зразки, які були взяті 
від стада кролів, яких було вирощено за еко-технологією. Найгіршу оцінку виявлено 
у зразків, взятих у кролів, вирощених при технології техно-кролівництво. 

Ключові слова: кролятина, тушка, аромат, колір, консистенція, технологія 
вирощування. 
 

Постановка проблеми. М’ясна продуктивність кролів визначається, 
перш за все, – спадковістю, а також рядом паратипових факторів, до яких, 
у першу чергу, належить технологія вирощування. Останнім часом 
зростає попит на дієтичне м’ясо, до якого належить і кролятина, тому 
велика увага повинна приділятися не лише кількісним, а й якісним 
ознакам [2].  

Якість м’яса оцінюється споживачем за такими показниками, як 
колір, вологоємкість, соковитість, текстура і ніжність, смак і запах. 
Кролятина відрізняється високою харчовою цінністю. Високий вміст 
повноцінного легкозасвоюваного білка і незамінних амінокислот виділяє 
її серед інших видів м’яса.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням вивчення 
якості м’яса займається багато вчених, оскільки наслідком інтенсивної 
селекції на скоростиглість є деяке її погіршення [1]. Погіршується якість 
м’яса і при недотриманні технологічних умов [3]. 

Постановка завдання. Тому основне завдання дослідженя полягало 
у визначенні коліру, аромату, текстури кролятини, а також надання 
дегустаційної оцінки вареного м’яса та бульйону.  

Матеріали і методика. Матеріалом досліджень стали тушки самців 
кролів, забитих у 90-денному віці (по 5 штук, вирощених за трьома 
різними технологіями: ретро-технологія, еко-технологія, техно-
кролівництво). Для варіння використовували цілі тушки кролів без 
зачистки від поверхневого жиру. При оцінці якості вареного м’яса та 
бульйону тушки поміщали в каструлю з холодною водою (співвідношення 
води і м’яса 1:3), закривали кришкою, доводили до кипіння і варили 
1,5 год. Після закінчення варіння м’ясо виймали з бульйону і 
охолоджували до 30-40°С. Остигле м’ясо нарізали на шматочки по 50 гдля 
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кожного дегустатора. Оцінювали м’ясо за такими показниками: зовнішній 
вигляд, аромат, смак, консистенція (жорсткість, ніжність), соковитість. Всі 
результати оцінки заносили у спеціальні дегустаційні листи, які роздавали 
членам дегустаційної комісії перед початком дегустації. Кількість 
дегустаторів для оцінки за 9-бальною шкалою була вісім осіб. 

Результати досліджень. Встановлено, що на поверхні тушок кролів 
усіх дослідних груп після дозрівання своєчасно утворюється скоринка 
підсихання блідо-рожевого кольору, серозна оболонка грудної та черевної 
порожнин зберігається визначений час вологою та блискучою (табл. 1). 

Таблиця 1 
Органолептичні показники тушок кролів,  

вирощених за різними технологіями 
Технологія вирощування 

Назва ознаки еко-технологія ретро-технологія техно-
кролівництво 

Зовнішній вигляд 
та колір: 
- поверхня тушки 

кірочка 
підсихання 
блідо-рожева 

скоринка 
підсихання 
блідо-рожева 

скоринка 
підсихання 
блідо-рожева 

- підшкірна та 
внутрішня 
жирова тканини 

жовто-біла жовто-біла біла 

- серозні 
оболонки 
грудної та 
черевної 
порожнини 

вологі, блискучі вологі, блискучі вологі, блискучі 

М’язи на розрізі 

злегка вологі (не 
лишають вологої 

плями на 
фільтрованій 
бумазі), блідо-

рожеві з 
червоним 
відтінком 

злегка вологі (не 
лишають вологої 

плями на 
фільтрованій 
бумазі), блідо-

рожеві з 
червоним 
відтінком 

вологі, блідо-
рожеві 

Консистенція 

м’язи щільні, 
пружні, при 
натисканні 

утворена ямка 
швидко 

вирівнюється; 
жир щільний 

м’язи щільні, 
пружні, при 
натисканні 

утворена ямка 
швидко 

вирівнюється; 
жир щільний 

м’язи щільні, 
злегка пружні, 
при натисканні 
утворена ямка 
вирівнюється 
помірно; жир 

щільний 

Аромат специфічний для 
свіжого м’яса 

специфічний для 
свіжого м’яса 

специфічний для 
свіжого м’яса 
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Тушки кролів, вирощених за технологією техно-кролівництво, більш 
вологі та менш пружні, ніж тушки кролів, вирощених за еко- та ретро-
технологіями. 

Більш повну інформацію про органолептичні якості кролятини 
отримують після кулінарної обробки. Результати дегустаційної оцінки 
м’яса та бульйону наведено у таблиці 2. 

Таблиця 2 
Дегустаційна оцінка м’яса та бульйону (М±m) 

Технологія вирощування 
Показники еко-

технологія 
ретро-

технологія 
техно-

кролівництво 
Кролятина 

Зовнішній вигляд 8,7±0,22 7,4±0,31 6,8 ±0,25 
Аромат 8,3±0,18 8,0±0,21 7,1±0,24 
Смак 8,8±0,19 8,5±0,23 7,5±0,14 
Консистенція 7,9±0,28 7,5±0,11 7,0±0,28 
Соковитість 7,7±0,15 7,3±0,24 7,2±0,23 
Загальна оцінка 8,3±0,19 7,7±0,26 7,0±0,25 
Бульйон 
Зовнішній вигляд 8,5±0,24 8,1±0,34 7,0 ±0,25 
Аромат 8,0±0,28 7,6±0,26 6,1±0,24 
Смак 8,4±0,22 7,5±0,25 6,5±0,14 
Наваристість 8,9±0,21 8,5±0,21 7,0±0,28 
Загальна оцінка 8,5±0,24 7,9±0,29 6,7±0,21 
 
Найкращою виявилася дегустаційна оцінка м’яса та бульйону тушок 

кролів, яких було вирощено за еко-технологією. Загальна оцінка 
кролятини склала 8,3 бали у порівнянні з 7,7 та 7,0 балами із загальною 
оцінкою кролів, вирощених за ретро-технологією і технологією техно-
кролівництво. Загальна оцінка бульйону склала 8,5; 7,9; 6,7 бали 
відповідно до вищевказаних технологій. 

Найвищу оцінку м’яса отримала така ознака, як смак – 8,8; 8,5; 7,5 
бали, а бульйона – наваристисть (8,9; 8,5; 7,0 бали) відповідно технологій. 
Найменшу ж оцінку м’яса отримала така ознака, як соковитість – 7,7; 7,3; 
7,0 бали відповідно технологій еко-, ретро- та техно-.  

При оцінці бульйону найменшу оцінку мала така ознака, як аромат – 
8,0; 7,6; 6,1 бали. 

Було відмічено, що за зовнішнім виглядом кролятина нагадує м’ясо 
курки. Консистенція м’яса усіх зразків характеризувалася як ніжна. М’ясо 
кролів, які вирощувалися у приміщенні (техно-кролівництво) менш 
соковите, що пояснюється малим вмістом внутрішньом’язового жиру. 
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Бульйон при варці прозорий, ароматний, з приємним запахом. Якість 
бульйону була дуже доброю за всіма показниками і оцінювалася високими 
балами, за винятком третьої дослідної групи.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, 
харчова цінність та органолептична оцінка кролятини показали, що м’ясо 
кролів, вирощених за еко-технологією відрізняється найкращими 
харчовими якостями у порівнянні з м’ясом кролів, які вирощувалися за 
ретро-технологією та технологією техно-кролівництво. 
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А.А. Коцюбенко, Е.И. Петрова.ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ 

ОЦЕНКА МЯСА КРОЛИКОВ, ВЫРАЩЕННЫХ ПО РАЗНЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ. 

Исследованы органолептические показатели мяса кроликов в тушках при 
забое, а также после термической обработки. Наилучшую оценку получили 
образцы, которые были взяты от стада кроликов, которые выращивались по эко-
технологии. Наихудшая оценка выявлена у образцов, взятых у кроликов, 
вырощеных при технологии техно-кролиководство. 

 
A. Kotsiybenko, O. Petrova.THE ORGANOLEPT ESTIMATION 

OF MEAT OF RABBIT GROWN WITH THE HELP OFDIFFERENT 
TECHNOLOGY. 

The organolept indexes of meat of rabbit are investigatigated in carcasses at a 
coalface, and also after heat treatment. The best estimation was got by standards, that 
were taken from the herd of rabbit that was grown on eco-technology. The worst 
estimation is educed at the standards taken for rabbit, grown at technology rabbit techno. 
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ВЛИЯНИЕ ФРАКЦИОННОГО СОСТАВА КЛЕТЧАТКИ НА 
ПЕРЕВАРИМОСТЬ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ 

ВЕЩЕСТВ КОРОВАМИ 
 

А.А. Курепин, кандидат сельскохозяйственных наук 
А.И. Саханчук, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству»,  
г. Жодино, Беларусь 
 

Установлено, что с увеличением доли фракционного состава клетчатки и 
лигнина уменьшается потребление сухого вещества рациона и снижается 
переваримость питательных веществ кормов.  

Ключевые слова: коровы, клетчатка, рацион, переваримость питательных 
веществ, качество кормов. 

 
Постановка проблеми. Учитывая важный вклад клетчатки, 

современные подходы к определению качества корма и его 
питательности, предлагают введение новых параметров для 
характеристики качества кормов. Согласно этим подходам стандартный 
анализ корма в настоящее время должен включать следующие критерии: 
сырой протеин, содержание сухого вещества (СВ) и вместо общепринятой 
“сырой клетчатки”: нейтрально-детергентную клетчатку (или фракцию, не 
растворимую в нейтральном детергенте– НДК) и кислотно-детергентную 
клетчатку (или фракцию, не растворимую в кислотном детергенте– КДК).  

Анализ последних исследований и публикаций. Уровень 
структурных углеводов в кормах и рационах оказывает существенное 
влияние на потребление сухого вещества жвачными животными. 
Снижение НДК в кормах до оптимального уровня обеспечивает 
соответственное повышение потребления сухого вещества рациона 
жвачными животными. Показателем качества НДК в корме является 
удельный вес в ней кислотно-детергентной клетчатки. Чем выше уровень 
КДК, тем ниже переваримость и в целом качество НДК и, как 
следствие,ниже потребление сухого вещества корма. 

Постановка задания. С целью изучения интенсивности протекания 
ферментативных процессов в рубце высокопродуктивных коров в период 
раздоя (зимний период) при различном сочетании кормов в рационе в 
РДУП по племделу «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района 
Минской области проведены физиологические опыты методом периодов 
на фистульных животных по разработке рационов с учетом новейших 
показателей химического состава кормов. 

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



102 
 

Материалы и методика. Период адаптации животных к корму 
составлял 20 дней. Продолжительность каждого периода составляла 30 
дней. Содержание животных привязное, фронт кормления и поения, 
параметры микроклимата во всех группах были одинаковые.  

Для достижения различного уровня фракционного состава сырой 
клетчатки была изменена структура кормосмеси. В первый период опыта 
кормосмесь состояла из сенажа 48%, злакового сена 6% и кукурузного 
силоса 46%, во второй период опыта 55% сенажа и 45% силоса, в третий 
период опыта в состав кормосмеси входил сенаж 51%, сено 16%, силос 
33%.  

Результаты исследований. Исходя из различного состава 
кормосмеси был достигнут различный состав фракционного состава 
сырой клетчатки (табл.1).  

Таблица 1 
Фракционный состав углеводов кормов рациона, % в СВ 

Группа 1* 
(период 1) 

Группа 2* 
(период 2) 

Группа 3* 
(период 3) Показатели 

% в св. % в св. % в св. 
НДК 34 36 38 
КДК 22 23 24 
Гемицеллюлоза 13 14 15 
Целлюлоза 19 21 21 
Лигнин 5,07 5,2 5,4 
I период = 1 группа и.т.д. 

 
В первом периоде опыта задавали рационы с содержанием в сухом 

веществе НДК 34%, КДК 22%, гемицеллюлозы, целлюлозы и лигнина 
соответственно 13, 19 и 5,07%. 

Во второй и третий периоды содержание  НДК, КДК, гемицеллюлозы, 
целлюлозы и лигнина составляло соответственно 36-38%, 23-24, 14-15, 21-
22%, 5,2-5,4 %. 

Следует отметить, что все рационы имели концентрацию обменной 
энергии и сырого протеина в сухом веществе рациона по периодам опытов 
в пределах 11,0 и 16,1 – 16,5% и были практически одинаковыми по своей 
питательности.  

В проведенных исследованиях задавались рационы согласно 
периодам опытов, представленные в таблице 2.  

В последнее время для контроля за полноценностью кормовых 
рационов лактирующих коров большое внимание уделяется концентрации 
обменной энергии, сырого протеина и отдельных питательных веществ в 
сухом веществе рациона (табл. 3). 
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Из представленной таблицы 3 следует, что в сравниваемых рационах 
концентрация сырого протеина и обменной энергии в сухом веществе 
рационов в период научно-хозяйственного опыта была в пределах 
рекомендуемых норм [1], что составляло соответственно 11,0-11,1% и 
16,1-16,6 МДж. 

Таблица 2 
Рационы для коров (ж.м. 550-600 кг) 

Показатели Группа 1 
(период 1) 

Группа 2 
(период 2) 

Группа 3 
(период 3) 

Кормосмесь, кг 31 33 30 
Состав кормосмеси,% 
Сенаж зл.мнг. трав 48 55 51 
Сено зл. 6 0 16 
Силос кукурузный 46 45 33 
Шрот подсолнечниковый, кг - 0,3 - 
Комбикорм-концентрат, кг 8 7 7,5 
Патока 1,5 1,5 1,5 

 
В рационе животных контрольной группы концентрация сырого жира 

и сырой клетчатки в сухом веществе рациона составляла соответственно 
35% и 22,7%, во второй и третьей опытных группах эти показатели 
составляли 35% для каждой группы и 22,8-22,5% соответственно. 

Таблица 3 
Концентрация основных питательных веществ  

и энергии в сухом веществе рациона, %  
(в среднем за опыт по фактическому потреблению) 

Группа Показатель I II III 
КОЭ, МДж 11,0 11,1 11,1 
Сырой протеин 16,1 16,6 16,6 
Сырая клетчатка 20,0 21,8 21,3 
Сырой жир 38 41 39 
Сахаропротеиновое отношение 0,7:1 0,7:1 0,8:1 

 
В зоотехнической практике полноценность кормления животных, в 

первую очередь – крупного рогатого скота определяется сахаро-
протеиновым соотношением, которое должно находиться в оптимальных 
пределах: 0,8-1,2:1 [2], но может варьировать в пределах от 0,7 до 1,2 [3], 
поскольку усвоение белка и других питательных компонентов 
осуществляется в результате деятельности микрофлоры желудка и 
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кишечника, энергетическим сырьём для успешного функционирования, 
которой является сахар. Важно установить уровень сахара в рационе, 
который должен составлять 10-12% в сухом веществе, а крахмала в 1,5-2,0 
раза выше, то есть 15-25% [4], это способствует улучшению синтеза 
бактериального белка и более эффективному использованию азота. За 
период научно-хозяйственного опыта в рационах животных контрольной 
и опытных групп сахаропротеиновое соотношение было в пределах 
рекомендуемых норм и составляло 0,7-0,8:1. По концентрации сахара и 
крахмала в сухом веществе рациона сравниваемых групп определенных 
различий не отмечено, и находились эти значения соответственно в 
пределах 10,0% и выше 18,0% от сухого вещества рациона.  

В проведенных нами исследованиях прослеживается тенденция в 
потреблении сухого вещества рациона по периодам опытов в зависимости 
от содержания различного фракционного состава сырой клетчатки. 

В первый период опыта потребление кормосмеси по фактически 
съеденному рациону снизилось незначительно на 0,4%, что в пересчете на 
сухое вещество рациона составило 2% от задаваемого рациона, во второй 
период увеличение содержание НДК, КДК и лигнина соответственно до 
36, 23 и 5,2% в сухом веществе рациона, снизила потребление животными 
кормосмеси на 1% и на 2,1% сухого вещества рациона, в третий период 
опыта при увеличении в сухом веществе рациона НДК до 38%, КДК и 
лигнина соответственно до 24 и 5,4% снизило потребление кормосмеси в 
сравнении с заданным на 1,3% и сухого вещества на 4,3%. 

Питательные вещества, содержащиеся в кормах, находятся в форме 
высокомолекулярных соединений и поэтому не могут в первоначальном 
виде транспортироваться через стенки клеток ЖКТ в ткани животного. 
Они должны расщепиться до более простых составляющих, перейти в 
раствор и только после этого могут всосаться. Поэтому первым этапом 
обмена веществ между организмом животного и внешней средой является 
подготовка компонентов корма к всасыванию – переваривание (табл. 4). 

Таблица 4 
Коэффициенты переваримости питательных веществ, % ( xSX ± ) 

Группа Показатель I II III 
Сухое вещество 67,8±0,54* 65,4±0,62* 64,3±0,64 
Органическое вещество 67,3±0,50 65,5±0,56 64,5±0,49 
Сырой протеин 69,3±0,32 67,6±0,40 66,9±0,42 
Сырая клетчатка 58,6±0,94* 56,5±1,10* 55,9±0,89 
Сырой жир 57,3±0,42 56,4±0,48 56,1±0,50 
БЭВ 73,6±2,38 71,7±2,41 71,4±2,33 
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Так, по данным физиологического опыта установлено, что 
коэффициенты переваримости питательных веществ корма были больше у 
животных 1 группы по сравнению с коровами 2 и 3 групп: по сухому 
веществу – на 2,4 и 3,5 п.п.; органическому веществу – на 1,8 и 2,8; 
сырому протеину – на 1,65 и 2,3; сырой клетчатке – на 2,1 и 2,7 и сырому 
жиру – на 0,9 и 1,2; БЭВ – на 1,9 и 2,2 п.п. соответственно. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким 
образом, установлено, что при увеличении НДК до 38%, КДК – 24%, и 
лигнина до 5,4% в сухом веществе рациона происходит снижение 
потребления сухого вещества рациона на 4,3% и переваримости всех 
питательных веществ рациона. 
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А.А. Курепін, А.І. Саханчук. ВПЛИВ ФРАКЦІЙНОГО СКЛАДУ 
КЛІТКОВИНИ НА ПЕРЕТРАВНІСТЬ ТА ВИКОРИСТАННЯ 
ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН КОРОВАМИ. 

Встановлено, що зі збільшенням частки фракційного складу клітковини та 
лігніну зменшується споживання сухої речовини раціону та знижується 
перетравність поживних речовин кормів. 
 

A.A. Kurepin, A.I. Sahanchuk. THE EFFECT OF FRACTIONAL 
COMPOSITION OF TISSUE ON THE DIGESTIBILITY AND 
UTILIZATION OF NUTRIENTS OF COWS. 

It is found that with the increase of the share of the fractional composition of cellulose 
and lignin decreased dry matter intake of diet and reduced nutrient digestibility of forages. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА 

СМЕТАНИ В УМОВАХ ПрАТ «ЛАКТАЛІС-МИКОЛАЇВ» 
 

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

Досліджено основні аспекти технології виробництва сметани за умови 
додавання сухого молока і без нього. Вивчено фізико-хімічні та органолептичні 
показники продукту. Визначено, що виробництво сметани за першим варіантом є 
більш економічно ефективним. 

Ключові слова: виробництво сметани, фізико-хімічні, органолептичні показники. 
 
Постановка проблеми.Сметана– це національний слов’янський 

кисломолочний продукт, який виготовляють на основі пастеризованих 
вершків шляхом їх сквашування закваскою на чистих культурах 
молочнокислих стрептококів з подальшим визріванням сквашених вершків. 
Сметану широко використовують для безпосереднього вживання в їжу та у 
кулінарії. Серед інших кисломолочних продуктів сметана відрізняється 
високими харчовими якостями [2]. Завдяки змінам, що відбуваються з 
білковою частиною сметани в процесі сквашування, вона засвоюється 
організмом людини швидше та легше, ніж вершки відповідної жирності. У 
сметані містяться всі вітаміни, що є у молоці, причому жиророзчинних 
вітамінів – у декілька разів більше [3]. 

Матеріали і методика. Дослідження проведено в умовах 
молокопереробного підприємства ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв». Предметом 
дослідження була сметана 15%-ної жирності, виготовлена традиційним 
(резервуарним) способом та прискореним методом за однакової рецептури 
відповідно до ДСТУ 4418:2005 [1]. При виробництві сметани 
використовували закваску на мезофільних молочнокислих стрептококах 
“КДС” і концентрат кислотоутворюючих та ароматоутворюючих культур. 

Правила приймання та методи відбору проб продукції та підготовка їх 
до аналізу регламентуються вимогами ДСТУ 26809-86 «Молоко та 
молочні продукти». Статистичні величини розраховували з 
використанням пакету прикладних програм MSOfficeExcel. 

Результати досліджень. З метою покращення консистенції та 
підвищення в’язкості при виробництві сметани 10%-вої жирності 
«Президент» (ІІ варіант) вносили сухе знежирене молоко у кількості 40 кг 
на 1 т продукту. Сухе знежирене молоко розчиняли у воді при температурі 
44-50 °С, охолоджували до температури 4-6 °С та витримували 3-4 години 
для кращого розчинення. Одержану молочну суміш перемішували, 
визначали у ній вміст жиру та направляли на технологічну переробку. 
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Особливості виробництва сметани наведено в таблиці 1. 
У процесі дослідження встановлено основні фактори, що впливають 

на в'язкість сметани: 
1. Масова частка жиру і ступінь його диспергування: чим більше жиру 

і менші розміри жирових кульок, тим більша в'язкість. 
2. Масова частка сухих речовин у молоці: чим більша, тим більша 

в'язкість. 
3. Температурна обробка: підвищення температури молока до 55 °C 

призводить до зниження в'язкості. Готовий продукт повинен відповідати 
вимогам ДСТУ 4418:2005. 

Таблиця 1  
Технологічні параметри виробництва сметани 

Варіант № 
з/п Операція 

І  ІІ  

1 Підготовка сировини та 
приготування суміші 4 год сухе знежирене молоко 

4 год 
2 Нормалізація по жиру, 10% по жиру,10% 
3 Пастеризація 87± 20С; 8 хв. 94 ± 20С; 8 хв. 
4 Гомогенізація 0,12 МПа; 70±5°С 0,12 МПа; 70±5°С 
5 Охолодження 27±1°С 30 ± 20С 

6 Заквашування 

мезофільні молоч-
нокислі стрептококи,  
концентрат кослотоут-
ворюючих та аромато-
утворюючих культур 

комбіновані закваски: 
мезофільні,термофільні 
культури молочнокислих 

стрептококів 

7 Кількість закваски 5% 5% 
8 Сквашування 10 год. 8 год. 

