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СЕКЦІЯ 1. 

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ 

ТВАРИННИЦТВА 

 

УДК 637.12(477.74) 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА  

МОЛОКА В УМОВАХ СТОВ «КОЛОС»  

РОЗДІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Гарбар А. В., здобувач вищої освіти ОР «Магістр» спеціальність 204 

Науковий керівник: Сусол Р. Л. к. с.-г. наук, професор 

 

Ключові слова: технологія, корови, лактація, вік першого отелення, 

молочна продуктивність. 

 

Технологія виробництва великої рогатої худоби — поширеніша  галузей 

тваринництва. Яка користується попитом на всій території України. Особливу 

увагу приділяють більш технологічним комплексам, які затрачують менше 

коштів на виробництво. Галузь покриває більшу частку попиту у споживачів 

продукції — молока і м'яса. Розрізняють декілька напрямків скотарства: молочне; 

м'ясне; м'ясо-молочне; молочно-м'ясне. 

Актуальність теми. В даній роботі вивчаються методи удосконалення 

виробництва молока, ми оцінювали  молочну продуктивність корів господарства 

та розробляли шляхи її підвищення, для цього  визначали економічну 

ефективність технології виробництва молока та шляхи її удосконалення. 

Метою роботи було проведення аналізу технології виробництва молока та 

її удосконалення в умовах СТОВ «Колос» Великомихайлівського району 

Одеської області. 

Для досягнення цього необхідно було вирішити такі задачі: 

- Вивчити природно-кліматичні та господарські умови СТОВ «Колос»; 

- Проаналізувати умови годівлі й утримання корів різного фізіологічного 

стану; 

- Провести аналіз відтворення стада корів; 

- Оцінити молочну продуктивність корів господарства та розробити шляхи 

її підвищення; 

- Визначити економічну ефективність технології виробництва молока в 

умовах СТОВ «Колос» та шляхи її удосконалення. 

На сучасному етапі українська червона степова молочна порода є най 

чисельнішою за поголів’ям, розповсюдженою за ареалом, конкурентоспроможну 

за продуктивністю молока, розгалужену та багато використовується в селекції та 

поліпшенні інших порід, диференційовану, достатньою мірою консолідовану [2] 

спеціалізовану молочну породу з достатніми резервами для селекційного 

удосконалення, як можливий засіб чистопородного розведення та і з можливим 
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подальшим використанням кращого світового генетичного матеріалу за 

принципом відкритої системи. [4]  

Тварин української червоної молочної породи використовують у дев'яти 

південних та східних областях і Автономній Республіці Крим. В українській 

червоній молочній породі крім двох внутрішньопородних типів, сформовано 

п'ять зональних заводських типів [3]. 

Кримський зональний заводський тип створено у господарствах АР Крим. 

У якості базових визначено 14 господарств регіону. Найбільший вплив на 

формування типу мало заводське стадо племзаводу «Широке». Головною 

ознакою корів цього типу є найвищий вміст жиру і білку в молоці.  

Центральний зональний заводський тип створено у господарствах 

Дніпропетровської та Кіровоградської областей. У якості базових визначено 21 

господарство. Генетичний потенціал корів цього типу: надій за 305 днів лактації 

- 6200 кг, вміст жиру у молоці - 3,8% [1]. 

Східний зональний тип створено у господарствах Донецької, Харківської 

та Луганської областей. Базовими визначено 24 господарства регіону. Тварини 

цього типу відзначаються підвищеною скороспілістю, наймолодшим віком 

першого і подальших отелень. Генетичний потенціал корів цього типу: надій за 

305 днів лактації - 5900 кг, вміст жиру у молоці 3,8%.  

Західний зональний заводський тип створено в господарствах Одеської 

області. У якості базових визначено 16 господарств регіону. Генетичний 

потенціал корів цього типу: надій за 305 днів лактації - 5300 кг, вміст жиру у 

молоці - 3,9% [5]. 

Експериментальні дослідження було проведено в умовах СТОВ «Колос» 

Великомихайлівського району Одеської області. 

Господарство розміщене на межі степової і лісостепової зон України з 

помірно-континентальним, м’яким кліматом. Середня температура взимку – -10 

– - 15 оС. В окремі роки зимові короткочасні морози досягають відмітки -25 –  -

28 оС. Зими в основному малосніжні. Літо – жарке, з середніми температурами 

+20 – +25 оС. середньорічна кількість опадів коливається в межах 500-600 мм, 

грунт – чорнозем, структурний, здоровий. 

У табл. 1 наведено віковий склад стада корів СТОВ «Колос». 

Таблиця 1 Віковий склад стада корів СТОВ «Колос» 

Вік корів в отеленнях Голів % 

1 30,0 25,0 

2 26,0 21,7 

3 28,0 23,3 

4 12,0 10 

5 11,0 9,2 

6 7,0 5,8 

7 6,0 5,0 

Всього  120 100,0 
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Як видно з даних, наведених в таблиці 1, найбільша питома вага корів 

припадає на перше, друге і третє отелення і складає відповідно – 25,0%, 21,7%, 

23,3%. Від 10,0 до 5,0% корів мають вік з четвертої до сьомої лактації, тобто 

стадо стало значно молодше, що дає можливість нарощувати валовий надій 

молока. 

Структура галузі скотарства СТОВ «Колос» наведена в таблиці 2. 

Таблиця 2 Структура стада великої рогатої худоби 

Статевовікові групи 

Роки  

2018 2019 2020 

Гол % Гол % Гол % 

Корови 120 60,0 120 57,1 120 54,8 

Нетелі 15 7,5 