9 Перемішування 
сквашуваних вершків, час 20 хв. 20 хв. 

10 Охолодження та 
визрівання сметани 4 ± 20С 4 ± 20С 

 
Проведено оцінку якості сметани, виготовленої за двома варіантами. 

Органолептичні показники наведено в  таблиці 2. 
За органолептичними показниками, а саме зовнішній вигляд і 

консистенція, кращою була сметана, виготовлена за другим варіантом 
виробництва. Для неї характерною була однорідна, густа консистенція. 

У формуванні структури сметани міцність структури та консистенції  
значною мірою залежать від вмістумасової частки сухих речовин, СЗМЗ 
та, головним чином, білка. Сировинадля цієї сметани повинна бути 
термостійкою, мати густину не нижче 1028 кг/м3, а вміст СЗМЗ – не 
нижче 8,5%. 

 
 

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



108 
 

Таблиця 2  
Органолептичні показники 

Показники Варіант 
виробництва Характеристика 

І недостатньо густа, наявність поодиноких пухирців 
повітря, незначна крупинчастість Зовнішній вигляд 

і консистенція ІІ однорідна маса з глянсуватою поверхнею, густа 
І 

Смак і запах 
ІІ 

чистий, кисломолочний, з присмаком і ароматом 
властивим пастеризованому продукту, без 

сторонніх присмаків і запахів 
І 

Колір 
ІІ 

білий з кремовим відтінком, рівномірний за всією 
масою 

 
За фізико-хімічними показниками сметана відповідала стандартним 

вимогам, що наведені в таблиці 3. 
Таблиця 3  

Фізико-хімічні показники сметани 
Показник 

Назва 
стандарт І ІІ 

Масова частка жиру, % 15 15  15 
Кислотність:    

- титрована, °Т  65-100 85 80 
- активна, рН 4,2-4,8 4,4 4,6 

 
Встановлено різницю між показниками титрованої і активної 

кислотності в порівнянні зі стандартним показником, яка є допустимою 
для даного виду сметани. 

За результатами досліджень розраховано економічну ефективність 
виробництва сметани, виготовленої за двома варіантами (табл. 4).  

Таблиця 4  
Економічна ефективність виробництва сметани 

Варіант 
Показник 

І  ІІ  
Вартість сировини, грн 1900 1900 
Вартість сухого молока, грн -   292,0 
Вартість закваски 265,0 170,0 
Кількість готової продукції, л 1000 1000 
Витрати праці люд/год на 1 л 11,4 12,2 
Витрати на 1 л сметани, грн 21,65 23,62 
Реалізаційна ціна 1кг, грн 25,0 25,0 
Прибуток від реалізації, грн 3,35 1,38 
Рентабельність, % 15,47 5,84 
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Висновки і перспективи подальших досліджень. Для ПрАТ 
“Лакталіс-Миколаїв” виробництво сметани «Президент» є рентабельним. 
Рентабельність виробництва сметани у І варіанті склала 15,47%, а у ІІ-му 
5,84%, що пояснюється додатковими витратами на сухе молоко. Але 
сметана, виготовлена за ІІ варіантом, мала кращу консистенцію і 
користувалася попитом серед покупців. 
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И.В. Назаренко.СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ТЕХНОЛГИИ ПРОИЗВОДСТВА СМЕТАНЫ В УСЛОВИЯХ ПрАТ 
«ЛАКТАЛИС-НИКОЛАЕВ».  

Исследованы основные аспекты технологии производства сметаны при 
условии добавления сухого молока и без него. Изучены физико-химические и 
органолептические показатели продукта. Определено, что производство 
сметаны по первому варианту экономически эффективнее. 

 
I. Nazarenko.COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF 

TECHNOLOGY UNDER SOURCREAM PJSC «LACTALIS-
MYKOLAIV».  

The basic aspects of the technology of sour cream if adding milk or without it are 
researched. The physical, chemical and organoleptic properties of the product are studied. 
It is determined that the production of sour cream for the first option is more effective. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОБІОТИЧНОГО ПРЕПАРАТУ  
«БАЙКАЛ ЕМ 1» ПРИ ВИРОЩУВАННІ КАЧЕНЯТ  

 
Л.С.Патрєва, доктор сільськогосподарських наук, професор  
Миколаївський державний аграрний університет, Україна 
 

Встановлено, що використання пробіотика ”Байкал ЕМ 1” при вирощуванні 
каченят кросу ”Темп” до 7-тижневого віку позитивно впливає на життєздатність 
та основні показники м’ясної продуктивності каченят, зменшує вміст жиру в 
тушках. 

Ключові слова: пробіотик, качки, м’ясна продуктивність, якість м’яса. 
 
Постановка проблеми. В умовах розвинутого інтенсивного 

птахівництва одним з основних визначальних критеріїв стає якість 
продукції, її екологічна чистота і безпечність.  

У той же час значно підвищилося техногенне і мікробіологічне 
навантаження на організм птахів. Підвищена мінливість бактерій і вірусів, 
швидкий розвиток їх стійкості до різноманітних антибіотичних речовин, 
поява серед умовно-патогенних мікроорганізмів штамів із вираженою 
вірулентністю – всі ці фактори порушують саморегуляцію кишкового 
біоценозу. При цьому серед причин відходу молодняку основне місце 
займають хвороби шлунково-кишкового тракту, збудниками якого є 
умовно-патогенна мікрофлора. 

Із забороною використання кормових антибіотиків в птахівництві і 
тваринництві (з 2006 р.) постало питання пошуку нових засобів, які б 
могли задовольнити практиків щодо ветеринарного благополуччя стада, 
підвищення конверсії корму, позитивного впливу на якість продукції. 
Серед таких засобів значну увагу приділяють пробіотикам [1,2,4]. 

Пробіотики – це препарати на основі живих мікробних культур, що 
нормалізують склад та біологічну активність мікрофлори травного тракту, 
виконують лікувальну, профілактичну функцію та сприяють збільшенню 
продуктивності сільськогосподарських тварин та птиці [5,6,7]. 

Незважаючи на наявність позитивних наукових і виробничих 
результатів, широкому впровадженню пробіотиків у виробництво 
перешкоджає недостатність інформації щодо їх ефективності. 

Постановка завдання. На основі вищенаведеного метою 
досліджень було встановлення доцільності використання пробіотика 
«Байкал ЕМ 1» при вирощуванні каченят до 7-ми тижневого віку.  

Відповідно до мети в завдання дослідження входило: проаналізувати 
збереженість поголів’я каченят за період вирощування; дослідити 
динаміку живої маси, середньодобових і відносних приростів каченят; 
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визначити морфологічний склад тушок качок; провести хімічний аналіз 
м’яса качок за основними показниками (вода, білок, жир, зола). 

Матеріали і методика. Дослідження проведено в умовах ФГ 
«Світанок» Братського району Миколаївської області. За принципом 
аналогів сформовано 3 групи качок кросу «Темп» по 50 голів в кожній у 
межах статей (контрольна та дві дослідні). У дослідних групах 
знаходилися каченята, яким випоювали пробіотик «Байкал ЕМ 1» зі 
схемою (табл. 1). 

Таблиця 1  
Схема досліду  

Дози введення пробіотика «Байкал ЕМ 1», мл/гол. Група птиці 1-14 днів 15-28 днів 29-49 днів 
Контрольна – – – 
Дослідна 1 0,15 0,25 0,40 
Дослідна 2 0,15 0,25 – 

 
Піддослідні каченята утримувалися в пташниках на глибокій 

підстилці з вільним доступом до корму та води. Годівля каченят всіх груп 
здійснювалася за однаковими раціонами у два вікові періоди: 1-14 днів 
(стартовий комбікорм), 15-49 днів (основний комбікорм). Поживність 
кормового раціону за період росту становила: 1-14 днів – 277 ккал ОЕ, 
18,2 % СП; 15-49 днів – 445 ккал ОЕ, 22,4 % СП. 

Протягом дослідного періоду проводили зоотехнічні, анатомо-
морфологічні та біохімічні дослідження, при цьому вивчали такі 
показники:  

1. Збереженість каченят до 7-тижневого віку. 
2. Живу масу – шляхом зважування каченят з добового віку до 49-ти 

днів щотижня.  
3. Анатомічний розтин проводили в 49-ти денному віці з наступною 

морфологічною оцінкою тушки за методикою ВНДІП [3]. Для забою з 
кожної групи було відібрано по 3 самці та 3 самки. 

4. М’ясні якості каченят – шляхом визначення забійної маси, 
кількості їстівних та неїстівних частин, їх якісного складу у 
співвідношенні: індекс м’ясних якостей (ІМЯ) – співвідношення їстівних 
частин тушки до неїстівних, м'ясо-кістковий індекс (МКІ) – 
співвідношення маси м’язів до кісток. 

5. Хімічний склад м’язів тушки (фарш грудних та стегнових м’язів) 
за основними показниками (вода, білок, жир, зола) проводили у 49-ти 
денному віці за загальноприйнятими методиками. 

Результати досліджень. На основі проведених досліджень 
встановлено, що збереженість каченят дослідних груп була однаковою і 
становила 100 %, а контрольної – 98,0 %.  

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



112 
 

Динаміку живої маси, середньодобові та відносні прирости каченят за 
період вирощування представлено в таблиці 2, 3. 

Середня жива маса каченят наприкінці вирощування в першій 
дослідній групі була вірогідно вищою у порівнянні з контрольною на 
149,6 г (р<0,001) та на 101 г – у порівнянні з другою дослідною (р<0,01). 
Показники середньодобових приростів є об’єктивними критеріями 
процесу росту і розвитку птиці. Дані, представлені в таблиці 3, дають 
можливість проаналізувати тенденції збільшення даних показників за 
період вирощування. Так, п’ятий тиждень визначається максимальними 
показниками середньодобових приростів у каченят всіх груп: 
контрольна – 90,3 г (качури) і 89,9 г (качечки), Д1 – 88,9 г (качури) і 87,9 г 
(качечки), Д2-89,8 г (качури) і 89,1 ( качечки). 

Високий відсоток відносного приросту живої маси серед усіх груп 
спостерігається протягом першого тижня вирощування каченят  
(116,0…121,8 %), з 3-го тижня відносний приріст живої маси поступово 
знижується до 10,8…13,0 %. 

Використання пробіотичного препарату «Байкал ЕМ 1» сприяє 
кращому засвоєнню комбікорму та поступовому збільшенню живої маси, 
по відношенню до контролю, протягом усього періоду вирощування. Так, 
в першій дослідній групі при середній живій масі наприкінці вирощування 
3168,55 г витрати корму на 1 кг приросту склали 2,58 кг, у другій 
дослідній групі дані показники дорівнювали 3067,6 г і 2,66 кг, в 
контрольній групі – 3019,0 г і 2,71 кг. Таким чином, перша дослідна група 
каченят має найкращу конверсію корму і переважає групи-аналоги на 80-
130 г. 

Результати анатомічного розтину каченят показали, що найкраще 
співвідношення їстівних частин до неїстівних та співвідношення м’язів до 
кісток в тушках каченят виявлено у другій дослідній групі: ІМЯ складає 
2,7 (для качурів) та 2,5 (для качечок), різниця вірогідна у порівнянні із 
контрольною групою (р<0,05), МКІ складає 3,5 (для качурів) та 3,9 (для 
качечок), різниця вірогідна у порівнянні із контрольною та першою 
дослідною групою (р<0,01).  

Використання пробіотика «Байкал ЕМ 1» при вирощуванні каченят 
до 7-тижневого віку позитивно впливає на якісні показники тушки, а 
саме – збільшення вмісту білка та зменшення вмісту жиру в тушці. Так, 
кількість білка у м’язовій тканині каченят дослідних груп становило: у 
качурів – 16,2…16,6 %, у качечок – 16,4…16,7 %, що на 0,3…0,7 % та 
0,8…1,1% вище у порівнянні із контрольною групою (р<0,01). 

Вміст жиру в тушках каченят дослідних груп нижче у порівнянні із 
контролем на 2,4…2,8 % для качурів (р<0,05) та 1,6…1,8 % – для качечок 
(р<0,01) і становить відповідно 24,7…25,1% та 26,6…26,8 %.
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Таблиця 2 
Динаміка живої маси каченят кросу «Темп», г, Χ ± xS  

 
Група каченят 

Контрольна Дослідна 1 Дослідна 2 Вік, 
тижнів ♂ ♀ в середньому ♂ ♀ в середньому ♂ ♀ в 

середньому 
Добові 63,4±1,27 63,6±1,22 63,5±1,18 64,2±0,99 63,4±1,09 63,8±1,03 62,4±1,04 62,0±1,05 62,2±1,01 

1 240,0±2,04 239,3±0,97 239,65±1,57 263,4±2,17* 260,3±1,41** 261,85±1,94** 258,2±1,58 255,2±2,35 256,7±2,07* 
2 623,1±1,35 617,6±1,46 620,35±1,24 629,7±1,46* 625,2±1,93** 627,45±1,71** 624,9±1,54 621,1±1,97 623,0±1,64 
3 1113,7±9,64 1118,7±8,20 1116,2±8,67 1190,4±8,29* 1148,9±8,71 1169,65±8,43 1168,1±5,96 1132,6±5,87 1150,35±5,72 
4 1550,2±7,05 1486,4±12,69 1518,3±10,18 1587,3±6,95* 1537,0±6,36* 1562,15±6,51* 1555,5±6,36 1501,4±9,28 1528,45±8,43 
5 2182,0±7,91 2115,8±8,47 2148,9±8,03 2209,5±8,33 2152,2±7,45* 2180,85±7,97* 2184,1±5,91 2125,0±8,73 2154,55±7,13 
6 2738,6±8,95 2676,0±10,89 2707,3±9,36 2820,1±9,53* 2747,8±8,71** 2783,95±9,04** 2792,8±9,21* 2694,0±6,78 2743,4±8,75 
7 3055,6±9,50 2982,4±16,75 3019,0±14,28 3210,5±8,94*** 3126,6±8,28** 3168,55±8,50** 3129,2±39,40* 3006,0±15,86 3067,6±26,11 

Примітки: *р<0,05;**р<0, 01;***р<0,001. 
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Таблиця 3 

Середньодобові та відносні прирости живої маси каченят кросу «Темп», Χ ± xS  
 

Вік птиці, тижнів Група 
каченят Стать 

Приріст 
живої 
маси 1 2 3 4 5 6 7 

СП,  г 25,2±0,64 54,7±2,74* 70,1±4,28 62,4±2,68* 90,3±7,64 79,5±5,24 45,3±2,63 
♂ ВП, % 116,0±9,48 88,8±6,98* 56,5±2,17 32,8±1,95* 33,9±2,13 22,6±1,48 10,9±3,16 

СП,  г 25,1±0,23 54,0±1,54* 71,6±4,67 52,5±2,36 89,9±7,25 80,0±6,24 43,8±4,21 Контрольна 
♀ ВП, % 116,1±8,75 88,3±3,85* 57,7±3,24 28,2±1,12 34,9±1,57 23,4±0,89 10,8±1,95 

СП,  г 28,5±0,24* 52,3±1,04 80,1±2,61* 56,7±2,17 88,9±4,65 87,2±6,47* 55,8±1,26* 
♂ ВП, % 121,6±13,8* 82,0±2,34 61,6±4,35* 26,6±0,69 32,8±3,17 24,3±1,24 13,0±0,54* 

СП,  г 28,1±0,38* 52,1±2,17 74,8±1,97 55,4±1,36 87,9±5,98 85,1±6,34* 54,1±2,36* Дослідна 1 
♀ ВП, % 121,5±12,3* 82,4±3,45 59,0±2,14 29,9±3,24 33,4±2,06 24,2±1,12 12,9±0,24* 

СП,  г 28,0±0,54* 52,4±2,74 77,6±4,56* 55,3±2,17 89,8±7,36 86,9±5,64 48,1±1,29 
♂ ВП, % 121,0±11,1* 83,0±5,47 60,6±3,24 28,4±1,49 33,6±2,17 24,5±1,05 11,4±0,75 

СП,  г 27,6±0,67* 52,3±2,31 73,1±5,43 52,7±2,68 89,1±6,34 81,3±6,32 44,6±1,64 Дослідна 2 
♀ ВП, % 121,8±10,3* 83,5±4,56 58,3±3,21 28,0±0,95 34,4±0,98 23,6±0,68 11,0±0,38 

Примітка. *р<0,05. 
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Висновки і перспективи подальших досліджень. На основі 
проведених досліджень встановлено, що використання пробіотика 
«Байкал ЕМ 1» при вирощуванні каченят кросу «Темп» до 7-тижневого 
віку позитивно впливає на життєздатність та основні показники м’ясної 
продуктивності каченят, зменшує вміст жиру в тушках. 

Відповідно до одержаних результатів досліджень рекомендується 
при вирощуванні каченят до 7-тижневого віку проводити їх випойку 
пробіотиком «Байкал ЕМ 1» за схемою: 1-14 днів – 0,15 мл/гол.; 15-
28 днів – 0,25 мл/гол.; 29-49 днів – 0,40 мл/гол. 
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Л.С. Патрева. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКОГО 

ПРЕПАРАТА «БАЙКАЛ ЭМ 1» ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ УТЯТ. 
Установлено, что использование пробиотика «Байкал ЭМ 1» при 

выращивании утят кросса «Темп» до 7-недельного возраста положительно 
влияет на жизнеспособность и основные показатели м’ясний продуктивности 
утят, снижает содержание жира в тушках 
 

L. Patryeva. USING PROBIOTIC «BAIKAL EM 1» WHEN 
GROWING DUCKLINGS.  

It is found that the use of probiotic "Baikal EM 1" in growing ducklings cross "Temp" 
to 7 weeks of age has a positive effect on the viability and highlights ducklings meat 
productivity, reduces the fat content in carcass. 
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ФОРМУВАННЯПРОДУКТИВНИХЯКОСТЕЙ 
УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ 

ПІД ВПЛИВОМБУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ 
 

Т.В. Підпала, доктор сільськогосподарських наук, професор 
А.І. Ваньков, магістр 
Миколаївський державний аграрний університет, Україна 
 

Встановлено вплив бугаїв-плідників англерської та голштинської порід на 
формування продуктивних і пристосувальних властивостей худоби української 
червоної молочної породи. 

Ключові слова: порода, бугай, продуктивність, препотентність, нащадки, 
спадковість, ознака. 

 
Постановка проблеми.Удосконаленняіснуючих та 

створенняновихпорід великої рогатої худобиґрунтується на використанні 
сучасних методологічних розробок. Дослідження популяційної генетики, 
впровадження обчислювальної техніки та методу тривалого зберігання 
глибокозамороженої сперми бугаїв докорінно змінили систему розведення 
і племінної роботи в молочному скотарстві. Тривале зберігання сперми 
надало безмежні можливості для поширення у масштабах всієї породи 
генотипу високоцінних плідників, тобто тепер можна осіменити більше 
ста тисяч корів спермою бугая-поліпшувача, оціненого за потомством [7]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Поліпшення 
сільськогосподарських тварин у великих масштабах здійснюється 
передачею спадкової інформації від племінних тварин 4-х категорій: 
батьків і матерів плідників та батьків і матерів дочок. Кожна категорія 
племінних тварин внаслідок різних можливостей оцінки генотипу, 
інтенсивності відбору і використання вносять різну часткувпливув 
генетичне удосконалення популяції [4]. 

У сучасних програмах великомасштабної селекції молочної худоби 
основнимфактором генетичного прогресу в популяціїє бугаї-поліпшувачі 
[6]. Найбільш інтенсивного використання плідників досягнуто в 
молочному скотарстві, де від окремих бугаїв-поліпшувачів одержують 
десятки і сотні тисяч високопродуктивних потомків. Як наслідок, роль 
спадковості плідників у генетичному поліпшенні молочних порід великої 
рогатої худоби значно зросла і становить 90-95% [1]. 

Постановка завдання. Безпосередній генетичний вплив на прояв 
ознак у нащадків чинять батьки, але ступінь цієї дії різний. Тому, 
встановленню стійкості передачі спадкової інформації від кожного із 
батьків надається в селекції істотнезначення. Можливість більшого 

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



Вісник аграрної науки Причорномор’я 117 
Випуск 4, т. 2, ч. 2, 2012 

впливу на нащадка одного з батьків визначається його препотентністю [3]. 
У зв’язку з цим виникає необхідність дослідження впливу бугаїв-
плідників на формування продуктивних якостей новостворених молочних 
порід великої рогатої худоби. 

Матеріали і методика. Матеріалом для дослідження послужили 
нащадки бугаїв, які використовувалися при виведенні української 
червоної молочної породи у племзаводі "Зоря" Херсонської області. 
Визначення стійкості спадковості проводили за даними показників надою, 
жирномолочності та коефіцієнта відтворної здатності у корів-дочок 
плідників Байкала 0203, Бальзама 0531, Вільсона 20744 (англерська 
порода), Паркета 121 (червона степова порода), Ройта 338, Халіфа 334 
(голштинська порода). 

Для оцінки впливу бугаїв різних порід на формування продуктивних і 
пристосувальних властивостей у тварин створюваної української червоної 
молочної породи використовували методику поєднаних ознак [2]. 
Статистичну обробку даних, зокрема розрахунок середньої арифметичної 
величини, її похибку та вірогідність різниці, а також препотентності 
плідників здійснювали за методикою Н. А. Плохинського [5]. 

Результатидосліджень. Встановлено, що за величиною надою 
перевагу мають нащадки бугая Бальзама 0203 порівняно з дочками бугая 
Паркета 121. Різниця склала 313 кг. Нащадки інших бугаїв, зокрема 
Вільсона 20744 і Байкала 0203, дещо поступаються за величиною надою 
їхніх дочок, але також мають достатньо високі показники, відповідно 4128 
і 4108 кг молока. Різниця склала 113 і 133 кг (табл. 1). 

Таблиця 1 
Характеристика продуктивності корів різних бугаїв плідників, ±Х S х  

Показник за 1 лактацію у 
дочок матерів 

Кличка, індив. 
номер бугая-

батька 
Порода n 

надій, кг жир, % надій, кг жир, % 
Паркет 121 ЧС 55 3928±113,3 4,16±0,044 4061±114,9 4,04±0,025 
Байкал 0203 АН 55 4180±101,7 3,99±0,051 3759±92,6 3,96±0,035 
Бальзам 0531 АН 55 4241±121,7 4,29±0,047 4344±118,2 4,04±0,028 
Вільсон 20744 АН 55 4128±109,5 4,04±0,040 3987±90,6 3,93±0,043 
Ройт 338 Г 47 5757±227,0 3,93±0,020 4292±83,3 4,19±0,044 
Халіф 334 Г 48 5290±163,4 3,94±0,031 4138±89,5 4,18±0,050 
Примітка: АН − англерська, ЧС − червонастепова,Г – голштинська червоно-ряба породи. 
 
Разом з тим, надій дочок Бальзама 0531 менший на 103 кг(td=0,6 

приР<0,95) порівняно з їхніми матерями. Поступаються за величиною 
надою і дочки Паркета 121, різниця склала 133 кг(Р<0,95). Щодо нащадків 
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Байкала 0203 і Вільсона 20744, то вони, навпаки, за надоєм переважають 
своїх матерів відповідно на 349 кг(Р<0,95) і 141 кг(Р<0,95). 

Найбільше впливають на рівень молочності бугаї-плідники 
голштинської червоно-рябої породи. Встановлено перевагу їх дочок як 
порівняно з ровесницями, так і з матерями. Ця різниця досить істотна і 
відповідно склала: у нащадків Ройта 338 – 1829 кг (Р>0,999) і 1465 кг 
(Р<0,95) та у дочок Халіфа 334 – 1362 кг (Р>0,999) і 1152 кг (Р>0,999). 

Отже, використання плідників голштинської породи при виведенні 
української червоної молочної породи сприяло підвищенню величини 
надою у тварин, що суттєво підвищує її конкурентоспроможність. 

Встановлено, що за жирномолочністю перевагу мають нащадки бугая 
Бальзама 0531, порівняно з ровесницями – дочками інших плідників. У 
них показник вмісту жиру в молоці більший на 30% (Р>0,999), ніж у дочок 
бугая-батька Байкала 0203 на 0,13% (Р=0,95), ніж у дочок плідника 
Паркета 121 і на 0,25 % (Р>0,999) у нащадків бугая Вільсона 20744. 

Щодо дочок, які походять від голштинських плідників Ройта 338 і 
Халіфа 334, то у них різниця за жирномолочністю ще більша. Так, вони 
поступаються за вмістом жиру в молоці дочкам Бальзама 0531 відповідно 
на 0,36% (Р>0,999) і 0,35% (Р>0,999).Порівняно з іншими нащадками 
англерських бугаїв-плідників, то також встановлено зменшення показника 
вмісту жиру в молоці у дочок Ройта 338 і Халіфа 334. 

Однак жирномолочність дочок Бальзама 0531 більша порівняно з 
їхніми матерями на 0,25 % (Р>0,999), а дочок Вільсона 20744 − на 0,11 % 
(Р<0,95). 

Інша тенденція спостерігається у бугаїв-плідників голштинської 
породи. У них, навпаки, показник вмісту жиру в молоці менший 
порівняно з їхніми матерями. Так, дочки Ройта 338 за жирномолочністю 
поступаються своїм матерям на 0,26 % (Р>0,999), а дочки Халіфа 334 –на 
0,24% (Р>0,999). 

Це, в свою чергу, свідчить про те, що бугаї плідники по-різному 
впливають на формування продуктивних ознак у тварин української 
червоної молочної породи. Підтвердженням цього є прояв молочності та 
коефіцієнта відтворювальної здатності у дочок досліджуваних бугаїв-
плідників (табл. 2). 

Аналогічно встановлено перевагу дочок Бальзама 0531 за узагальненим 
показником молочної продуктивності (А) і коефіцієнтом відтворювальної 
здатності порівняно з нащадками інших плідників англерської породи. Разом з 
тим, найвищими значеннями молочного жиру за добу характеризуються дочки 
бугаїв голштинської породи Ройта 338 і Халіфа 334. 

Слід зазначити, що важливим є не тільки рівень прояву селекційних ознак 
у нащадків різних бугаїв-батьків, а й наскільки стійко вони вплинули на їх 
розвиток. Дані препотентності плідників, яких використовували при створенні 
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української червоної молочної породи, а також взаємозв'язок між селекційними 
ознаками у їхніх дочок, наведено в таблиці 3. 

Таблиця 2 
Вплив бугаїв-плідниківнапродуктивні та пристосувальні 

 властивості нащадків, ±Х S х  
Показник за 1 лактацію 

дочок матерів 
Кличка, 

 індив. номер  
бугая-батька 

Порода n 
А, кг КВЗ А, кг КВЗ 

Паркет 121 ЧС 55 0,52±0,011 1,00±0,018 0,53±0,012 0,99±0,019 
Байкал 0203 АН 55 0,53±0,011 1,00±0,021 0,49±0,011 0,98±0,020 
Бальзам 0531 АН 55 0,59±0,011 1,00±0,018 0,57±0,013 1,01±0,017 
Вільсон 20744 АН 55 0,56±0,010 1,03±0,016 0,53±0,011 1,04±0,018 
Ройт 338 Г 47 0,67±0,014 0,96±0,017 0,59±0,012 1,01±0,016 
Халіф 334 Г 48 0,65±0,012 0,95±0,018 4138±89,5 1,02±0,018 
Примітки: А –кількість молочного жиру за добу, КВЗ –коефіцієнтвідтворювальної здатності. 

 
Встановлено стійкість спадковості за величиною надою у бугаїв 

голштинської породи Ройта 338 і Халіфа 334 та за вмістом жиру в бугая 
англерської породиВільсона 50744. 

Таблиця 3 
Препотентність плідників і взаємозв'язок між селекційними ознаками 

Показник за Кличка, індив, 
номер бугая-

батька 
Порода n 

надоєм жиром 
Залежність: 

надій – жир, r±mr 
Паркет 121 ЧС 55 -0,2 -0,24 0,41±0,114*** 
Байкал 0203 АН 55 0 -0,57 -0,34±0,121** 
Бальзам 0531 АН 55 -0,05 -0,56 0,38±0,117** 
Вільсон 20744 АН 55 -0,17 0,09 0,08±0,136 
Ройт 338 Г 47 0,26 -0,18 -0,29±0,126* 
Халіф 334 Г 48 0,22 -0,25 -0,32±0,123** 
Примітка:**– Р>0,99;***– Р>0,999. 

 
Від’ємні коефіцієнти співвідносної мінливості між надоєм і вмістом 

жиру середнього ступеня характерні для дочок бугаїв Байкал 0203 
(англерська порода), Ройт 338 і Халіф 334 (голштинська порода). 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Використання 
плідників англерської породи зумовило поліпшення такої ознаки, як вміст 
жиру в молоці, а бугаїв голштинської – величина надою. Результативність 
застосування плідників різних порід значною мірою залежить від їх 
препотентності. 
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Досліджено ліпідний склад підшлункової залози перепелів при дії стрес-
фактора та згодовуванні насіння амаранту. Встановлено модифікуючий ефект 
насіння амаранту на ліпідний склад підшлункової залози перепелів за дії нітратів, 
вплив на живу масу та збереженість поголів’я. 

Ключовіслова: ліпідний склад, підшлункова залоза, перепела, амарант. 
 
Постановка проблеми. Проблема впливу стрес-факторів на організм 

людини та тварин здавна привертала увагу вчених, але особливо 
великезначення стали приділяти їй останнім часом, завдячуючи 
фундаментальним працям Г. Сельє (1936). Характерною особливістю 
стреса різної етіології є активізація процесів пероксидного окиснення 
ліпідів, що призводить до зміни ліпідного складу тканин організму [1]. За 
останні роки широке розповсюдження одержали дослідження з вивчення 
впливу екзогенних інгібіторів вільнорадикальних процесів на різні 
сторони клітинного метаболізму в нормі та при патології, але залишається 
актуальною проблема пошуку нових біологічно активних добавок, які б 
знижували негативний вплив стрес-факторів.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. За кордоном у 
харчуванні людини широко використовують амарант [2]. Він надзвичайно 
поживний. Кількість білка, що міститься в його зерні, майже вдвічі 
більша, ніж у пшениці, а його якість перевершує за складом білок молока. 
За кількістю незамінної амінокислоти лізину він перевершує всі відомі 
рослини [3, 4]. В амаранті більше Кальцію, Феруму, Магнію, Фосфору й 
Калію, чим у молоці і в три рази більше Кальцію й Феруму, ніж у 
пшениці. За вмістом протеїнів амарант має найбільшу подібність з 
теоретично розрахованим ідеальним білком, а за збалансованістю 
амінокислотного складу прирівнюється до білка жіночого молока. У 
насінні рослини міститься цінна олія, що містить близько 77% 
ненасичених жирних кислот, у тому числі близько 50% лінолевої і 
ліноленової, сквален і вітамін Е [5]. Сквален – основа багатьох ліків, що 
регулюють життєво важливі процеси в організмі людини. Він сприяє 
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нормалізації процесів тканинного дихання і є джерелом оксигену, 
проявляє антиканцерогенну, антимікробну й фунгіцидну дію [6, 7]. 

Постановка завдання. Оцінка впливу зерна амаранту при 
експериментальному стресовому стані на організменному та тканинному 
рівнях за показниками продуктивності та ліпідного складу тканин у 
підшлунковій залозі перепелів.  

Матеріали і методика. Проведено дослід на перепелах породи 
фараон, яких було розділено на чотири групи по 60голів у кожній. Птиця 
першої групи слугувала контролем, птиці другої групи,з метою 
моделювання стресу, починаючи із 3-денного віку з водою випоювали 
нітрат натрію у дозі 0,5 г/кг маси тіла. Птиця третьої групи перебувала за 
таких самих умов як і друга, але як добавку до комбікорму отримувала 
подрібнене насіння амаранту. Перепелам четвертої групи лише замінили 
стандартний комбікорм на комбікорм із амарантом. Після екстрагування 
ліпідів розділяли їх на класи методом тонкошарової хроматографії на 
силікагелі у системі гексан – діетиловий етер – льодяна ацетатна кислота у 
відношенні 70:30:1 і визначали їх кількість біхроматним методом. Також 
визначали вміст загальних ліпідів [8]. Для дослідження впливу насіння 
амаранту на продуктивність птиці було сформовано дві групи перепелів 
по 200 голів. Перша група отримувала стандартний комбікорм, друга 
група як добавку до комбікорму отримувала подрібнене зерно амаранту.  

Результати дослідження. Одним із важливих складових організму є 
ліпіди, які виконують у тканинах структурні та енергетичні функції. Вони 
також мають суттєве значення при адаптації організму до умов 
навколишнього середовища [9]. Одержані результати свідчать (табл. 1), 
що нітратне навантаження призводить до зниження вмісту загальних 
ліпідів на 31,2% (р<0,05) у тканинах підшлункової залози 8-тижневих 
перепелів.  

Таблиця 1 
Вміст ліпідів у тканинах підшлункової залози 8-тижневих перепелів 
контрольної групи (1), що одержувала нітрат натрію (2), нітрат 

натрію з амарантом (3) та амарант (4)(M±m; n=5) 
Група птиці 

Показники 
1 2 3 4 

Загальні ліпіди, мг/г, в т.ч.: 47,37±4,77 32,58±1,37* 70,52±3,78*^^^ 39,65±2,37 
Фосфоліпіди, % 29,88±1,46 32,34±0,85 29,75±1,16 28,95±0,75 
Вільний холестерол, % 14,63±1,01 15,81±0,90 10,61±0,99^ 10,57±0,66* 
Неетерифіковані  
жирні кислоти, % 27,72±0,82 24,28±0,65* 26,41±2,76 25,48±1,94 

Триацилгліцероли, % 12,96±1,05 12,98±0,57 14,62±0,73 16,20±1,12 
Естери холестеролу, % 14,78±0,70 14,56±0,62 18,59±0,94*^ 18,78±0,93* 

Примітка: * – різниця вірогідна щодо конролю: * – p<0,05, ** – p<0,01, *** – p<0,001; ^ – 
вірогідна різниця у порівнянні з показниками другої групи: ^ – p<0,05, ^^ – p<0,01, ^^^ – p<0,001. 
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Також відмічається достовірне зниження на 12,4% (р<0,05) кількості 
неетерифікованих жирних кислот, що пов’язано з енергозабезпеченістю 
організму та характеризує активність процесів ліполізу, мобілізації їх із 
жирових депо. Зниження кількості неетерифікованих жирних кислот у 
тканинах свідчить про інтенсивне використання їх у енергетичних 
процесах. 

Згодовування подрібненого насіння амаранту на фоні нітратного 
навантаження викликає певні зміни у вмісті загальних ліпідів та 
співвідношенні окремих їх класів у тканинах підшлункової залози 
порівняно з контрольною та 2-ю групами перепелів. Так, відмічається 
підвищення рівня загальних ліпідів порівняно із 2-ю групою в 2,2 рази 
(р<0,001) та порівняно з контрольною в 1,5 рази (р<0,05). Також у 
порівнянні з 2-ю групою спостерігається достовірне зниження кількості 
вільного холестеролу та підвищення вмісту його естерів. Дані 
закономірності вказують на активне використання холестеролу в організмі 
птиці. Подібні зміни ліпідного складу у тканинах підшлункової залози 
відмічаються і в 4-й групі птиці. Так, знижується вміст вільного 
холестеролу на 27,7% (р<0,05), підвищується кількість естерів 
холестеролу на 27,1% (р<0,05) та вміст триацилгліцеролів на 25,0%, що 
свідчить про зниження активності процесів ліполізу та накопичення 
резервних ліпідів у тканинах підшлункової залози [10]. 

Таблиця 2 
Динаміка живої маси перепелів 

Вік, тижні Контроль При додаванні 
амаранту 

Добові 7,95±0,20 7,94±0,17 
1 17,27±0,54 17,60±0,52 
2 36,25±1,93 40,09±0,88 
3 58,26±2,60 66,18±2,15 
4 79,07±2,57 99,13±4,12* 
5 105,80±5,28 138,05±2,97** 
6 156,57±6,36 182,73±3,93* 
7 181,73±6,59 206,93±5,85 
8 214,75±5,52 248,34±6,88* 
9 231,45±10,28 269,27±5,53* 

10 244,59±2,61 285,85±5,68** 
 
У всі строки досліджень жива маса перепелів дослідної групи була 

більшою порівняно з контролем (табл. 2). Вже у 2-тижневому віці вона 
відрізнялася на 3,8 г і продовжувала збільшуватись до 10-тижневого віку 
птиці. У 10-тижневих перепелів, яким до комбікорму додавали насіння 
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амаранту жива маса була вища на 41,3 г порівняно із контролем. 
Згодовування насіння амаранту у складі комбікорму дозволило збільшити 
збереженість птиці на 7,5%.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Стресове 
навантаження призводить до зниження вмісту загальних ліпідів та 
кількості неетерифікованих жирних кислот у тканинах організму. 
Згодовування насіння амаранту за дії стрес-фактора сприяє підвищенню 
вмісту загальних ліпідів. Також відмічається зниження вмісту вільного 
холестеролу та підвищення кількості його естерів, що вказує на 
формування адаптаційних механізмів у організмі. Як добавка до 
комбікорму насіння амаранту сприяє підвищенню живої маси та 
збереженості птиці.  

Перспективою подальших досліджень є визначення безпеки та якості 
дієтичної продукції – м’яса та яєць перепелів при хронічному нітратному 
навантаженні та згодовуванні насіння амаранту. 
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Исследовано липидный состав тканей поджелудочной железы перепелов при 
действии стресс-фактора и скармливании зерна амаранта. Установлен 
модифицирующий эффект зерна амаранта на липидный состав тканей 
поджелудочной железы перепелов при действии нитратов, влияние на живую 
массу и сохранность поголовья. 
 

N. Ponomarenko, S. Tsekhmistrenko, O. Tsekhmistrenko, 
V. Polischuk, T. Jaremchuk.INFLUENCING OF AMARANTH GRAINS 
ON ORGANISM IN THE CONDITIONS OF EXPERIMENTAL STRESS.  

The lipids type of fabrics of pancreas of quails was explored at action of stress-factor 
and as feeding by the corn of amaranth. The modifying effect of amaranth grains  is set on 
lipids types of fabrics of pancreas of quails at action of nitrates, influence on living mass 
and safety of total number of livestock are researched. 
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ПРОЯВ ГЕТЕРОЗИСУ У КУРЕЙ  
НА РІВНІ РІЗНИХ СТРУКТУРНИХ СКЛАДОВИХ КРОСУ  

(НА ПРИКЛАДІ КРОСУ «ХАЙСЕКС БІЛИЙ») 
 

Н.П. Пономаренко, доктор сільськогосподарських наук 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 

За результатами оцінювання курей різних структурних складових кросу 
„Хайсекс білий” встановлено високий рівень продуктивності за основними 
ознаками і визначено рівень прояву гетерозисного ефекту у батьківського і 
промислового стада. 

Ключові слова: крос, гетерозис, фінальний гібрид, племінне стадо, рівень 
продуктивності 

 
Постановка проблеми. Магістральним шляхом збільшення 

виробництва продукції є максимальне використання гетерозисного 
ефекту, що виникає при схрещуванні і лінійно-породній гібридизації 
генетично дискретних родинних пар, які відселекціоновані на 
комбінаційну здатність [1]. Переорієнтація селекційних програм на 
використання гетерозису дозволила для популяцій, які вийшли на 
селекційне плато, його подолати і досягти подальшого росту їх 
продуктивності. При реалізації гетерозисної селекційної програми 
отримують високопродуктивний гібрид, який використовують, 
здебільшого, один рік, рідше два. Це пов’язано з різким падінням 
продуктивності гетерозисних гібридів у наступних поколіннях. Тому 
гетерозисна селекція потребує організації спеціальної системи отримання 
гібридів, яка передбачає їх щорічне масове отримання і разове 
використання у сільськогосподарському виробництві [2]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Гетерозис у птахівництві 
і його використання при виведенні гібридних курей дозволяє отримати 
нащадків, які переважають батьків за ростом, несучістю, 
відтворювальними якостями тощо. Високий рівень гетерозису у гібридів 
досягається завдяки контрасності ліній за продуктивністю і ваги ліній у 
кросі – лінії мають бути дивергентними. При цьому, як стверджував 
С.И. Боголюбский [3], контрастність не завжди є гарантією гетерозису, 
але, безумовно, створює передумови його формування. При роботі з 
птицею лінії материнської форми селекціонуються на високу несучість, 
життєздатність і відтворювальні якості, а лінії батьківської форми мають 
характеризуватися високою масою яєць і тіла. Подібна диференціація 
зберігається і у батьківських формах. Така структура кросу забезпечує 
високий гетерозис і добре сполучення ознак [4, 5]. 
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Чотирилінійні гібриди, як правило, не перевершують за своєю 
продуктивністю дволінійні. Отримання їх є необхідним, оскільки у 
інбредних матерів дволінійних гібридів несучість і життєздатність сильно 
послаблені, тому дволінійні гібриди є дорогими і використання їх в якості 
товарної птиці невигідно. Крім того, за використання дволінійних гібридів 
є іншими пропорції вихідних форм, що також спричиняє їх здорожчання. 
Виробництво чотирилінійних гібридів є значно дешевшим, оскільки їх 
матері (дволінійні гібриди) характеризуються високою несучістю і 
життєздатністю. З цією ж метою підбір батьків (дволінійних гібридів) 
проводять так, щоб в якості материнських форм виступав більш 
продуктивний за несучістю дволінійний гібрид [2]. За результатами 
багаторічних досліджень [6] найвищий рівень гетерозису спостерігався у 
двохлінійних гібридів, дещо нижчий – у 3-х, і найнижчий – у 
чотирьохлінійних гібридів. У більшості вітчизняних і закордонних кросів 
курей гетерозис сприяє підвищенню продуктивності до 10-15 % [7], за 
ознакою несучості проявляється в межах 3...23 %, за масою яєць – до 5 % 
[5, 8, 9]. Так, істинний гетерозис за несучістю чотирьохлінійних гібридів 
кросу „Хайсекс білий” [10] по відношенню до кращої лінії кросу складає 
26 % на початкову і 17,6 % на середню несучку, а гіпотетичний – 34,3 і 
22,8 % відповідно.  

Підтримання високого рівня гетерозисного ефекту у фінальних 
гібридів промислових кросів є однією з важливих задач селекційної 
роботи. Необхідність визначення гетерозисного ефекту є безумовно 
важливою. Тому подальша робота з птицею яєчного напряму 
продуктивності сучасних кросів спрямована на розробку нових методів 
селекційної оцінки, визначення ефектів прояву гетерозису у різних 
структурних форм кросів за взаємодії «генотип×середовище» та 
проведення оцінки рівня його прояву за промислового використання 
сучасних кросів яєчних курей. 

Постановка завдання. Метою наших досліджень було визначення 
рівня прояву гетерозисного ефекту за основними показниками 
продуктивності курей батьківського і промислових стад кросу «Хайсекс 
білий».  

Матеріали і методика. В умовах НД ППЗ ім. Фрунзе провели оцінку 
рівня яєчної продуктивності курей прабатьківських (AB і CD), 
батьківського (ABCD) і промислового (фінальний гібрид кросу) стад 
кросу «Хайсекс білий» за показниками несучості на початкову несучку, її 
інтенсивності, живої маси та маси яєць, виводу курчат. Показники яєчної 
продуктивності та живої маси визначали потижнево до 64-тижневого віку 
птиці. Рівень прояву гетерозису (Боголюбский С.И. [10]) визначали за 
основними ознаками у батьківських і промислових стад курей.  
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Результати досліджень. У табл.1 представлено показники несучості 
курей прабатьківського, батьківського та промислового стад (3 групи за 
утримання в кліткових батареях різних типів) кросу – вони свідчать про 
високий рівень яєчної продуктивності курей всіх структурних складових 
кросу. Відзначимо, що кури батьківського стада характеризуються більш 
високим рівнем несучості (279,1 шт.) порівняно з курми прабатьківського 
стада (254,3 шт. та 260,4 шт.). Кури фінального гібриду характеризуються 
вищим, крім однієї групи, рівнем несучості (276,4...281,9 шт.) порівняно з 
птицею батьківського стада. За рівнем живої маси (табл. 2) істотних 
відмінностей між птицею різних груп не встановлено.  

За масою яєць кури фінального гібриду значно перевершують птицю 
прабатьківського і батьківського стада. За результатами інкубації яєць 
курей племінного стада проведено аналіз показника виводу курчат. У 31-
тижневому віці цей показник становив для прабатьківських стад АВ, CD 
та батьківського стада ABCD відповідно 67,4, 81,6, 86,0%, у віці 38 
тижнів – 75,8, 81,5, 86,2%, що свідчить про перевагу курей батьківського 
стада за показниками виводу курчат. 

З урахуванням специфіки прояву гетерозису за різними господарсько 
корисними ознаками розрізняють декілька його типів [11], що надає 
можливість охарактеризувати рівень його прояву у нащадків.   

На основі оцінки показників продуктивності прабатьківських, 
батьківського і промислового стада курей кросу «Хайсекс 
білий»визначено рівень прояву гетерозису у птиці за основними ознаками 
продуктивності. За переважною кількістю ознак продуктивності у курей 
батьківського стада (табл. 3) проявляється гетерозис.  

Таблиця 3 
Рівень гетерозису курей кросу «Хайсекс білий»  

за основними ознаками  

 

Кури батьківського стада  Кури фінального гібриду 

Показник Вік, 
тижні 

до 
стада 
АВ 

до 
стада  
CD 

зоотех-
нічний 

гетерозис 

група 
1 

група 
2 

група 
3 

17 2,46 0,81 1,62 12,88 5,24 12,70 Жива маса 64 -1,14 3,22 0,99 3,88 -3,99 -2,20 
32 2,03 2,55 2,29 2,32 -5,14 -3,32 
52 1,12 0,80 0,96 7,45 3,01 3,96 Маса яєць 
64 1,27 -0,16 0,55 6,60 5,66 6,60 
32 7,95 12,42 10,14 -6,29 -7,84 -7,72 
52 6,05 6,21 6,13 -1,81 -1,24 -2,57 

Несучість на 
початкову 
несучку, шт. 64 9,75 7,18 8,45 0,04 1,00 -0,97 

31 27,60 5,39 15,44 - - - Вивід 
курчат, % 38 13,72 5,77 9,60 - - - 
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Таблиця 1 

Несучість (на початкову несучку) курей кросу «Хайсекс білий» 
Фінальний гібрид кросу Вік, 

тижні 
Прабатьківське 

стадо АВ 
Прабатьківське 

стадо СD 
Батьківське стадо 

АВCD група 1 група 2 група 3 
20 3,4 2,6 6,7 4,4 2,6 3,7 
24 25,6 22,2 31,8 27,4 24,4 25,7 
28 52,0 48,6 58,0 52,9 51,0 51,7 
32 78,0 74,9 84,2 78,9 77,6 77,7 
36 103,3 101,0 110,2 105,0 104,1 103,9 
40 128,4 126,4 135,9 130,9 130,5 130,0 
44 152,6 151,3 161,2 156,4 156,8 155,9 
48 176,0 175,4 186,1 181,6 182,6 180,9 
52 198,5 198,2 210,5 206,7 207,9 205,1 
56 219,9 218,4 234,3 231,4 233,0 229,4 
60 238,4 239,2 256,9 255,6 257,7 252,8 
64 254,3 260,4 279,1 279,2 281,9 276,4 

Таблиця 2 
Показники продуктивності курей кросу «Хайсекс білий»  

Фінальний гібрид кросу Показник Вік, 
тижні 

Прабатьківське 
стадо АВ 

Прабатьківське 
стадо CD 

Батьківське 
стадо ABCD група 1 група 2 група 3 

17 1099 1117 1126 1218 1145 1228 Жива маса, г 64 1749 1675 1729 1796 1660 1691 
32 59,1 58,8 60,3 61,7 57,2 58,3 
52 62,4 62,6 63,1 67,8 65,0 65,6 Маса яєць, г 
64 62,8 63,7 63,6 67,8 67,2 67,8 
31 67,4 81,6 86,0 - - - Вивід курчат, % 38 75,8 81,5 86,2 - - - 
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Зазначимо, що за ознаками «жива маса» і «маса яєць» рівень 
гетерозису є нижчим, ніж за показниками несучості й виводу курчат, що 
підтверджує спрямованість селекційної роботи у напрямі підвищення 
відтворювальних якостей батьківського стада. Відмітимо, що в онтогенезі 
спостерігається зміна прояву гетерозису у курей батьківського стада по 
відношенню до прабатьківських форм. Є суттєва різниця і у прояві 
гетерозису відносно батьківської і материнської форм. Тому при 
характеристиці прояву гетерозисного ефекту за основними ознаками, 
враховуючи особливості організації селекційно-племінної роботи з 
кросами яєчних курей, вважаємо за доцільне визначати прояв гетерозису 
до конкретної прабатьківської форми – батьківської або материнської. 

Рівень прояву гетерозису у курей промислового стада є не таким 
високим, як у батьківського стада. Гетерозис у курей фінального гібриду 
різних груп спостерігається лише за окремими ознаками. Перевага 
батьківської форми за масою яєць у 32-тижневому віці і живою масою у 
64-тижневому віці обумовлена, на нашу думку, більшою мірою 
технологічними факторами.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. За результатами 
оцінювання курей кросу „Хайсекс білий” встановлено високий рівень 
продуктивності за основними ознаками і визначено рівень прояву 
гетерозисного ефекту у батьківського і промислового стада. При 
характеристиці прояву гетерозисного ефекту вважаємо за доцільне 
визначати прояв гетерозису до конкретної прабатьківської форми – 
батьківської або материнської. Подальша робота буде проводитися у 
напрямі визначення рівня прояву гетерозисного ефекту у різних популяцій 
курей племінних і промислових стад яєчного кросу. 
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Н.П. Пономаренко. ПРОЯВЛЕНИЕ ГЕТЕРОЗИСА У КУР НА 
УРОВНЕ РАЗНЫХ СТРУКТУРНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ КРОССА 
(НА ПРИМЕРЕ КРОССА «ХАЙСЕКС БЕЛЫЙ»).  

По результатам оценки кур различных структурных составляющих кросса 
«Хайсекс белый» установлен высокий уровень продуктивности по основным 
признакам и определен уровень проявления гетерозисного эффекта у 
родительского и промышленного стада.  
 

N. Ponomarenko.THEHETEROSIS EXPRESSION BESIDE HENS  
AT A RATE OF DIFFERENT STRUCTURED FORMING OF CROSS 
(ON EXAMPLE OF THE «HYSEX WHITE» CROSS).  

By results of an estimation of the hens of various structural components of «Hisex 
white» cross the high level of efficiency to the basic attributes is established. The level of 
display of heterosis effect at parental and industrial herd is determined.  
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ТРЕПЕЛ В РАЦИОНЕ МОЛОДНЯКА  
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 
В.Ф. Радчиков, доктор сельскохозяйственных наук 
Е.А. Шнитко, соискатель 
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству»,  
г. Жодино, Беларусь 
 

Установлено, что использование трепела в кормлении молодняка крупного 
рогатого скота оказывает положительное влияние на физиологическое 
состояние животных, о чем свидетельствует морфо-биохимический состав 
крови. Наиболее эффективной нормой ввода трепела в состав комбикормов для 
молодняка крупного рогатого скота является: КР-1 – 1,5 %, КР-2 – 2 %, КР-3 – 2-
2,5 %  

Ключевые слова: бычки, трепел, рацион, кровь, приросты. 
 
Постановка проблеми. Природные сорбенты способны выводить из 

организма животных эндо- и экзотоксины, тяжелые металлы, 
радионуклеиды [1]. К сорбентам относятся цеолиты и цеолитсодержащие 
вещества [3, 4]. Цеолитовые туфы обладают уникальными 
адсорбционными, ионообменными, молекулярно-ситовыми, 
каталитическими свойствами, которые являются своеобразными 
регуляторами процессов пищеварения у жвачных животных [2, 3].  

Анализ последних исследований и публикаций. Цеолиты – 
природные минералы из группы алюмосиликатов щелочных и 
щелочноземельных элементов со структурным каркасом, включающим 
полости, занятые катионами и молекулами воды. Цеолит содержит в себе 
свыше 40 минеральных элементов (оксиды кремния, алюминия, железа, 
кальция, магния, натрия, калия и др.). Из микроэлементов, которые важны 
в кормлении животных, содержатся железо, медь, цинк, марганец, 
кобальт, селен, молибден [7,8]. 

По химическому составу цеолитовые руды подразделяются на 
натриево-кальциевые, кальциевые, калиевые, калиево-натриевые, калиево-
кальциевые. Цеолиты различных месторождений отличаются по 
химическому составу. Например, 1 кг цеолитсодержащего трепела 
Костюковичского месторождения Могилевской области Республики 
Беларусь  содержит: железа – 4,5 г, меди – 6,4, калия – 3,0 г, натрия – 0,5 г, 
кальция – 0,8 г, фосфора – 0,1 г, магния – 1,7 г, цинка – 25,5 мг, марганца – 
58,9 мг [5, 6]. 
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Постановка задания. В связи с этим целью работы явилась 
разработка норм ввода и изучение эффективности использования сорбента 
на молодняке крупного рогатого скота. 

Материалы и методика. Научно-хозяйственные опыты проводили в 
РУП "Экспериментальная база "Жодино" Смолевичского района Минской 
области на бычках черно-пестрой породы. 

Исследования проводили согласно схемы опытов (табл. 1). 
Таблица 1 

Схема научно-хозяйственных опытов 

Группы 
Коли- 
чество 
голов 

Продол-
житель- 
ность 
опыта, 
дней 

Живая 
масса при 
постанов
ке на 

опыт, кг 

Условия кормления 

I научно-хозяйственный опыт 
I 

контроль
ная 

15 60 54,0 Основной рацион (ОР)+ 
комбикорм КР-1. 

II 
опытная 15 60 53,7 ОР + 1,0% трепела в составе 

комбикорма КР-1. 
III 

опытная 15 60 55,2 ОР + 1,5% трепела в составе 
комбикорма КР-1. 

IV 
опытная 15 60 54,6 ОР + 2,0 % трепела в составе 

комбикорма КР-1. 
II научно-хозяйственный опыт 

I 
контроль

ная 
15 60 81,0 Основной рацион (ОР)+ 

комбикорм КР-2. 

II 
опытная 15 60 80,1 ОР + 1,5 % трепела в составе 

комбикорма КР-2, . 
III 

опытная 15 60 79,8 ОР + 2,0 % трепела в составе 
комбикорма КР-2. 

IV 
опытная 15 60 79,1 ОР + 2,5% трепела в составе 

комбикорма КР-2. 
III научно-хозяйственный опыт 

I 
контроль

ная 
15 93 127,1 Основной рацион (ОР)+ 

комбикорм КР-3. 

II 
опытная 15 93 127,7 ОР + 2 % трепела в составе 

комбикорма КР-3. 
III 

опытная 15 93 126,6 ОР + 2,5 % трепела в составе 
комбикорма КР-3. 

IV 
опытная 15 93 130,8 ОР + 3 % трепела в составе 

комбикорма КР-3. 
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Для опыта было сформировано по принципу пар-анологов 4 группы 
клинически здоровых животных с учетом живой массы, пола и возраста. В 
каждой группе находилось по 15 голов. 

В основной рацион животных первого опыта входили заменитель 
цельного молока, сено, кукуруза, сенаж и комбикорм, с добавлением 
добавки трепел различного процентного соотношения для опытных групп. 
В состав рациона подопытного молодняка во втором и третьем опытах 
входили силосно-сенажная кормосмесь и комбикорм, с соответствующим 
процентом трепела для опытных групп.  

В результате учета расхода кормов подопытные животные 
потребляли с кормом 2,40-2,47 к. ед., 18,8-21,5 МДж обменной энергии 
(ОЭ), 242,3-254,2 г переваримого протеина  (ПП). 

Во втором научно-хозяйственном опыте бычки контрольной  группы 
получали 3,43 к.ед., ОЭ 323,2 МДж, ПП 275,8 г. Молодняк II, III и IV 
опытных групп потребляли 3,46, 3,58, 3,46 к. ед., 327,7, 346,4, 331,5 МДж 
ОЭ, 278, 288,2, 279,1 г ПП, соответственно.  

Содержание кормовых единиц в контрольной группе в третьем 
опыте составило 5,25, ОЭ – 426,4 МДж, ПП – 387,4 г. Подопытный 
молодняк II, III и IV опытных групп получал 5,17, 5,20, 5,19 к. ед., 419,8, 
427,3, 426,7 МДж ОЭ, 382,5, 384,3, 383,5 г ПП, соответственно. 

Для контроля за физиологическим состоянием животных в процессе 
проведения опыта были взяты образцы крови подопытного молодняка. 
Все изучаемые показатели морфо-биохимического состава крови у 
подопытного молодняка всех групп в учетные периоды опытов 
находились в пределах физиологической нормы и не имели существенных 
различий. 

Результаты исследований. Результаты гематологических 
исследований показали, что скармливание молодняку крупного рогатого 
скота опытной минеральной добавки оказывает положительное влияние 
на физиологическое состояние животных.  

Одним из основных показателей эффективности использования в 
кормлении сельскохозяйственных животных кормовых добавок является 
изменение их живой массы и продуктивность.  

При включении в рацион животных первого научно-хозяйственного 
опыта комбикорма КР-1, содержащего 1% трепела, среднесуточный 
прирост живой массы составил 581 г, что практически оказалось на 
уровне контрольной группы (увеличился на 1,7%). Повышение количества 
вводимой минеральной добавки до 1,5% обеспечило получение 630 г 
среднесуточного прироста, что достоверно на 59 г (Р < 0,05), или на 10,3% 
выше, чем в контрольной группе. При скармливании подопытным 
животным IV опытной группы комбикорма, содержащего 2% трепела, 
получен среднесуточный прирост 610 г , что на 6,8% выше контроля. 
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Во втором научно-хозяйственном опыте лучшие результаты 
получены при скармливании бычкам комбикорма КР-2 с включением 2% 
изучаемой добавки. При этом среднесуточный прирост живой массы 
животных данной группы был достоверно выше контрольной на 67 г 
(Р < 0,05), или 8,6%. При включении в рацион бычков комбикорма, 
содержащего 1,5 и 2,5% трепела, увеличение приростов составило 3,1 и 
2,8% (Р > 0,05). 

Скармливание подопытным животным комбикорма КР-3 (3 научно-
хозяйственный опыт), включающего 2 и 2,5% трепела, повысило 
достоверно среднесуточный прирост на 8,0 и 9,7% (Р < 0,05), 
соответственно. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. На основании 
проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

1. Использование трепела в кормлении молодняка крупного рогатого 
скота оказывает положительное влияние на физиологическое состояние 
животных, о чем свидетельствует морфо-биохимический состав крови. 

2. Наиболее эффективной нормой ввода трепела в состав комбикормов 
для молодняка крупного рогатого скота является: КР-1 – 1,5%, КР-2 – 2%, 
КР-3 –2,5%. 

Предложение производству. Для повышения эффективности 
использования кормов, заряженных микотоксинами, в рационы животных 
целесообразно включать минеральную добавку трепел, обладающую 
адсорбирующими свойствами, в количестве 1,5 – 2,5% в составе 
комбикормов. 
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В.Ф. Радчиков, Е.А. Шнітко. ТРЕПЕЛ В РАЦІОНІ МОЛОДНЯКУ 

ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ.  
Встановлено,що використання трепелу в годівлі молодняку великої рогатої 

худоби має позитивний вплив на фізіологічний стан тварин, про що свідчить 
морфо-біохімічний склад крові. Найбльш ефективною нормою введення трепелу у 
склад комбікормів для молодняку великої рогатої худоби є: КР-1 – 1,5%, КР-2 – 2%, 
КР-3 – 2-2,5% 
 

V. Radchikov, E. Shnitko. TREPEL IN THE RATION OF YOUNG 
CATTLE. 

It is determined that the use of tripoli for feeding young cattle has a positive effect 
on the physiological state of animals, as evidenced by morphological and biochemical 
composition of blood. The most effective rate of implementation of tripoli in a diet for young 
cattle is: KR-1 – 1,5%, KR-2 – 2%, KR-3 – 2-2,5%. 
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ВПЛИВ ЙОДОВМІСТНИХ ДОБАВОК, ВВЕДЕНИХ ДО 
ОСНОВНОГО РАЦІОНУ ДІЙНИХ КІЗ, НА ЯКІСТЬ КЕФІРУ 

 
Т.М. Рижкова, кандидат технічних наук, доцент 
І.М. Лівощенко, здобувач 
Харківська державна зооветеринарна академія, Україна 
 

У статті наведено порівняльну характеристику фізико-хімічного складу козиного 
молока, отриманого від кіз, які додатково отримували йодовмісткі добавки, та кефіру, 
виготовленого на його основі Встановлено, що йодид калію та «Еламін»  впливають на 
покращення якості дослідних партій кефіру. 

Ключові слова: козине молоко, йодид калію, «Еламін», кефір, якість. 
 
Постановка проблеми. За даними експертів ВОЗ, у світі близько 2 

мільярдів людей мешкає в умовах йододефіциту, що фактично складає 
третю частину населення планети. Тому, у теперішній час проблема 
дефіциту йоду звертає на себе увагу не лише лікарів ендокринологів, але й 
працівників інших спеціальностей, представників влади та державних 
діячів [1].Існує ряд напрямків у вирішенні проблеми йододефіциту, серед 
яких найбільш перспективним є збагачення йодом продукції 
тваринництва. Цей спосіб отримав поширення у промислово розвинених 
країнах, що мають природний дефіцит йоду [2]. Тому велике значення в 
галузі створення продуктів функціонального призначення має 
виробництво молочної сировини з підвищеним вмістом йоду та його 
переробка на питне молоко та кисломолочні продукти. Серед продуктів 
харчування, що широко вживаються населенням країни, є кефір, 
технологія виготовлення якого найпростіша, тому цей вид молочного 
продукту використовується усіма категоріями населення, у тому числі 
дітьми різного віку [3, 4].  

Постановка завдання. Визначення впливу йодовмісної підкормки 
на зміни складу молока кіз у зимовий період року, що утримуються у 
фермерському господарстві «Шеврет» Мостиського району Львівської 
області та на якість кефіру, виготовленого на його основі. 

Матеріали і методика. Хімічний склад козиного молока 
(дослідження масової частки протеїну, білка, лактози, сухої речовини, 
сухого знежиреного залишку в пробах козиного молока, %) проводили за 
ISO 9001:2000 інструментально на приладі “Bantley-150”. Дослідження 
кефіру: його зовнішнього вигляду, консистенції, кольору, смаку і запаху – 
органолептично; масової частки жиру – за ГОСТ 5867; масової частки 
білка – за ГОСТ 23327; титровної кислотності – за ГОСТ 3624; в’язкість 
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згідно з методикою, викладеною в довіднику для робітників лабораторій 
підприємств молочної промисловості [5].  

Для цього у фермерському господарстві «Шеврет», розташованому в 
Мостиському районі Львівської області, було поставлено науково-
практичний дослід, що передбачав введення до основного раціону 
дослідних груп кіз йодовмісних добавок. Контрольна група кіз № 1 
згодовувалася згідно із господарським раціоном. Другій дослідній групі 
кіз згодовували йодид калію, а третя дослідна група кіз отримувала 
додатково «Еламін». Дослідні групи кіз отримували вищевказані 
підкормки в кількостях, вміст йоду в яких, відповідав потребі організму 
тварин згідно фізіологічним нормам годівлі дійних кіз [6].  

Результати досліджень. Середньодобові проби молока від трьох груп 
кіз аналізували за фізико-хімічним складом та величиною удою (табл. 1). 
Із даних таблиці 1 видно, що додаткове вживання козами йодид калію 
сприяло підвищенню вмісту жиру на 0,11% та сухої речовини – на 0,16 % 
(Р ≥ 0,90). При цьому у пробах молока дослідної групи кіз № 3 
(згодовування яких відбувалося з додатковим використанням кормової 
добавки «Еламіну»), виявлено значне підвищення рівня жиру та білка 
кожного із перерахованих показників на 0,17%, сухої речовини – на 0,33% 
(Р ≥ 0,90) та СЗМЗ – на 0,16% (Р≥ 0,95) порівняно із контрольноюгрупою. 

 
Таблиця 1 

Надій молока від кіз та його фізико-хімічні показники  
узимовий період року 

Фізико-хімічні показники, % 
Група 

Надій 
молока, 
мл. жир білок лактоза суха 

речовина СЗМЗ 

Контрольна 1 841± 
12,67 

4,13± 
0,01 

3,81± 
0,02 

4,74± 
0,02 13,61± 0,02 9,48± 

0,03 

Дослідна 2 885± 
8,82 

4,24± 
0,02 

3,91± 
0,02 

4,71± 
0,02 13,77± 0,02 9,53± 

0,03 

Дослідна 3 929± 
15,38 

4,30±
0,02 

3,98± 
0,02 

4,74± 
0,01 13,94± 0,02 9,64± 

0,04 
 
Достовірної різниці між показниками надою молока контрольної 

групи кіз № 1 та дослідних груп кіз № 2 та № 3 не виявлено. При цьому 
простежується тенденція до збільшення надою молока від обох дослідних 
груп кіз (Р ≤ 0,90). Фізико-хімічні показники контрольної та дослідних 
партій кефіру наведено в таблиці 2.  
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Таблиця 2 
Фізико-хімічні показники контрольної та  

дослідних партій кефіру 
Масова частка, % 

Партія жиру білку 
Титрована 
кислотність, о Т 

В’язкість, 
сек. 

Контрольна 1 2,5±0,02 4,04±0,02 106±0,516 7,65±0,11 
Дослідна 2 2,5±0,02 4,02±0,03 104±0,966 9,64±0,21 
Дослідна 3 2,5±0,021 4,02±0,03 106±0,919 10,32±0,25 

  
Із даних табл. 2 видно, що достовірної різниці між показниками 

титровної кислотності контрольної та дослідної партій кефіру, 
виготовленого на основі молока від кіз, що отримували «Еламін», не 
виявлено (Р ≤ 0,95). Більша в’язкість кефіру спостерігалася у дослідних 
партіях № 2 та № 3 порівняно із контрольною партією №1, відповідно, на 
26,0 та на 34,9% (Р ≥ 0,95). Це пояснюється більшим вмістом сухих 
речовин у дослідних  партіях молока № 2 та № 3 порівняно з контрольною 
партією молочної сировини № 1.  
 Проводили органолептичну оцінку контрольної та двох дослідних 
партій кефіру, результати якої наведено в табл. 3.  
 Із даних табл. 3 видно, що кефір дослідної партії №3, виготовлений 
на основі молока від кіз, що додатково до раціону згодовування 
отримували «Еламін», відрізнявся від контрольної № 1 та дослідної партії 
№ 2 тим, що мав найкращу консистенцію та менший прояв присмаку та 
запаху жиропоту кіз. Проводили оцінку якості кефіру контрольної № 1 та 
двох дослідних партій № 2 та № 3. Встановлено, що контрольній партії 
кефіру було присвоєно 12 балів (за 15 бальною шкалою). Дослідним 
партіям кефіру на основі молока кіз, що отримували підкормку у вигляді 
йодиду калію та «Еламін», 14 та 15 балів, відповідно. 
 Висновки і перспективи подальших досліджень:  

1. Порівняльна характеристика фізико-хімічного та біохімічного 
складу козиного молока, отриманого від кіз, які додатково отримували 
йодовмісткі добавки, показала, що йодид калію впливає на збільшення в 
ньому масової частки жиру та сухої речовини, а «Еламін» – на збільшення 
вмісту білка, жиру, сухої речовини та сухого знежиреного молочного 
залишку.  

2. Під впливом обох видів йодовмістких підкормок простежується 
тенденція до збільшення надоїв молока, проте вірогідної різниці між 
показниками надою від контрольної та дослідних груп кіз не встановлено.  

3. Підкормка йодовмісткими добавками покращила технологічні 
властивості молока, що забезпечило збільшення щільності згустків 
дослідних партій кефіру порівняно з аналогічним показником контрольної 
партії продукту. 
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Таблиця 3 
Органолептична оцінка кефіру, виготовленого на основі молока від кіз,  

що отримували йодовмісткі добавки 
Органолептичні показники Назва партій продукту Консистенція Смак Запах Колір 

На молоці кіз, що не 
отримували йодовмістну 
добавку (Контрольна № 1 
Кефір (Контрольна партія  
№ 1) 

Однорідна, в міру 
щільна, з незначним 
відстоюванням 
сироватки 

Чистий, кисло-молочний, без 
сторонніх присмаків, не 
властивих козиному молоку 

Чистий, кисломолочний, без 
сторонніх запахів, не 
властивих козиному молоку 

Білий 

На молоці кіз, що 
отримували добавку у 
вигляді йодиду калію 
(Дослідна № 2) 

Однорідна, більш 
щільна, ніж контрольна 
партія продукту № 1, 
проте гірша, ніж 
дослідна № 3 

Чистий, кисломолочний без 
сторонніх присмаків, не 
властивих козиному молоку  

Чистий, кисломолочний, без 
сторонніх запахів, не 
властивих козиному молоку  

Білий 

На молоці кіз, що 
отримували добавку у 
вигляді «Еламін». Дослідна 
партія № 3 

Однорідна, найбільш 
щільна, ніж контрольна 
партія продукту № 1 та 
№ 2 

Чистий, кисло-молочний, без 
сторонніх присмаків не 
властивих козиному молоку 
та з меншим проявом 
присмаку жиропоту кіз, ніж у 
контрольній пробі продукту  
№ 1 та № 2 

Чистий, кисломолочний, без 
сторонніх запахів, не 
властивих козиному молоку 
та з меншим проявом запаху 
жиропоту кіз, ніж у 
контрольній пробі продукту 
№ 1 та № 2  

Білий 
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4. За органолептичними показниками дослідна партія кефіру № 3 мала 
переваги перед контрольною № 1 та дослідною № 2. Так, у кефірі на 
молоці дослідної групи кіз, що отримували «Еламін», зменшився прояв 
специфічних особливостей молока-присмаку та запаху жиропоту кіз. 
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Т.М. Рижкова, И.М. Ливощенко. ВЛИЯНИЕ ЙОДО-
СОДЕРЖАЩИХ ДОБАВОК, ВВЕДЕННЫХ В ОСНОВНОЙ РАЦИОН 
ДОЙНЫХ КОЗ, НА КАЧЕСТВО КЕФИРА. 

 В статье приведена сравнительная характеристика физико-химического 
состава козьего молока, полученного от коз, которые дополнительно получали 
йодсодержащие добавки, и кефира, изготовленного на его основе. Установлено, 
что йодид калия и «Еламин» влияют на улучшение качества опытной партии 
кефира.  
 

T. Rizkova, I. Livoshenko. THE EFFECT OF IODINE ADDITIVES 
ON THE QUALITY OF KEFIR INTRODUCED TO THE BASIC RATION 
OF DAIRY GOATS. 

Comparative description of physical and chemical composition of goat's milk, from 
goats, feeding which iodine additionally and kefir, made on its basis is made. It is set that 
iodide potassium and «Elamin» influence on the improvement of quality of experimental 
parties of kefir. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОВЫШЕННОЙ НОРМЫ СКАРМЛИВАНИЯ 
ЖМЫХА И ШРОТА ИЗ РАПСА ВЗАМЕН ПОДСОЛНЕЧНОГО 
ШРОТА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО  

РОГАТОГО СКОТА 
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РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству»,  
г. Жодино, Беларусь 
 

Жмых и шрот из рапса с содержанием 1,4-1,9% эруковой кислоты и 
20 мкмоль на 1 кг сухого вещества глюкозинолатов могут быть введены в 
состав комбикорма КР-1, КР-2 и КР-3 для бычков в количестве 15-20% по массе. 
Использование комбикормов с включением жмыха и шрота из рапса дает 
возможность получать среднесуточные приросты 769-775 г, 814-825 и 938-954 г 
при затратах кормов 3,3; 4,8; 7,9 корм. ед. на 1 кг прироста. 

Ключевые слова: жмых, шрот, рапс, кормовой белок, молодняк крупного 
рогатого скота. 

 
Постановка проблеми. В настоящее времяособую актуальность 

представляет решение белковой проблемы.Дефицит кормового белка 
составляет 15-20% от общей потребности,  что приводит к недобору 
животноводческой продукции до 30% и росту затрат на ее получение [1].  

Анализ последних исследований и публикаций. В Республике 
Беларусь имеются культуры, способные снизить дефицит кормового белка 
[2]. Среди них рапс – ценная масличная и кормовая культура. В последнее 
время учеными РУП «Научно-практический центр Национальной академии 
наук Беларуси по земледелию» выведены и широко районированы новые 
сорта рапса типа «Canolе» (безэруковые, низкоглюкозинолатные, 
желтосемянные), являющиеся перспективным направлением в селекции 
этой культуры [3, 4]. 

Постановка задания. Целью исследований явилось изучение ввода 
рапсового жмыха и шрота типа «Canole» в комбикорма для молодняка 
крупного рогатого скота в возрастном аспекте. 

Материалы и методика. Исследования проведены на молодняке 
крупного рогатого скота белорусской черно-пестрой породы в условиях 
РДУП «ЖодиноАгроПлемЭлита» Смолевичского района Минской 
области. Первая производственная проверка проведена на трех группах 
телят черно-пестрой породы средней живой массой в начале опыта 50,8-
53,0 кг с продолжительностью исследований 60 дней, по 50 голов в 
каждой; вторая – на трех группах бычков по 30 голов в каждой, живой 
массой 95,6-98,3 кг, продолжительностью 60 дней; третья – на трех 
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группах животных по 50 голов в каждой, с начальной живой массой 304,4-
317,0 кг, в течение 90 дней. 

В качестве основного белкового компонента в состав комбикормов 
опытных групп включали жмых и шрот, полученные из рапса качества 
«Canole». Комбикорма различались между собой разным содержание 
рапсовых кормов. 

В состав рациона телят I-й контрольной группы первого опыта 
включали стандартный комбикорм КР-1, в состав комбикорма II-й и III-й 
опытных групп вводили рапсовый жмых и шрот соответственно в 
количестве 15 % от общей массы комбикорма. 

В рационе молодняка I-й контрольной группы второго опыта в 
качестве базового варианта взят стандартный комбикорм КР-2 и 
приготовлено два комбикорма с вводом рапсового жмыха и шрота в 
количестве 20%взамен подсолнечного шрота. 

Животные I-й контрольной группы третьего опыта с основным 
рационом получали стандартный комбикорм КР-3 и бычки II-й и III-й 
опытных групп в составе комбикормов получали рапсовый жмых и шрот в 
количестве 20% от общей массы. 

В процессе опыта изучена поедаемость кормов путем проведения 
контрольных взвешиваний заданных кормов и их остатков перед утренней 
раздачей один раз в десять дней в два смежных дня. 

Определен и изучен химический состав кормов и питательная 
ценность рационов молодняка крупного рогатого скота, используемых в 
опытах. 

Продуктивность животных определялась на основании проведенных 
ежемесячных индивидуальных контрольных взвешиваний. 
Экономическую эффективность рассчитывали с учетом выхода 
продукции, затрат кормов, стоимости реализуемой продукции и 
полученной условной прибыли по сравнению с контрольной группой. 
Полученные результаты обработаны методом биометрической статистики 
с учетом критерия достоверности по Стьюденту [5]. 

Результаты исследований. Анализируя полученные данные по 
поедаемости кормов, установлено, что в суточных рационах молодняка 
первого опыта содержалось 2,51-2,58 корм. ед., 21,1-22,2 МДж обменной 
энергии. На 1 корм. ед. в опытных группах приходилось 130,6 и 137,3 г 
(или на 2,4 и 7,7% выше контрольного варианта) переваримого протеина. 
Содержание жира в сухом веществе оказалось выше в опытных группах 
на 0,7 и 0,1 п.п., клетчатки 7,4 и 7,6%,сахаро-протеиновое отношение – 
0,82 и 0,79. 

Потребление сухого вещества подопытными животными второго 
опыта находилось на уровне 4,35-4,47 кг. На одну кормовую единицу в 
рационах опытных групп приходилось 114-120,2 г сырого протеина, или 
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выше контрольного варианта на 5,4%, при содержании 0,90 корм. ед. в 
1 кг сухого вещества. Сахаро-протеиновое отношение в опытных 
рационах находилось на уровне 0,81 и 0,79:1, или выше на 17,4 и 14,5% 
контрольного варианта. Содержание сырого жира в 1 кг сухого вещества 
рациона контрольной группы составило 3,32%, уступая на 0,7 и 0,18 п.п. 
данному показателю опытных групп(4,02% и 3,50%). Содержание сырой 
клетчатки находилось на уровне 18,2-18,5%. Соотношение кальция и 
фосфора в рационах опытных групп составило 2,0 и 1,9:1. 

В рационах бычков третьего опыта потребление сухого вещества 
находилось в пределах 7,62 – 7,85 кг. На 1 кормовую единицу рациона 
приходилось 97,7 – 105,3 г переваримого протеина. Среднесуточное 
потребление корма составило 7,46 – 7,50 корм. ед. В структуре рационов 
зеленый корм занимал 62-65%, комбикорм-концентрат – 35-38% по 
питательности. Содержание клетчатки находилось в пределах 17,6 – 
18,1% на 1 кг сухого вещества во всех группах. Потребление СВ 
находилось на уровне 7,62 – 7,85 кг, или на 100 кг живой массы составило 
2,11-2,26 кг. Доля сырого протеина в СВ рациона I-й контрольной группы 
составила 13,76%, во II-й на 1,46 п.п. и III-й на опытных группах. 
Концентрация сырого жира в сухом веществе рациона составила в 
контрольной группе 2,29%, во II-й и III-й опытных группах – 2,72 и 2,30%, 
соответственно. Содержание сахара в сухом веществе рациона I-й 
контрольной группы составило 7,3%, в то время как во II-й и III-й 
опытных группах – 8,5%. Сахаро-протеиновое отношение в опытных 
группах находилось на уровне 0,83 – 0,86 против 0,78 в контрольной 
группе.Отношение кальция к фосфору было равно 1,9-2,0 во всех группах. 

Более высокая концентрация белка и жира в рационах (за счет 
повышенного уровня ввода рапсового жмыха и шрота в составе 
комбикормов до 15 и 20%, наблюдалась положительная связь) 
способствовала и повышению интенсивности роста животных опытных 
групп. 

Разница в живой массе телят (КР-1) между группами при постановке 
на опыт составила 3,8-4,2% или 2-2,2 кг. Скармливание комбикорма КР-1 
с вводом 15% рапсового жмыхапозволило повысить валовой – на 2 кг 
(4,5%), среднесуточный прирост – на 33 г, при снижении затрат кормов на 
продукцию на 4,9%. Использование комбикорма-концентрата с вводом 
15% рапсового шрота способствовало несколько меньшему увеличению 
валового – на 1,6 кг (3,6%), среднесуточного прироста – на 27 г, или на 
3,6% по отношению к контролю, при снижении затрат кормов на 6,0%. 

В результате проведенной второй производственной проверки по 
подтверждению данных, полученных в опытах по скармливанию разных 
уровней ввода рапсовых кормов в состав комбикорма-концентрата КР-
2,установлена положительная связь с интенсивностью роста молодняка 
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опытных групп за счет включения до 20% в состав комбикормов-
концентратов КР-2 рапсовых жмыха и шрота.  

Так, увеличение среднесуточного и валового приростов живой 
массы составило 1,6% при снижении затрат кормов на продукцию 
выращивания на 1,2%, у молодняка опытной группы, получавшей в 
составе комбикорма 20% рапсового жмыха. Скармливание такого же 
количества рапсового шрота только незначительно повлияло на 
продуктивность молодняка – повысило на 0,25%.  

Подопытные животные всех групп третьей производственной 
проверки, проведенной на откармливаемом молодняке крупного рогатого 
скота, показали довольно высокую энергию роста. Так, у молодняка I-й 
контрольной группы среднесуточный прирост живой массы составил 
945 г, II-й и III-й опытных групп – 938 г и 954 г соответственно. Затраты 
кормов на 1 кг прироста оказались ниже у бычков, потреблявших 
рапсовый шрот в составе комбикорма КР-3, соответственно, на 1,5% к 
контролю и на 1,7% ко II-й опытной группе. 

Расчет экономической эффективности скармливания новых уровней 
рапсовых кормов в составе комбикормов-концентратов КР-1, КР-2 и КР-3 
взамен подсолнечного шрота при выращивании бычков на мясо доказал 
целесообразность скармливания молодняку крупного рогатого скота 
рапсовых жмыха и шрота (цены по 2006 году). 

Стоимость рациона молодняка II-й и III-й групп, получавшего 
рапсовые жмых и шрот в составе комбикормов КР-1, снизилась на 2,1-
2,2%, что связано с включением менее затратного местного белкового 
сырья (рапсового жмыха и шрота), выращиваемого в сельском хозяйстве и 
производимого перерабатывающей промышленностью, в отличие от 
закупаемого по импорту.Использование в опытных группах рационов с 
рапсовыми кормами в составе комбикорма КР-1 позволило снизить 
себестоимость прироста на 6,3 и 5,5%, и получить дополнительно 
прибыли от снижения себестоимости прироста на 1 голову 6510 и 
5716 рублей. Исходя из разности себестоимости полученного прироста 
живой массы и стоимости его по государственным закупочным ценам, 
можно констатировать, что скармливание молодняку опытных групп 
комбикормов КР-1 с вводом 15% рапсового жмыха и шрота положительно 
сказалось на экономической эффективности и способствовало получению 
годового экономического эффекта в размере 39603 и 34772 рублей на 
1 голову. 

Исследования показали, что местное белковое сырье, полученное 
при переработке семян рапса с низким содержанием глюкозинолатов и 
эруковой кислоты, может быть использовано до 20% в составе 
комбикорма КР-2 для молодняка крупного рогатого скота в качестве 
замены подсолнечного шрота. Скармливание таких комбикормов, 
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позволило снизить стоимость суточного рациона у бычков опытных 
групп, по сравнению с контрольной, что обусловлено использованием 
более дешевых белковых кормов (рапсовый жмых и шрот). В результате 
это отразилось на себестоимости прироста у бычков, получавших в 
составе комбикорма 20% рапсового жмыха и шрота, которая оказалась 
ниже на 5,6 и 4,8% по сравнению с контролем и позволило получить 
годовой экономический эффект в размере 37866 и 32292 руб./гол. 

Исследования показали, что более низкую стоимость 1 кормовой 
единицы, а также стоимость кормов на 1 кг прироста в III-й опытной 
группе, молодняку которой скармливали комбикорм с вводом 20% 
рапсового шрота взамен подсолнечного – на 3,6 и 5% ниже, чем в 
контрольной, соответственно. У данного опытного варианта отмечена и 
самая низкая себестоимость прироста живой массы – 2612 руб./кг, или по 
сравнению с контролем – 137 руб. Использование в кормлении опытных 
животных III-й группы комбикорма КР-3 с включением 20% рапсового 
шрота способствовало получению дополнительной прибыли за опыт от 
снижения себестоимости прироста на 1 голову в размере 11763 руб. 
Полная замена подсолнечного шрота рапсовым в количестве 20% в 
составе комбикорма для откормочного поголовья крупного рогатого скота 
позволила получить прибыль от реализации 1 головы в размере 
47706 руб., или в год от всего опытного поголовья 2385 тыс. руб. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Установлено, 
что скармливание молодняку крупного рогатого скота комбикормов-
концентратов КР-1 с вводом рапсовых жмыха и шрота в количестве 15% 
способствовало повышению продуктивности животных на 4,4 и 3,6%, 
снижению затрат кормов на 4,9 и 6,0 % и получению условной прибыли, 
по сравнению с аналогами контрольного варианта, в размере 1739-
1980 тысяч рублей. 

Включение 20% рапсовых жмыха и шрота в состав комбикормов-
концентратов КР-2 для бычков позволило повысить среднесуточный 
прирост живой массы до 1,6%, при снижении затрат кормов на прирост на 
1,2% и себестоимости продукции – на 5,6 и 4,8%, и получить годовой 
экономический эффект в размере 37866 и 32292 руб. на голову. 

Полная замена подсолнечного шрота рапсовым в составе КР-3 для 
бычков на откорме позволила повысить среднесуточный прирост живой 
массы на 1% и сократить затраты кормов на 1,5%, при этом получить 
дополнительную прибыль – 588150 рублей. 
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Т.Л. Сапсалєва. ВИКОРИСТАННЯ ПІДВИЩЕНОЇ НОРМИ 
ЗГОДОВУВАННЯ ЖМИХУ ТА ШРОТУ ІЗ РАПСА ЗАМІСТЬ 
СОНЯШНИКОВОГО ШРОТУ ПРИ ВИРОЩУВАННІ МОЛОДНЯКУ 
ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ.  

Жмих і шрот із рапсу із вмістом 1,4-1,9% ерукової кислоти та 20 мкмоль на 
1 кг сухої речовини глюкозинолатів можуть бути введені у склад комбікорму КР-1, 
КР-2 та КР-3 для бичків у кількості 15-20% за масою. Використання комбкормів з 
включенням жмиху та шроту із рапсу дає можливість отримувати середньодобові 
прирости 769-775 г, 814-825 та 938-954 г при витратах кормів 3,3; 4,8; 
7,9 корм. од. на 1кг приросту. 
 

T. Sapsalaeva. USING HIGH STANDARDS OF FEEDING OF 
OILCAKE AND MEAL FROM RAPE INSTEAD OF THE SUNFLOWER 
MEAL IN YOUNG CATTLE FEEDING. 

Rapecake and toster with 1,4-1,9% of erucic acid and 20 mcmol of glykozynolates 
per 1 kg of dry substance may be implemented in mixed forages КР-1, КР-2 and KP-3 for 
calves in 15-20% on mass. Usage of  mixed forages with rape cake let us get average 
daily gains of  769-775 г, 814-825 и 938-954 g within forages spends of 3,3; 4,8; 7,9  
forage units per 1 c of gain. 
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ВПЛИВ РІЗНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ ЙОДУ У РАЦІОНАХ НА 
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТИВНОСТІ ВІВЦЕМАТОК ТА РІСТ ЯГНЯТ У 

ПЕРІОД ПІДСИСУ 
 

М.М. Свістула, кандидат сільськогосподарських наук 
Інститут тваринництва степових районів ім. 
М.Ф. Іванова«Асканія-Нова» – Національний науковий селекційно-
генетичний центр з вівчарства НААН України 
 

Розглянуто питання корекції норм йоду для мериносових вівцематок 
асканійської селекції. Визначено оптимальну його концентрацію у раціонах, яка 
забезпечує підвищення молочності маток та збільшення інтенсивності росту 
одержаного від них потомства. 

Ключові слова: вівцематки, раціон, йод, ягнята, продуктивність. 
 

Постановка проблеми. Наука і практика свідчать, що лише за умови 
повноцінної збалансованої годівлі можлива реалізація генетичного 
потенціалу продуктивності тварин. Це стосується і галузі вівчарства, де 
створення нових високопродуктивних генотипів овець, зокрема тварин 
таврійського типу асканійської тонкорунної породи, обумовлює 
необхідність перегляду існуючих норм їх годівлі.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Діючі норми, в тому 
числі для вівцематок вовнового напряму продуктивності, розроблені ще за 
часів Радянського Союзу у 1985 р. (ВІТ) та розраховані на одержання 
настригу 2,0-2,3 кг митої вовни, проте як від овець асканійської селекції 
сьогодні отримують 3,0-4,5 кг вовни у митому волокні [1, 2]. Проведена 
корекція потреби вівцематок даного генотипу в енергії та протеїні 
показала, що рівень цих показників живлення у раціонах маточного 
поголів’я доцільно збільшувати на 20% порівняно з існуючими нормами. 
Це забезпечує поліпшення на 18% молочності маток, підвищення на 10% 
вовнової продуктивності та покращення на 13% їх плодючості [3].   

Невирішеним, але винятково важливим залишається питання 
уточнення норм мінерального живлення овець асканійської селекції, 
зокрема і за таким елементом, як йод. Його роль в організмі тісно 
пов’язана з процесами синтезу і обміну тиреоїдних гормонів, які 
здійснюють регуляцію багатьох фізіологічних функцій – ріст і 
диференціювання тканин, інтенсивність загального метаболізму, 
теплоутворення, білковий, вуглеводний і ліпідний обміни, обмін вітамінів, 
води і багатьох електролітів [4,5]. 

Постановка завдання. Тому, враховуючи роль даного мікроелементу 
на метаболічні процеси в організмі овець, мета наших досліджень 
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полягала у визначенні оптимальної концентрації йоду у раціонах 
вівцематок таврійського типу асканійської тонкорунної породи в період їх 
лактації.  

Матеріали і методика. Експериментальну частину роботи 
виконували в умовах вівцеферми ДПДГ «Асканія-Нова» Чаплинського 
району Херсонської області на вівцях таврійського типу асканійської 
тонкорунної породи. Для цього за методом пар-аналогів було відібрано 
30 голів вівцематок на початку лактації, яких розподілили на три групи: 
контрольну та дві дослідних по 10 голів у кожній. Кількість одержаного 
від них приплоду була однаковою і становила 12 голів у кожній групі. 

Різниця у годівлі вівцематок була за рівнем мікроелементу йоду, 
кількість якого у раціонах контролю становила 0,4 мг/кг сухої речовини. У 
раціонах тварин І-ї та ІІ-ї дослідних груп його концентрацію було 
підвищено до 0,5 та 0,6 мг/кг сухої речовини, або на 25 і 50% порівняно з 
діючими нормами. Збільшення рівня йоду у раціонах забезпечували за 
рахунок годівлі тварин солемінеральною сумішшю з йодистим калієм. 
Вміст йоду у кормах, солі та продуктах обміну визначали за 
загальноприйнятими методиками (ГОСТ 28458‒90). Рівень годівлі ягнят 
усіх піддослідних груп був однаковим протягом всього періоду 
експерименту за розробленою схемою їх підгодівлі бобово-злаковим 
сіном та концентратами. 

Під час експерименту вивчали: молочну і вовнову продуктивність 
вівцематок, зміну їх живої маси та інтенсивність росту ягнят за період 
підсису, стан здоров’я тварин за умови використання різного рівня йоду у 
раціонах. Біометрична обробка даних здійснювалася методом варіаційної 
статистики за Н.А. Плохинским [6]. Тривалість експерименту складала 
90 діб. 

Результати досліджень. Збільшення кількості йоду в раціонах 
вівцематок по-різному вплинуло на рівень їх продуктивності. Так, при 
визначенні молочності  маток встановлено, що найбільшою величиною 
даного показника відзначалася І-а дослідна група (40,0 кг), результати якої 
на 11% перевищували контроль (36,0 кг). Подальше підвищення на 50% 
концентрації йоду в раціонах тварин ІІ-ї дослідної групи вже призвело до 
зменшення їх молочності до 35,6 кг, що практично відповідало одержаним 
у контрольній групі даним. Стосовно динаміки живої маси вівцематок, то 
при постановці на дослід вона була майже однаковою (58,8-60,9 кг), з 
невеликими коливаннями у 2% від рівня контролю (табл. 1). 

По закінченні експерименту жива маса вівцематок І-ї та ІІ-ї дослідних 
груп була відповідно 60,3 та 59,0 кг проти 59,0 кг в контролі, а її втрати за 
період лактації в І-й дослідній групі складали 0,6 кг і були на 0,1 кг 
менше, ніж у контрольних аналогів (0,7 кг). У овець ІІ-ї дослідної групи, 
напроти, спостерігалося збільшення живої маси на 0,2 кг, що може 
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пояснюватися більш низькою їх молочністю та достатнім рівнем годівлі 
піддослідних тварин.  

Уточнення потреби вівцематок у мінеральному елементі йоді суттєво 
не вплинуло на настриг вовни в митому волокні, який у ІІ-й дослідній 
групі знаходився практично на рівні з контролем і становив 2,9 кг/гол. Все 
ж завдяки корекції норм йоду до 0,5 мг/кг сухої речовини раціону у 
тварин І-ї дослідної групи було відмічено збільшення настригу митої 
вовни до 3,1 кг/гол., або на 7% у порівнянні з їх контрольними аналогами. 

 
Таблиця 1 

Продуктивність вівцематок, xSX ±
−

 
Група Показник контрольна І дослідна ІІ дослідна 

Кількість вівцематок у групі, гол 10 10 10 
Кількість ягнят, гол 12 12 12 
Жива маса маток, кг:    

- після ягніння 59,7 60,9 58,8 
- при відлученні ягнят 59,0 60,3 59,0 

Втрати живої маси за період лактації, кг -0,7 -0,6 +0,2 
Молочність вівцематок, кг 36,0 40,0 35,6 
У % до контролю 100 111 99 
Жива маса ягнят при народженні, кг 4,7±0,33 4,5±0,20 4,7±0,20 
У % до контролю 100 96 100 
Жива маса ягнят у 21 день, кг 10,5±0,41 10,9±0,32 10,4±0, 45 
Абсолютний приріст за 21 день, кг  5,8±0,15 6,4±0,23 5,7±0,17 
У % до контролю 100 110 98 
Настриг оригінальної вовни, кг 5,0 5,2 5,0 
Вихід чистого волокна, % 58,3 59,2 58,7 
Настриг вовни у митому волокні, кг 2,9 3,1 2,9 
У % до контролю 100 107 100 
 
Вища молочна продуктивність овець І-ї дослідної групи позитивно 

вплинула і на інтенсивність росту молодняку, особливо в перші два місяці 
лактації вівцематок, коли від них одержують до 70-80% молока. Якщо 
жива маса ягнят цієї групи при народженні становила 4,5 кг і була 
нижчою за контроль на 0,2 кг, то вже у місячному віці при вазі 13,4 кг 
вони переважали контрольних тварин на 0,9 кг, або 7% (табл. 2). Така ж 
тенденція зберігалася і в двомісячному віці та при відлученні ягнят, жива 
маса яких була вища за контроль відповідно на 2,5 та 3,6 кг, або на 12,8 та 
13,4% (Р<0,05). 

Ягнята ІІ-ї дослідної групи за живою масою у місячному віці 
поступалися перед контролем на 0,2 кг, або на 1,6%, але в двомісячному 
та тримісячному віці при самостійному споживанні ними кормів їх жива 
маса була вищою за контроль на 0,4 та 0,5 кг, або на 2 та 1,9%. Якщо 

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



 

Вісник аграрної науки Причорномор’я 151 
Випуск 4, т. 2, ч. 2, 2012 

проаналізувати абсолютний приріст молодняку І-ї та ІІ-ї дослідних груп за 
весь період досліду, то він становив 26,0 та 22,7 кг, що на 3,6 (Р<0,01) та 
0,5 кг більше за їх контрольних аналогів (22,2 кг). 

Аналогічна  залежність притаманна і середньодобовому приросту 
ягнят, який у цілому за період підсису у молодняка І-ї та ІІ-ї дослідних 
груп дорівнював 289 та 252 г, що на 17 (Р<0,01) та 2% перевищувало 
одержані у контролі дані (247 г). 

Аналіз гематологічних та біохімічних показників крові піддослідних 
вівцематок показав, що вони були у межах фізіологічної норми для 
здорових тварин та не мали суттєвої різниці між групами.  

Таблиця 2 
Динаміка живої маси ягнят, xSX ±

−

 
Група 

Показник 
контрольна перша 

дослідна 
друга 

дослідна 
Кількість ягнят, гол. 12 12 12 
Середня жива маса, кг:  

- при народженні 4,7±0,33 4,5±0,20 4,7±0,20 
% до контролю 100 96 100 
- у 21 денному віці 10,5±0,71 10,9±0,52 10,4±0,75 
% до контролю 100 103,8 99 

Середньодобовий приріст  за 20 діб, г 276±7,0 305±6,0 271±8,0 
% до контролю 100 111 98 
- одномісячних 12,5±0,86 13,4±0,59 12,3±0,85 

Середньодобовий приріст (0-1 міс.), г 260±8,0 297±7,0 253±9,0 
% до контролю 100 114 97 
- двохмісячних 19,6±1,36 22,1±0,73 20,0±1,02 

Середньодобовий приріст (1-2 міс.), г 237±7,0 290±9,0 257±8,0 
% до контролю 100 122 109 
- при відлученні (3 міс.) 26,9±1,17 30,5±1,10 27,4±1,26 

Середньодобовий приріст (2-3 міс.), г 243±9,0 280±8,0 247±11,0 
% до контролю 100 115 110 

Абсолютний приріст живої маси за 
період досліду, кг 22,2±0,7 26,0±0,9 22,7±1,1 
Середньодобовий приріст за період 
підсису, г 247±8,0 289±8,0 252±10,0 

% до контролю 100 117 102 
 
Розрахунок економічної ефективності свідчить, що збільшення рівня 

йоду у раціонах мериносових вівцематок асканійської селекції під час їх 
лактації до 0,5 мг/кг сухої речовини є економічно виправданим, завдяки 
покращенню молочності маток та приростів живої маси ягнят. Це 
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дозволяє одержати до 41 грн додаткового прибутку на вівцю. Подальша 
корекція норм йоду до 0,6 мг/кг сухої речовини зменшує продуктивність 
тварин до рівня контролю та є економічно недоцільною. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Існуючі норми 
годівлі вівцематок таврійського типу асканійської тонкорунної породи 
неповністю задовольняють їх потребу у мінеральному елементі йоді в 
період лактації. Підвищення концентрації йоду до 0,5 мг/кг сухої 
речовини сприяє поліпшенню на 11% їх молочності та забезпечує 
збільшення на 17% інтенсивності росту ягнят у період підсису. 
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М.М. Свистула. ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 

ЙОДА  В РАЦИОНАХ НА ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКТИВНОСТИ 
ОВЦЕМАТОК И РОСТ ЯГНЯТ В ПЕРИОД ПОДСОСА.  

Рассмотрены вопросы коррекции норм йода для мериносовых овцематок 
асканийской селекции. Определена оптимальная его концентрация в рационах, 
которая обеспечивает повышение молочности маток и увеличение 
интенсивности роста полученного от них потомства. 
 

М. Svistula.INFLUENCE OF DIFFERENT CONCENTRATION OF 
IODINE IN A RATIONS ON THE INDEXES OF THE PRODUCTIVITY 
OF EWES AND HEIGHT OF LAMBS IN THE SUCKLING PERIOD. 

The questions of correction of norms of iodine for Merino ewes of Ascanian selection 
are considered. Its optimal concentration in rations is certain, which provides the increase 
of milkness of ewes and increase of intensity of height of the posterity got from them. 
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УДК 637. 523  
 

ОЦІНКА ЯКОСТІ ВАРЕНИХ КОВБАС 
ТРИВАЛОГО СТРОКУ ЗБЕРІГАННЯ 

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

Оцінено якісні показники сосисок, оброблених у регульованому газовому 
середовищі. Доведено, що сосиски, виготовлені за інноваційною технологією, 
зберігали високі якісні показники протягом 20 діб. 

Ключові слова: ковбасні вироби, зовнішній вигляд, колір на розрізі, смак, 
аромат, активна кислотність, органолептичні показники, регульоване газове 
середовище. 
 

Постановка проблеми. Зберігання м'ясних продуктів в 
регульованому (модифікованому) газовому середовищі (РГС) набуває все 
більш широке розповсюдження. Це дає змогу збільшити термін 
придатності продукції зі збереженням її високої якості і привабливого 
зовнішнього вигляду [1]. Суть цього способу зберігання полягає у заміні 
частини кисню повітря інертними газами, що дає змогу досягти відразу 
декількох цілей. По-перше, кисень необхідний багатьом мікроорганізмам 
для розвитку, по-друге, він необхідний для протікання процесів окислення 
жирів, по-третє, кисень прискорює процеси зміни забарвлення.  

Матеріали і методика. Дослідження проведено на м’ясопереробному 
підприємстві ПП «Ігнатенко». Метою роботи було визначити якісні 
фізико-хімічні та мікробіологічні показники сосисок [2], виготовлених за 
різних технологій: традиційною (тривалість зберігання виробів складає 3 
доби) та з обробкою у регульованому газовому середовищі (строк 
зберігання 20 діб). Матеріали опрацьовано методами варіаційної 
статистики [3]. 

Результати досліджень. Проведеноякісну оцінку показників сосисок 
традиційної технології виготовлення (I спосіб) та оброблених у 
регульованому газовому середовищі за інноваційною технологією 
(II спосіб).  

Для сосисок, оброблених у регульованому газовому середовищі, 
показник активної кислотності визначали протягом двадцяти діб, 
відповідно до вимог нормативних документів (табл. 1). 

Встановлено, що після обробки сосисок у регульованому газовому 
середовищі показник МАФАМ був нижчим і склав 386 ± 37 КУО в 1 г 
продукту. Перевага порівняно з сосисками, виготовленими за 
традиційною технологією, склала 377 КУО в 1 г продукту. Після п’яти діб 
зберігання загальна кількість мікроорганізмів у сосисках, виготовлених за 
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традиційною технологією, перевищила допустимий рівень, вони були не 
придатними до вживання. 

Таблиця 1 
Мікробіологічні показники сосисок «Прем’єра» 

за різних способів виготовлення, хSХ ±  
Тривалість зберігання, діб 

Показник, 
бали 

Спосіб 
виготов-
лення 
(n=3) 

після 
виготов-
лення 

3 5 20 

I спосіб 763 ± 41 943 ± 29 1156 ± 52 - 

Кількість 
мезофільно - 
аеробних та 
факультативно – 
анаеробних 
мікроорганізмів, 
КУО, в 1 г 
продукту, не 
більше ніж 1000 

II спосіб 386 ± 37* 466 ± 43** 726 ± 46* 990 ± 58 

I спосіб не  
виявлено 

не  
виявлено 

не 
виявлено - Патогенні 

мікроорганізми, 
зокрема бактерії 
роду Salmonella у 
25 г продукту 

II спосіб не  
виявлено 

не 
 виявлено 

не 
виявлено 

не 
виявлено 

I спосіб не  
виявлено 

не  
виявлено 

не 
виявлено - Бактерії групи 

кишкових 
паличок (БГКП) у 
1 г продукту II спосіб не  

виявлено 
не  

виявлено 
не 

виявлено 
не 

виявлено 

I спосіб не  
виявлено 

не  
виявлено 

не 
виявлено - Сульфітредукувал

ьні клостридії: в 
0,01 г продукту II спосіб не  

виявлено 
не 

 виявлено 
не 

виявлено 
не 

виявлено 
 

Стосовно сосисок, оброблених у регульованому газовому 
середовищі, то через 20 діб зберігання їх показник МАФАМ не перевищив 
допустимих норм і вони були якісними і придатними до вживання. 

Важливим показником, який характеризує придатність ковбасних 
виробів до зберігання, є показник активної кислотності. Нами було 
досліджено зміни показника активної кислотності у процесі зберігання 
сосисок протягом зберігання за традиційною технологією до трьох діб, 
згідно з технічними умовами, та до п’яти діб, коли сосиски стали 
непридатними до вживання.  

Протягом зберігання показник активної кислотності знижується при 
двох способах, що вказує на придатність ковбас до зберігання. Показник 
активної кислотності сосисок після обробки у регульованому газовому 
середовищі є нижчим за цей показник для сосисок, вироблених за 
традиційною технологією і складає 6,60 одиниць pH.  
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Отримані результати свідчать про те, що регульоване газове 
середовище, яке застосовують для оброблення батончиків після процесу 
термообробки, знижує показник активної кислотності сосисок. 

У результаті досліджень встановлено, що у процесі зберігання 
знижується вміст вологи у сосисках при обох способах виготовлення. 
Після виготовлення вміст вологи в сосисках складав 71%.Через три доби 
зберігання вищим був вміст вологи у сосисках, які були оброблені у 
регульованому газовому середовищі та упаковані у полімерну плівку, що 
свідчить про те, що при пакуванні сосисок зменшуються втрати їх вологи 
у навколишнє середовище. Після 20 діб зберігання загальні втрати вологи 
склали 2,9 %, що відповідає технологічним нормам (рис. 1).  

 

 
Рис. 1.Зміни вмісту вологи у усосисках«Прем’єра» 

у процесі зберігання 
Отже, регульоване газове середовище впливає на якість сосисок, 

змінюючи показник їх активної кислотності та загальну кількість 
мікроорганізмів. 

З метою дослідження ступеня проникнення газової суміші у товщу 
батончиків сосисок визначали зміни показника активної кислотності на 
поверхні виробу, на глибині 5 мм та у центрі батончику (рис. 2). 

Встановлено, що показники активної кислотності сосисок, 
оброблених у регульованому газовому середовищі змінювалися залежно 
від глибини відбору проби. Так, показник активної кислотності складав 
6,39 одиниць рН, а у центрі виробу – 6,62 одиниць рН. Різниця становила 
0,23 одиниць рН. У сосисках, виготовлених за традиційною технологією, 
показник активної кислотності не змінювався залежно від товщини виробу 
і становив 6,74 одиниць рН. 

За результатами досліджень встановлено, що показники вмісту білка, 
жиру, солі, нітриту натрію відповідають вимогам технічних умов. При 
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зберіганні протягом 20 діб збільшується показник вмісту сухої речовини у 
сосисках за рахунок зменшення вмісту вологи в них. 

 

 
Рис. 2.Показники активної кислотності сосисок, 

виготовлених різними способами 
Висновки і перспективи подальших досліджень. Обробка сосисок 

у регульованому газовому середовищі сприяє подовженню тривалості їх 
зберігання при задовільних якісних показниках. 

 
Література 

1. Воскобойников В. А. О применении пищевых добавок /В. А. Воскобойников, 
И. А. Типисева // Пищевые ингредиенты : сырье и добавки. – 2004. –  Вип. 1 – 
С. 37 – 44. 

2. Антипова Л. В. Методы исследования мяса и мясных продуктов / Л. В. Антипова, 
И. А. Глотова – М. : Колос, 2001. – 376 с. 

3. Браунли К. А. Статистические исследования в производстве / К. А. Браунли – 
М. : Наука, 1979. – 248 с. 

 
Л.А. Стриха. ОЦЕНКАКАЧЕСТВА ВАРЕНЫХ КОЛБАС 

ДЛИТЕЛЬНОГО СРОКА ХРАНЕНИЯ.  
Оценены качественные показатели сосисок, обработанных в регулируемой 

газовой среде. Доказано, что сосиски, изготовленные по инновационной 
технологии, характеризовались высокими качественными показателями 20 суток 
хранения. 
 

L. Strikha.QUALITYESTIMATION OF SAUSAGES, MADE AT 
DIFFERENT TECHNOLOGIES.  

The qulity of sausages, treated in the managed gas environment are evaluted. It is 
proved that sausages, that were made on innovative technology are able to  keep high-
quality indexes during20 days of storage. 
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ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ М’ЯСО-САЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ МОЛОДНЯКУ 
СВИНЕЙ ПОРОДИ ЛАНДРАС  

ЗА РІЗНИХ МЕТОДІВ РОЗВЕДЕННЯ 
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У статті наведено результати аналізу фізико-хімічного складу м’яса та 

сала помісного молодняку, отриманого в результаті прямих та реципрокних 
схрещувань свиней порід ландрас, велика біла та дюрок. Встановлено, що 
схрещування та відгодівля до живої маси 120 кг вплинули на покращення якісних 
показників м’яса, які підвищують смакові та поживні якості м’яса взагалі, а шпик 
свиней всіх піддослідних груп відноситься до щільної консистенції з добрими 
показниками засвоєння. 

Ключові слова: свині, порода ландрас, схрещування, якість м’яса, сала. 
 
Постановка проблеми. Основною тенденцією у розвитку 

свинарства залишається не тільки подальше підвищення м’ясності, але і 
одночасне покращення якісних показників свинини, що виробляється. У 
більшості тварин з високим виходом м’яса спостерігається підвищення в 
ньому вмісту води, дряблість, знижується інтенсивність забарвлення [1, 5]. 
Таке погіршення якості м’яса завдає значної шкоди господарствам. Значні 
економічні збитки відмічено при виробництві бекону та консервуванні 
м’яса з підвищеною вологістю [2, 3].   

Аналіз останніх досліджень та публікацій. За даними вітчизняної 
та зарубіжної літератури на якість м’ясо-сальної продукції суттєво 
впливають порода й поєднання порід при схрещуванні, вік тварин, рівень 
годівлі, вгодованість, а також ряд генетичних та фенотипічних факторів 
[6, 7]. На якість туш впливає не тільки відношення м’яса і жиру, але й 
жиро-кислотний склад хребтового сала та його фізико-хімічні властивості. 
Якість м’яса оцінюється споживачем за такими показниками, як колір, 
вологоємкість, соковитість, текстура і ніжність, смак і запах.  

Матеріали і методика. Науково-виробничі дослідження 
виконаноупродовж 2008…2011 рр. в умовах відкритого акціонерного 
товариства (ВАТ) «Племзавод «Степной» Кам’янсько-Дніпровського 
району Запорізької області, яке є племінним заводом з розведення свиней 
порід велика біла, дюрок та ландрас, забійного цеху, а також в 
лабораторіях кафедри технології виробництва продукції тваринництва 
Миколаївського ДАУ. Мета проведених досліджень полягає у вивченні 
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фізико-хімічного складу м’яса та салапомісного молодняку, отриманого в 
результаті прямих та реципрокних схрещувань свиней порід ландрас, 
велика біла та дюрок за схемою,наведеною в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Схема досліду з вивчення якісних показників м’ясо-сальної продукції 

свиней породи ландрас за різних поєднань  
Генотип Жива маса,кг 

100 120 Група свиноматка кнур кількість свиней 
на відгодівлі, гол 

Контрольна І Л1 Л 30 20 
Дослідна ІІ Л ВБ(ЗС)2 30 20 
Дослідна ІІІ ВБ(ЗС) Л 30 20 
Дослідна ІV Л ДУСС3 30 20 
Дослідна V ДУСС Л 30 20 
Примітки: 1 – порода ландрас; 2 – велика біла порода зарубіжної селекції; 3 – 
внутрішньопорідний тип свиней породи дюрок української селекції «Степовий». 
 
Якісні показники м’ясо-сальної продукції дослідних тварин у 

кількості 10 голів кожної групи, визначали за методиками, розробленими 
А. М. Поливодою, Р. В. Стробикіною, М. Д. Любецьким (1977 р.), та 
згідно з методичними рекомендаціями ВАСГНІЛ та Інституту свинарства 
ім. О. В. Квасницького НААНУ (2005 р.) [2, 3, 4]. 

Результати досліджень. Фізико-хімічний аналіз найдовшого м’яза 
спини (musculus longisimus dorsi) при забої підсвинків різних піддослідних 
генотипів за різної передзабійної маси наведено у таблиці 2.  

Таблиця 2 
Фізико-хімічні показники м’яса свиней, 

X
SX ±  

Група Кислотність, рН Вологоутримуюча 
здатність, % 

Інтенсивність 
забарвлення, 

(од. екст.×1000) 
передзабійна маса 100 кг 

І 5,60±0,11 56,13±1,54 54,20±3,12 
ІІ 5,55±0,07 54,81±1,91 51,00±3,66 
ІІІ 5,51±0,05 51,48±1,74 50,60±2,79 
ІV 5,49±0,03 53,01±2,69 50,40±3,19 
V 5,61±0,15 56,00±1,65 55,60±4,46 

передзабійна маса 120 кг 
І 5,62±0,06 54,24±1,15 59,80±5,62 
ІІ 5,57±0,12 51,50±2,45 56,00±4,44 
ІІІ 5,58±0,08 50,83±1,31 54,20±3,80 
ІV 5,55±0,04 48,70±1,74 53,00±4,46 
V 5,60±0,16 55,10±1,04 57,40±2,50 
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Основним показником при оцінці якості м’яса вважається активна 
кислотність. У здорових, не підданих стресу свиней, рН м’яса через 48 
хвилин після забою наближується до 7,0 [1, 6]. Найменшим показником 
рН характеризувалися тварини ІV-ї дослідної групи. Порівняно вищим він 
виявився у підсвинків І-ї та V-ї піддослідних груп.   

Важливим фактором якості м’яса є його властивість утримувати 
вологу, що залежить від присутності в ньому вільної і зв’язаної із білками 
води. «Зв’язана вода» в м’ясі оказує великий вплив на якість готових 
м’ясопродуктів (особливо ковбас), а тому визначення її є важливим 
показником в технологічній характеристиці м’яса [2]. В розрізі 
контрольної і дослідних груп результат за показником вологоємкості 
відповідав показникам нормальної якості свинини – від 51,48 до 56,13% 
при забої у 100 кг, від 48,70...55,10% – при забої в 120 кг. Проте, 
спостерігається певна тенденція до збільшення цього показника у тварин, 
які характеризувалися підвищеною м’ясністю. 

Не менш важливим показником, який характеризує як товарний 
вигляд і технологічні властивості м’яса, так і інтенсивність 
окислювальних процесів, що відбуваються в організмі свиней, є його 
колір. Не випадково на світовому ринку колір м’яса використовується як 
індикатор якості [6]. Значення показника інтенсивності забарвлення при 
різних вагових кондиціях коливалося в межах 50,40...59,80 од. Відгодівля 
свиней до живої маси 120 кг підвищила інтенсивність забарвлення 
м’язової тканини тварин усіх піддослідних груп.   

Аналіз даних таблиці 3 показує, що піддослідні групи практично не 
відрізнялися за вмістом загальної вологи у найдовшому м’язі спини. 
Проведені дослідження підтвердили закономірність підвищення вмісту 
сухої речовини в м’язовій тканині переважно за рахунок підвищення 
вмісту внутрішньом’язового жиру.  

Харчова цінність м’яса значною мірою залежить від вмісту в ньому 
жиру, який надає м’ясним продуктам відмінні смакові якості і підвищує їх 
енергетичну цінність [3]. Найбільший вміст жиру при забої як при живій 
масі 100, так і 120 кг, мало м’ясо підсвинків I-ї і V-ї дослідних груп – 2,83, 
2,64 та 3,61, 4,11% відповідно. 

За вмістом протеїну у м’ясі між контрольною та дослідними групами 
не встановлено суттєвої та статистичної вірогідної різниці, але найвищим 
вмістом протеїну характеризувалося м’ясо, отримане від тварин ІІ-ї і ІV-ї 
дослідних груп. Отже, слід вказати на те, що показники вмісту жиру і 
протеїну детерміновані породним фактором.  

При забої тварин живою масою 100 і 120 кг найвищий показник 
вмісту золи спостерігався у тварин, отриманих від реципрокного 
схрещування свиней породи ландрас та великої білої породи зарубіжної 
селекції (ІІ-а та ІІІ-я група) та переважав свиней контрольної групи на 
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17,7і 26,6% відповідно, різниця статистично не вірогідна. 
Таблиця 3 

Хімічні властивості м’яса свиней, 
X

SX ±  

Група Загальна 
волога, % 

Суха 
речовина, 

% 

Жир, 
% 

Протеїн, 
% 

Зола, 
% 

передзабійна маса 100 кг 
І 74,24±0,41 25,76±0,51 2,83±0,27 21,35±0,82 1,58±0,10 

ІІ 73,42±0,42 26,58±0,35 2,54±0,31 22,18±0,38 1,86±0,05 
ІІІ 73,10±0,67 26,90±0,38 2,48±0,15 22,42±0,35 2,00±0,04 
ІV 72,89±0,68 27,11±0,45 2,50±0,19 22,78±0,41 1,83±0,04 
V 73,94±0,22 26,06±0,52 2,64±0,35 21,87±0,35 1,55±0,08 

передзабійна маса 120 кг 
І 73,35±0,41 26,65±0,45 3,61±0,29 21,24±0,44 1,80±0,12 

ІІ 72,74±0,52 27,26±0,38 3,32±0,65 21,75±0,38 2,19±0,04 
ІІІ 72,52±0,36 27,48±0,52 3,00±0,28 22,36±0,52 2,12±0,10 
ІV 72,14±0,54 27,86±0,61 3,10±0,47 22,61±0,57 2,15±0,05 
V 73,00±0,32 27,00±0,58 4,11±0,31 20,95±0,65 1,94±0,08 
 
Разом із вивченням якості м’яса існує необхідність вивчення і якості 

підшкірного жиру. Зміни хімічного складу і фізичних властивостей шпику 
піддослідних груп залежно від вагової кондиції наведено у таблиці 4.  

Таблиця 4 
Фізико-хімічні показники шпику свиней, 

X
SX ±  

Група Загальна 
волога, 

% 

Суха 
речовина, 

% 

Жир, 
% 

Клітинні 
оболонки, 

% 

Йодне 
число 

передзабійна маса 100 кг 
І 8,14±0,22 91,86±0,32 89,45±0,22 2,41±0,87 57,60 
ІІ 8,51±0,31 91,49±0,38 89,10±0,18 2,39±0,90 56,90 
ІІІ 7,34±0,35 92,66±0,42 90,77±0,22* 1,89±0,45 58,76 
ІV 6,94±0,41 93,06±0,31* 91,16±0,41* 1,90±0,57 59,36 
V 7,87±0,25 92,13±0,58 90,13±0,27 2,00±0,42 57,76 

передзабійна маса 120 кг 
І 7,36±0,56 92,64±0,28 90,09±0,28 2,55±0,62 57,53 
ІІ 7,63±0,38 92,37±0,24 90,24±0,19 2,13±0,22 58,24 
ІІІ 7,14±0,23 92,86±0,29 90,86±0,24 2,00±0,39 59,14 
ІV 6,21±0,42 93,80±0,33* 92,02±0,31* 1,78±0,15 58,87 
V 7,14±0,49 92,89±0,31 90,46±0,15 2,43±0,45 57,96 
Примітка: * – P>0,95. 
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Сало забитих піддослідних тварин усіх груп характеризувалося 
високими показниками якості. З віком у жировій тканині тварин усіх 
дослідних груп підвищується вміст жиру і знижується вміст вологи.  

Дещо вищим вміст сухої речовини був у салі тварин ІV-ї дослідної 
групи. Так, при забої живою масою 100 кг свині даного поєднання 
(♀Л×♂ДУСС) перевищували підсвинків контрольної групи на 1,2% 
(різниця статистично не вірогідна); 120 кг – на 1,16 (Р>0,95). За вмістом 
жиру при передзабійній масі 100 кг тварини ІІІ, ІV, V дослідних груп 
перевищували молодняк свиней контрольної групи на 1,32 (Р>0,95), 1,71 
(Р>0,95) і 0,68% відповідно. При досягненні живої маси 120 кг лише 
підсвинки ІV-ї дослідної групи за цим показником вірогідно переважали 
тварин контрольної групи на 1,93% (Р>0,95).  

За показником йодного числа, яке віддзеркалює вміст у салі 
ненасичених жирних кислот і якість сала, всі піддослідні генотипи 
характеризувалися високими значеннями.  

Висновки і перспективи подальших досліджень. Якість м’яса 
свиней всіх піддослідних груп відповідає вимогам технологічних норм і, 
залежно від варіанту поєднання та передзабійної маси, має специфічні 
властивості. Таким чином, схрещування та відгодівля до живої маси 
120 кг вплинули на покращення якісних показників м’яса, сприяли 
покращенню фізико-хімічних і хімічних властивостей м’язової тканини 
(вологоутримуючої здатності, інтенсивності забарвлення, вмісту 
внутрішньом’язового жиру), які підвищують смакові та поживні якості 
м’яса взагалі. 

На підставі фізико-хімічних показників встановлено, що шпик 
свиней всіх піддослідних груп відноситься до щільної консистенції з 
добрими показниками засвоєння. 
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В.С. Топиха, В.Я. Лихач, А.В. Лихач. КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ МЯСОСАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ МОЛОДНЯКА 
СВИНЕЙ ПОРОДЫ ЛАНДРАС ПРИ РАЗНЫХ МЕТОДАХ 
РАЗВЕДЕНИЯ.  

В статье приведены результаты анализа физико-химического состава 
мяса и сала помесного молодняка, полученного в результате прямых и 
реципрокных скрещиваний свиней пород ландрас, крупная белая и дюрок. 
Установлено, что скрещивание и откорм до живой массы 120 кг повлияли на 
улучшение качественных показателей мяса, которые повышают вкусовые и 
питательные качества мяса вообще, а шпик свиней всех подопытных групп 
относится к плотной консистенции с хорошими показателями усвоения. 
 

V. Topiha, V. Likhach, А. Likhach.QUALITATIVE INDICATORS 
MEAT-FAT PRODUCTIVITY LANDRACE BREED PIGLETS AT 
DIFFERENT METHODS OF CULTIVATION. 

The results of the analysis of physical and chemical composition of meat and fat 
landed calves resulting from direct and reciprocal crosses pig breeds Landrace, Large 
White and Duroc are given in the article. It is found that the cross and fattening up of live 
weight of 120  kg affected meat quality improvements that enhance taste and nutritional 
quality of meat in general, and bacon pigs of all experimental groups refers to a dense 
consistency with good digestion. 
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ДОСВІД РОЗВЕДЕННЯ ПЕРЕПЕЛІВ В УМОВАХ НАУКОВО-
ДОСЛІДНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ФЕРМИ МИКОЛАЇВСЬКОГО ДАУ 

 
Р.О. Трибрат, кандидат сільськогосподарських наук, доцент 
О.А. Коваль, кандидат сільськогосподарських наук, доцент 
Миколаївський державний аграрний університет, Україна 
  

Наведено результати господарського використання перепелів породи 
фараон в умовах науково-дослідно-виробничої ферми Інституту післядипломної 
освіти Миколаївського державного аграрного університету. 
 Ключові слова: перепел, яйце, раціон, забійний вихід.   

 
Постановка проблеми. У процесі переходу до ринку посилюється 

необхідність поглиблення інтеграційних процесів. У птахівництві 
створюються нові інтегровані формування, які сприяють комплексному 
вирішенню питань виробництва, переробки, зберігання та реалізації 
продукції птахівництва [3]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Виробництво продукції 
нетрадиційних видів птахів – один зі шляхів розширення асортименту 
продуктів харчування та підвищення економічної ефективності галузі 
птахівництва.  

Завдяки біологічним особливостям перепелів порівняно нова 
галузь – перепелівництво – дає змогу забезпечити населення дієтичними 
продуктами. Перепелівництво в сучасних умовах є однією з 
найперспективніших галузей птахівництва [2]. 

У Міжнародну книгу реєстрації порід і ліній перепелиць занесено 
шість порід (англійська біла, англійська чорна, австралійська жовто-
коричнева, маньчжурська золотиста, смокінгова, фараон) та понад 
шістдесят ліній [1]. 

Матеріали і методика. Дослідження було виконано в умовах 
науково-дослідно-виробничої перепелиної ферми Інституту 
післядипломної освіти Миколаївського державного аграрного 
університету (с. Новопетрівське Новоодеського району), філії кафедри 
технології виробництва продукції тваринництва факультету технології 
виробництва і переробки продукції тваринництва, стандартизації та 
біотехнології. 

Проведено аналіз виробничої діяльності перепелиної ферми за 2009-
2011рр., а також аналіз контрольного забою перепелів 2011р. 

Результати досліджень. В умовах філії використовують перепелів 
породи фараон. Станом на 01.11.2011 року поголів’я перепелів становило 
871 гол., з них 455 гол. перепілок промислового стада. Жива маса самців 

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



 

164 
 

165-265 г, самок 180-310 г. Вже у 5-тижневому віці їх маса досягає 140-
150 г. Самки починають нестися у 45-50 днів і за рік зносять 200-220 яєць: 
маса яйця 12-18 г.  

Яйця перепелів по багатьом поживним речовинам переважають 
курячі. В 5 перепелиних яйцях, по масі рівних одному курячому, 
міститься в 5 разів більше калію, в 4,5 – заліза, в 2,5 – вітамінів групи B1 і 
B2. Значно більше в яйцях перепелів вітаміну А, нікотинової кислоти, 
фосфору, міді, кобальту, лімітуючих та інших амінокислот. У перепелів в 
яйці більше білка, ніж у інших виводкових птиць. Наприклад, у курей в 
яйці міститься 55,8% білка, у перепелів – 60%. 

Перепелині яйця є концентрованим біологічним набором необхідних 
людині речовин. Це цінний продукт харчування, котрий може бути 
рекомендований в дієті дітей і дорослих при ряді захворювань. Вони не 
викликають алергічних явищ у тих людей, яким курячі яйця 
протипоказані. 

Організм перепелів стійкий до лейкозно-саркоматозних інфекційних 
захворювань, тому птиць утримують без вакцинації, а це означає те, що в 
організмі птиці та яйцях не накопичуються хімічні лікарські препарати.   

За прийнятою технологією, температуру в приміщенні, де 
утримують перепілок, підтримують на рівні 20-22°С, вологість – 60-65%. 
При температурі нижче 180С несучість у перепілок знижується. При більш 
низькій вологості перепела більше вживають води і менше з’їдають 
корму. Якщо низька вологість утримується тривалий час, то у птиці 
знижується несучість, пір’я стає ламким, жорстким. Небажано також 
підвищення вологості в приміщенні вище 75%. 

При утриманні молодняку в клітках для перепелят до 3-тижневого 
віку площа клітки на 1 голову складає 45-80 см2/гол., для перепелят 
старше 3 тижнів – 115-140 см2/гол. Перепелів утримують в приміщенні 
площею 24 м2 в кліткових батареях власного виробництва. Птицю 
розсаджують з урахуванням норм площі посадки. При племінному 
використанні площа складає 120 см2у розрахунку на одну голову. При 
виробництві товарного яйця площу посадки зменшують до 90 см2 на одну 
голову. В умовах НДВ ферми вихід інкубаційних яєць складає 65%, 
заплідненість – 75-80, вихід перепелят – 65-70%. 

Основою раціону для перепелів є комбікорми. Оскільки перепела 
мають більш інтенсивний біохімічний обмін речовин і оптимальні 
фізіологічні особливості, то і склад комбікормів для перепелів має свою 
специфіку. Раціони перепелів різних статево-вікових груп розробляють 
доценти кафедри технології виробництва продукції тваринництва 
факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва. 
До складу кормосумішей вводять зернову групу кормів власного 
виробництва (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Структура раціонів перепелів різних статево-вікових груп 

 
М’ясо перепелів смачне, поживне і володіє дієтичними і 

лікувальними якостями. Найважливішою складовою м’яса є білки. Вони в 
основному складаються із міозина, діогена, глобуліна і амбіна, які містять 
всі незамінні амінокислоти. М’ясо перепелів містить значно менше 
сполучної тканини, тому воно відрізняється більшою ніжністю і кращою 
перетравністю. 

В умовах філії кафедри для відгодівлі на м'ясо використовують 
молодняк (самців і самок) та дорослу птицю після закінчення 
продуктивного періоду. Відгодовують перепелиць згідно з технологією у 
тих же клітках, де вони утримувалися раніше. Самців і самок перед 
відгодівлею слід розділяти за статтю. Клітки затемнюють, освітлюючи їх 
так, щоб видно було корм у годівничках. Відгодівля триває 2-3 тижні.  

Самців на відгодівлі забивають у віці 50-60 днів після досягнення 
живої маси 150-160 г.  

При проведенні аналізу показників забою 30 голів самців у 50-60-ти 
денному віці встановлено, що жива маса при відборі складає 153,2 г, а 
жива маса після 6-годинної голодної витримки – 148,7 г, тобто птиця 
втрачає 2,9% своєї маси. Маса патраної тушки становить 99,2 г, 
напівпатраної тушки – 110,5 г, а забійний вихід становить 74,3%. 

При виробництві продукції перепелівництва економічна 
ефективність галузі обумовлюється переважно виробництвом яєць. 
Відповідно виробництво м’яса є менш рентабельним, оскільки недоліком 

Група 

молодняк віком, тижд. Вид корму 

1 2-4 5-6 

самці на 
відгодівлі 
з 5 тижня 

перепе-
лиці-

несучки 
Кукурудзяна дерть 41,2 31,2 26,0 - 26,9 
Пшенична дерть 25,0 22,6 41,3 63,1 24,7 
Соєвий жмих 25,0 27,0 4,2 12,0 25,0 
Соняшниковий жмих 5,0 10,0 19,0 20,0 10,0 
Кормові дріжджі 2,0 6,0 3,3 2,0 6,0 
Премікс 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Трикальцій-фосфат 0,8 0,9 1,3 1,0 1,0 
Ракушняк 
подрібнений – 1,0 3,5 0,5 5,0 

Сіль – 0,3 0,4 0,4 0,4 
Всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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перепелів є надто високі витрати кормів на приріст 1 кг живої маси. 
Більшість перепелівничих господарств України і Миколаївської області 
зокрема спеціалізуються на виробництві яєць, а м’ясо є додатковою 
продукцією, оскільки отримують його здебільшого в результаті забою 
надлишкового поголів’я самців.  

Збільшення реалізації м’яса дасть можливість окупити всі витрати на 
вирощування самок промислового стада, а це, в свою чергу, різко 
скорочує строк окупності галузі. 

Для визначення економічної ефективності виробництва перепелиних 
яєць в розрахунку на 200 гол. перепелиць наведемо такий приклад. 

Якщо взяти яйценоскість птиці на рівні 70%, то річне виробництво 
яєць складе 51,1 тис. шт. При реалізаційній ціні 1 десятка яєць 4,0 грн, 
дохід від реалізації становитиме 20,4 тис. грн, а прибуток з урахуванням 
витрат на корми – 14,7 тис. грн, рівень рентабельності становитиме 
254,1%. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Серед переваг 
галузі перепелівництва можна виділити такі: відмінну якість яєць, які не 
викликають алергійних реакцій; високі поживні і смакові якості м'яса; 
високу швидкість росту і розвитку; можливість отримувати за рік 3–5 
поколінь; підвищену стійкість в умовах високої щільності посадки; 
невелику масу, високу плодючість, стійкість до різних інфекцій, 
наприклад лейкозу, які роблять перепелів зручним об'єктом для 
ветеринарних, біологічних і медичних досліджень (одержання сироваток і 
т.ін.). 
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В статье представлены результаты мониторинга генетичски 
обусловленых пороков развития, уродств и заболеваний животных в современных 
условиях селекции, появление которых приобретает большую опасность. 

Ключові слова:генетическая безопасность, наследственные аномалии. 
 
Постановка проблемы. Проблема генетически обусловленных 

пороков или появление различных форм уродств у сельскохозяйственных 
животных представляет селекционную и экономическую опасность. 
Причинами уродства могут быть генетические, физические 
(ионизирующее облучение, температуры, травмы, дефицит кислорода, 
климатические факторы); химические (лекарства, соединение  свинца, 
мышьяка, фенольные и др.) и биологические (вирусы, бактерии и т.д.) 
факторы [1, 2]. 

Наследственные дефекты в основном обусловлены действием 
мутантных генов, которые передают потомству как доминантные или 
рецессивные факторы с разной пенетрантностью (частотой проявления) и 
различной экспрессивностью (силой проявления).  

Кроме того, наследование дефектов может быть сцепленным с 
полом (признак обусловлен генами, находящимися на Х- или Y-
хромосоме) или аутосомным. Следует отметить, что некоторые 
заболевания ограничены полом, т.е. проявляются у особей одного пола 
(например, крипторхизм) [3]. 

Анализ последних исследований и публикаций. В настоящее 
время у человека известно 2500 наследственных аномалий, а у животных 
изучено около 500. Полученные результаты исследований 
свидетельствует о генетическом параллелизме в отношении 
наследственных аномалий, обнаруженных как у человека, так и у многих 
видов сельскохозяйственных животных. 

Генетические аномалии затрагивают морфологическое строение, 
выражаясь в аномалиях скелета, кожи, головного мозга, органов зрения, 
пищеварения, мышечной ткани, половой и мочевыделительной систем, 
синтеза пигмента, в аномалиях обмена веществ и др. [4]. 

Делается попытка создать международную классификацию и список 
летальных дефектов у животных по Стормонту (1958) и Визнеру (1979). У 
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крупного рогатого скота описано более 90 наследственных заболеваний, у 
свиней – 66, у овец – 90, у лошадей более 15 и у кур более 50 [2]. 

Современная домашняя свинья Susdomesticus произошла от дикого 
европейского предка Sus scrofaferus и является продуктом многовековой 
эволюции, первоначально в результате естественного, а затем и 
искусственного отбора, достигла высоких продуктивных показателей. 

Кроме того, свинья сходна с человеком  по особенностям зубной 
системы, морфологии и физиологии кожи, анатомии и физиологии 
сердечно-сосудистой системы, а также анатомии и физиологии 
пищеварения [2]. Свинья служит лабораторным животным в специальных 
биологических, медицинских и ветеринарных исследованиях. 

Генеалогический анализ является основным в установлении типа 
наследования аномалии, а также одним из приемов доказательства её 
генетической обусловленности. 

Материалы и методика. Учитывая вышеизложенное, нами в 
условиях племенного завода «Михайловка» Сумской области на 
популяции свиней крупной белой породы был проведен мониторинг 
наследственных аномалий и разработан метод профилактики 
«кратерности» сосков у свиноматок, хряков и ремонтного молодняка. 

Результаты исследований. Диагностика и учет наследственных 
аномалий заключаются в том, что первоначально необходимо выявить и 
описать заболевание, а затем доказать его наследственную 
обусловленность.  В настоящее время у свиней достаточно подробно 
описано 66 генетических аномалий, в том числе: 7-кожного покрова, 17-
скелета, 3-глаз, 13-нервно-мышечных, 6-крови, 6-гормонально-обменных, 
5-пищеварительной системы, 9-мочеполовой.  

Они возникают на разных стадиях онтогенеза. Значения 
бластогенеза в возникновении уродств сравнительно не велико. 
Бластопатии приводят чаще всего к смерти плода с последующей его 
резорбцией. Эмбриогенез, или период образования главных органов, 
напротив, играет весьма существенную роль. При воздействии 
тератогенного фактора в первой половине органогенеза можно ожидать 
образования аномалий, связанных с нарушениями нервной закладки, 
которые проявляются в фенотипических изменениях головы 
(анэнцефалия, мозговые грыжи и т.д.). Во второй половине оргогенеза 
страдает главным образом закладка хрящевого скелета. Возникают 
уродства конечностей (поли-, брахи-  синдактилии) и позвоночника 
(слияния позвонков, кифоз, лордоз и др.). Для человеческого плода и 
плодов лабораторных животных точно установлен тот критический 
период времени, когда тератогенный агент нарушает развитие того или 
иного органа. 
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Таким образом, под воздействием тератогенных факторов могут 
возникнуть мозговые грыжи, слияние позвонков и т.д. Поэтому не всякая 
врожденная аномалия является наследственной и термин «врожденная 
болезнь» не может быть использован как синоним термина 
«наследственная болезнь». О причинах появления таких уродов почти 
ничего неизвестно.  

Вирусные и другие инфекции, а также вскармливание в ходе 
супоросности свиноматок таких препаратов, как талидомид, могут сильно 
изменять нормальное развитие плода [4]. Из других факторов среды, 
которые обуславливают онтогенетические дефекты, следует указать 
йодную недостаточность, а также некоторые лекарства (например 
металлибур). Возбудитель гриппа свиней вызывает отёк, патологические 
изменения почек, гиперплазию щитовидной железы, заячью губу, волчью 
пасть, гипоплазию мозжечка, гидроцефалию и другие заболевания [2]. 

Главный метод изучения наследования аномалий у животных с 
большим интервалом между поколениями – анализ родословных. 
Изучение наследования начинают с диагностики аномалии, потом 
проводят генеалогический анализ и завершают установлением типа 
наследования. 

Многососковость свиноматок является важным биологическим и 
продуктивным качеством, позволяющим выкармливать большие гнезда 
поросят и приносить экономическую прибыль хозяйству. Сосковость – 
наследственный признак. Проводя направленный отбор и подбор по числу 
сосков селекционерам удалось с 8-10 у одомашненных животных довести  
ее до 14-16 у свиней современных пород. Однако, гораздо большее 
значение, чем генетически обусловленное число сосков, имеет тоже 
обусловленная генетически форма верхушек сосков. У свиней выявлено 
несколько наследственных дефектов сосков, к числу которых относят и их 
кратерность (втянутость). Глубина кратера может соответствовать, 
примерно длине нормального соска. При «кратерности сосков» – 
выводное отверстие в «кратерном» соске как бы вдавлено внутрь. При 
сосании поросенок сдавливает сосок с боков, закупоривает отверстие и не 
может высосать молоко. Основной источник этих аномалий – 
мутационные изменения. Тип наследования при этой форме сосков 
считается рецессивным. 

В условиях госплемзавода «Михайловка» Сумской области нами 
была выявлена наследственно обусловленная «кратерность» сосков у 
хряков-производителей, свиноматок и ремонтного молодняка. В стаде 
свиней постоянно практикуется выбраковка племенных свинок с 
дефектными сосками. Однако односторонний отбор с учетом сосковости 
самок не давал полного эффекта, так как «кратерность» сосков 
периодически появлялась в стаде свиней. 

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



 

170 
 

Генеалогический анализ стада показал, что в популяции свиней 
крупной белой породы госплемзавода  было выявлено 22 ремонтные 
свинки с одним, двумя и тремя кратерными сосками, а 18 животных из 
этого числа имели дефекты двух-трех сосков.Генеалогический анализ 
происхождения ремонтных свинок с кратерными сосками показал, что в 
данной популяции из восьми семейств высокая частота встречаемости 
дефектов сосков наблюдалась среди животных двух семейств 
Волшебницы и Тайги, проявлялось это заболевание также в четырех 
линиях хряков: Драчуна 2425, Сома 8159, Свата 9863 и Леопарда 3017. 

Варьирование кратерности сосков у свиноматок, хряков и 
ремонтного молодняка указывает на сложный характер её наследования. 
Можно предположить, что данный признак относится к числу 
полимерных признаков с аутосомным распределением генов в хромосоме. 
Генетический анализ наследования сосковости у свиней показал, что 
наличие кратерности сосков у ремонтных свинок семейства Тайги 7132 и 
6078, Волшебницы 5034, 8072 и 8720, предки которых не имели 
фенотипического проявления втянутости сосков, указывает на то, что их 
родители являются гетерозиготными по данному гену и заболевание 
проявляется как рецессивный аутосомный признак. 

Выявление фенотипической кратерности сосков у хряков-
производителей ведущих линий Драчуна, Сома, Свата и Леопарда 
указывает на то, что носительство генов кратерности проявляется как со 
стороны матери, так и со стороны отца, что побуждает селекционеров 
проводить строгий отбор ремонтных хрячков и свинок на племя с учетом 
состояния их сосковости. 

Борьба с аутосомными рецессивными генами сложная, так как 
проявление кратерных сосков у свиноматок крупной белой породы 
снижает материнские качества и затрудняет селекцию по другим 
признакам. Основная проблема заключалась в выявлении гетерозигот.  

Исследования показали, что свиноматки крупной белой породы 
племзавода «Михайловка» – носители гена «кратерности» сосков имели 
пониженную многоплодность, крупноплодность, молочность, отъемную 
массу поросят в 60-дневном возрасте и сохранность поросят. Все это в 
совокупности приносит экономический ущерб в сравнении с разведением 
животных, свободных от генетического груза наследственных 
заболеваний. 

Для выявления носителей рецессивного гена «кратерности» кроме 
изучения родословных рекомендовано проводить в стаде испытательные 
родственные спаривания в линиях и семействах, а также для установления 
рецессивного гена среди маток и хряков племенного стада желательного 
иметь контрольную группу гетерозиготных животных, что ускоряет 
процесс испытания животных на носительство генов кратерности. 
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Выводы и перспективы дальнейших исследований: 
1. Аутосомно-рецессивный тип наследования, при котором аномалию 

обуславливает рецессивный ген, находящийся в аутосоме – это дефект, 
наследование которого проявляется у мужских и женских особей с 
одинаковой частотой. Для выявления болезни рецессивный ген должен 
быть в гомозиготном состоянии и обладать полной пенетрантностью. 
Гетерозиготные носители аномального гена не отличаются от животных с 
нормальными аллелями. 

2. Изучение родословных позволяет установить доминантный или 
аутосомно-рецессивный тип наследования аномалии в семействах, линиях 
и в породах. Своевременное выявление производителей-носителей 
рецессивных летальных или полулетальных генов, особенно в условиях 
широкого распространения метода искусственного осеменения, позволяет 
защитить животных от генетических заболеваний. 

3. Редкая встречаемость в популяциях домашних животных 
доминантных летальных аномалий объясняется тем, что животные с 
летальным дефектом гена не оставляют потомков, потому что в 
популяции постоянно происходит элиминация доминантных летальных 
генов, которые вновь появляются только в результате мутаций. Простые 
доминантные гены не представляют проблемы – они полностью 
удаляются путем выбраковки больных животных. 

4. Сцепленные с полом моногенные рецессивы также не представляют 
трудностей дляселекционераесли характер наследования установлен, 
выбраковка матерей пораженных отцов позволяет ликвидировать болезнь. 
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РУП «Минская областная станция НАН Беларуси по сельскому  
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Установлено, что скармливание в рационах ремонтных бычков кормовой 
свеклы, сенажа и кукурузного силоса позволяет повысить биологическую и 
энергетическую ценность рациона, концентрацию энергии в сухом веществе до 
9,83 МДж, влажность рациона с 19 до 54%, снизить уровень клетчатки с 26,4 до 
22,6%, обеспечить содержание легкорастворимых углеводов (сахар + крахмал) 
22,9%. Скармливание таких рационов способствует активизации 
микробиологических процессов в рубце – в рубцовой жидкости, повышается 
количество ЛЖК со 102 до 120 ммоль/л, азота – с 0,209 до 0,222, снижается 
уровень аммиака с 24,1 до 22,0 мг%, повышается переваримость всех 
питательных веществ – на 2,81-4,56 п.п. 

Ключевые слова: бычки, рационы, оптимизация кормления. 
 
Постановка проблеми.Эффективность использования питательных 

веществ и трансформация энергии корма в продукцию связана с типом 
кормления и структурой рационов. Поэтому при выращивании ремонтных 
бычков необходимо определить такой тип кормления и структуру 
рационов, которые оказались бы наиболее приемлемыми  с точки зрения 
интенсивности роста животных, эффективности использования корма, 
обеспечивали бы формирование крепкого костяка, плотной мускулатуры и 
высокой воспроизводительной способности животных. 

Анализ последних исследований и публикаций. Изучая влияние 
различных типов кормления на воспроизводительные функции самцов 
установлено, что лучшие показатели по спермопродукции получены при 
смешанном кормлении, сочетающим все три группы кормов (сочные, 
грубые и концентрированные). Одностороннее кормление, с 
преобладанием одной какой-либо группы кормов, отрицательно 
сказывается на качестве спермы [2]. 
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Основным местом превращения питательных веществ у жвачных 
животных являются преджелудки, в которых переваривается 50-85% 
сухого вещества или 70% энергии корма, 95 – легкопереваримых 
углеводов, 60 – клетчатки, до 80% протеина корма [5]. 

Структура рациона оказывает существенное влияние на соотношение 
основных низкомолекулярных кислот в рубце (уксусной, пропионовой и 
масляной). Это обусловлено содержанием легко- и труднорастворимых 
углеводов, белков, которые создают более или менее благоприятные 
условия для развития уксуснокислых, пропионовокислых и 
маслянокислых бактерий [1]. В нормальных условиях рН содержимого 
рубца колеблется в пределах 5,6-7,5. Поступление большого количества 
белка в рубец приводит к увеличению рН, исключение из рационов 
сочных кормов снижает уровень ЛЖК [4]. Включение в рацион 
корнеплодов (кормовой свеклы, турнепса, сахарной свеклы) оказывает 
стимулирующее действие на образование ЛЖК в рубце. 

Скармливание грубых кормов с повышенным содержанием клетчатки 
снижает уровень ферментации в рубце, повышает количество уксусной 
кислоты и снижает долю пропионовой, при этом снижается 
переваримость клетчатки и других питательных веществ. Оптимальные 
условия для переваривания клетчатки и образования уксусной кислоты в 
преджелудках создаются при содержании 17-22 % клетчатки или в том 
случае, когда в сухом веществе рациона на концентраты приходится не 
более 44 %. 

Таким образом, типы кормления и структура рациона, определяющие 
соотношение грубых, сочных и концентрированных кормов, являются 
главными факторами, обеспечивающими поступление с кормами белков, 
жиров, углеводов и других элементов питания, которые оказывают 
существенное влияние на ферментативные процессы в рубце и 
образование продуктов гидролиза, и использование их в обмене веществ. 

Постановка задания. Целью исследований явилось повышение 
эффективности использования питательных веществ и энергии рационов 
бычками путем оптимизации их структуры. 

Материалы и методика. В ходе работы решались задачи, связанные 
с разработкой структуры рационов, изучением процессов рубцового 
метаболизма, переваримости и использования питательных веществ и 
энергии корма. 

Реализация поставленных задач осуществлялась в физиологическом 
опыте, проведенном на молодняке крупного рогатого скота черно-пестрой 
породы в условиях физиологического корпуса РУП «Научно-
практический центр НАН Беларуси по животноводству». 

Для опыта были сформированы четыре группы молодняка крупного 
рогатого скота живой массой 200-202 кг методом пар-
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аналогов (таблица 1). 
Основными кормами рациона I и II групп были сено и комбикорм, а в 

III и IV группах изменилась структура за счет ввода кукурузного силоса и 
злаково-бобового сенажа и кормовой свеклы. 

Цифровой материал обработан методом вариационной статистики, 
статистическая обработка результатов анализа проведена по методу 
Стьюдента [3] на персональном компьютере с использованием пакета 
статистики MicrosoftExcel. 

Таблица 1 
Схема балансового опыта 

Особенности кормления 
(структура рационов, %) Группа 

 

Кол-во 
жив-х в 
группе, 
голов 

Живая 
масса, 
кг сено сенаж си- 

лос 

свекла 
кормова

я 

морковь 
сушеная 

комбик
орм 
К66-Б 

I 4 201,7 45 - - - 5 50 
II 4 202,3 40 - - 5 5 50 
III 4 200,1 20 15 - 10 5 50 
IV 4 202,2 10 15 15 5 5 50 

 
Результаты исследований. В состав рационов кормления 

подопытных бычков входили сено клеверотимофеечное, сенаж злаково-
бобовый, силос кукурузный, свекла кормовая, морковь сушеная, 
комбикорм К 66-Б (табл. 2). Рационы между группами различались по 
соотношению грубых, сочных и концентрированных кормов. Структура 
рационов рассчитана по содержанию кормовых единиц. Количество сена в 
рационах подопытных бычков было уменьшено с 46 % в первой группе до 
11 % в четвертой. 

Таблица 2 
Рационы кормления бычков и их структура  

(по фактически съеденным кормам) 
Группы 

I II III IV Показатели 
кг % кг % кг % кг % 

Сено клеверотимофеечное 5,8 46 5,2 42 2,6 20 1,75 11 
Сенаж злаково-бобовый - - - - 4,0 21 3,0 15 
Силос кукурузный - - - - - - 4,4 16 
Свекла кормовая - - 2,1 4 3,2 7 2,3 4 
Морковь сушеная 0,2 4 0,2 4 0,2 4 0,2 4 
Комбикорм К 66-Б 2,7 50 2,7 50 2,7 48 2,7 50 

 
Сенаж в структуре рационов бычков третьей и четвертой групп 
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занимал 21 и 15%. Силос, свеклу и морковь сушеную включали в рацион 
бычков четвертой группы. Комбикорм занимал во всех группах 48-50 %. 

Концентрация обменной энергии в 1 кг сухого вещества в первой 
группе составила 9,53 МДж, во второй, третьей и четвертой группах она 
несколько повысилась (табл. 3).  

Рацион кормления бычков первой группы отличался повышенным 
содержанием клетчатки – 26,4 против 22,6% в IV группе. Содержание 
легкосбраживаемых углеводов (сахар + крахмал) в I группе составило 
20,6 %, во второй, третьей и четвертой было на уровне 22,4-22,9 %. 
Животные четвертой группы были лучше обеспечены каротином, 
энергопротеиновое отношение (ЭПО), характеризующее отношение 
количества протеина к энергии рациона. В первой и второй группе это 
соотношение составило 15,95 и 15,149, в третьей и четвертой – 14,68 и 
13,99. 

Таблица 3 
Характеристика рационов подопытных бычков 

Группа Показатели I II III IV 
Влажность рациона, % 19 33 47 54 
Содержание в 1 кг сухого вещества:     
обменной энергии, МДж 9,53 9,75 9,67 9,83 
сырой клетчатки, % 26,4 25,1 24,9 22,6 
сырого протеина, % 15,2 15,1 14,2 13,7 
сахар + крахмал, % 20,6 22,4 22,8 22,9 
каротина, мг 26 26 34 43 

Отношение кальция к фосфору 1,8 1,7 1,8 1,6 
Сахаропротеиновое отношение 0,7 0,7 0,8 0,7 
ЭПО, г/1 МДж 15,95 15,49 14,68 13,99 

 
С увеличением в структуре рациона силоса, сенажа и свеклы 

кормовой значительно повысилась его влажность. Если в первой группе 
она была 19%, то в четвертой группе достигла 54%. Это в большей 
степени соответствует физиологическим потребностям жвачных 
животных. Анализ потребления кормов рационов подопытными бычками 
показал, что поедаемость сена во второй группе оказалась несколько 
ниже, чем в первой и составила 5,2 кг, или на 10% меньше. Бычки третьей 
и четвертой групп съедали этот корм без остатков. Снижение количества 
сена, съеденного бычками второй группы, связано с включением в 
рационы кормовой свеклы. Сенаж и силос подопытные животные съедали 
без остатков. Корнеплоды также полностью поедались.  

Энергетическая питательность рационов по кормовым единицам 
оказалась выше у бычков, получавших в рационе свеклу и морковь. 
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Отмечена тенденция незначительного снижения энергетической 
питательности рационов у животных опытных групп. Бычки второй, 
третьей и четвертой групп потребили несколько меньше сухого вещества 
– на 3-7%. У животных этих групп оказалось ниже потребление с кормом 
протеина на 3-17%, клетчатки – на 12% (в четвертой по сравнению с 
первой группой), животные второй и третьей групп были лучше 
обеспечены сахаром.  

Потребление сухого вещества, протеина, клетчатки было выше у 
животных первой группы по сравнению со всеми остальными. По 
количеству потребления минеральных веществ существенных различий 
между группами не установлено. 

Рассматривая показатели рубцового пищеварения (табл. 4), следует 
отметить, что разная структура рационов определенным образом 
сказалась на  рубцовом метаболизме.  

Таблица 4 
Показатели рубцового пищеварения 

Группа Показатели I II III IV 
ЛЖК, ммоль/л 102±3,10 115±2,82 112±3,20 120±2,71* 
РН 6,22±0,2 6,19±0,21 6,13±0,23 5,9±0,23 
Азот,% 0,209±0,03 0,212±0,01 0,213±0,003 0,222±0,008** 
Аммиак, мг% 24,1±4,2 23,5±9,8 22,1±8,5 22,0±8,5 
*Р<0,05; ** P<0,01. 
 
Рацион бычков первой группы, состоящий из сена, концентратов и 

сушеной моркови, по сравнению со второй, в состав рациона которой 
дополнительно была включена кормовая свекла, оказал неодинаковое 
влияние на микробиологические процессы в рубце. Так, добавление в 
рацион бычков второй группы свеклы кормовой повысило содержание 
ЛЖК со 102 до 115 ммоль/л или на 12,7%, при этом общее количество 
азота в рубцовой жидкости  увеличилось с 0,209 до 0,212%, одновременно 
несколько снизилась концентрация аммиака. В большей мере эти различия 
отмечены у бычков третьей и четвертой групп, в состав рационов которых 
были включены сенаж и силос. Так, содержание азота в содержимом 
рубца бычков четвертой группы составило 0,222%, ЛЖК – 120 ммоль/л, 
концентрация аммиака уменьшилась до 22 мг%, что свидетельствует об 
интенсификации ферментативных процессов в рубце и более 
эффективному использованию азота корма бычками четвертой группы по 
сравнению с другими группами. Следовательно, включение в рационы 
опытных групп сочных кормов (свекла кормовая, силос кукурузный и 
сенаж) позволило более полно сбалансировать рационы по энергии, 
протеину, углеводам, минеральным и биологически активным веществам, 
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что положительно сказалось на ферментативных процессах в рубце. Об 
этом свидетельствуют и данные, полученные в опыте по изучению 
переваримости питательных веществ рационов. Так, из данных таблицы 5 
видно, что включение в рационы сочных кормов способствовало 
повышению переваримости всех питательных веществ  во второй, третьей 
и четвертой группах.  

Таблица 5 
Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона, % 

Группа Показатели I II III IV 
Сухое вещество 64,38±2,3 65,21±0,6 65,14±2,4 67,57±2,9 
Органическое вещество 65,56±2,2 66,23±0,5 66,42±2,3 68,37±2,7 
Протеин 62,12±1,1 64,91±1,2 66,23±4,1 66,24±1,0* 
БЭВ 71,46±0,4 72,79±0,9 73,10±1,1 74,44±1,0** 
Жир 47,57±4,2 48,93±1,9 49,52±10,1 46,83±9,7 
Клетчатка 56,14±3,0 58,86±0,7 59,12±4,0 60,7±4,1 
 
Важным показателем использования корма животными являются 

коэффициенты переваримости. В данном случае увеличение сочности 
рациона положительно сказалось на коэффициентах переваримости. 
Наиболее это разница проявилась у животных четвертой группы, в 
рационе которой были свекла кормовая и кукурузный силос. Так, 
переваримость органического вещества, протеина, клетчатки, БЭВ у 
бычков четвертой группы, по сравнению с первой, оказалась выше 
соответственно на 2,81 п.п., 4,12, 4,56 и 2,98 процентных пункта. 
Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о том, что 
включение в рацион грубых, сочных и концентрированных кормов 
позволяет повысить биологическую полноценность рационов. 
Отрицательное влияние на переваримость питательных веществ рационов 
в первой группе оказало повышенное содержание клетчатки 26,4% при 
оптимальной норме 17-22%. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований: 
1. Оптимизация рационов ремонтных бычков путем ввода в их состав 

кормовой свеклы, сенажа и кукурузного силоса позволяет повысить 
биологическую и энергетическую ценность рациона, концентрацию 
энергии в сухом веществе до 9,83 МДж, влажность рациона с 19 до 54%, 
снизить уровень клетчатки с 26,4 до 22,6%, обеспечить содержание 
легкорастворимых углеводов (сахар + крахмал) на уровне 22,9%.  

2. Скармливание таких рационов способствует активизации 
микробиологических процессов в рубце – в рубцовой жидкости, 
повышается количество ЛЖК со 102 до 120 ммоль/л, азота – с 0,209 до 
0,222, снижается уровень аммиака с 24,1 до 22,0 мг%, повышается 
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переваримость всех питательных веществ на 2,81-4,56 п.п. 
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В.П. Цай, Н.А. Яцко, В.В. Карелін, Н.В. Кіреєнко. ОПТИМІЗАЦІЯ 
ГОДІВЛІ РЕМОНТНИХ БУГАЙЦІВ ЧОРНО-РЯБОЇ ПОРОДИ. 

Встановлено,що згодовування в раціонах ремонтних бугайців кормового 
буряка, сінажу та кукурудзяного силосу дозволяє підвищити біологічну та 
енергетичну цінність раціону, концентрацію енергії в сухій речовині до 9,83 МДж, 
вологість раціону з 19 до 54%, знизити рівень клітковини з 26,4 до 22,6%. 
Забезпечити вміст легкорозчинних вуглеводів (цукор+крохмаль) 22,9%. 
Згодовування тких раціонів сприяє активізації мікробіологічних процесів у рубці – у 
рубцевій рідині, підвищується кількість ЛЖК із 102 до 120 ммоль/л, азоту – з 0,209 
до 0,222, знижується рівень аміаку з 24,1 до 22,0 мг%, підвищується 
перетравність всіх поживних речовин – на 2,81-4,56 п.п. 
 

V. Tsaj, N. Yatsko, V. Karelin, N. Kireenko. THE OPTIMIZATION 
OF FEEDING OF REPAIR CALVES OF BLACK-MOTTLED BREED. 

It is found that feeding rations to repair bulls fodder beet, silage and corn silage 
improves biological and dietary energy, energy concentration in dry matter to 9.83 MJ, 
moisture intake from 19 to 54%, reduce fat from 26.4% to 22.6%, to provide content of 
soluble carbohydrates (sugars + starch) 22.9%. Feeding these diets helps to activate the 
microbial processes in the rumen - in rumen fluid, increases the amount of VFA from 102 
to 120 mmol / l of nitrogen - from 0.209 to 0.222, reduced ammonia levels from 24.1 to 
22.0 mg%, increases the digestibility of all nutrients substances - to 2,81-4,56 p.p. 
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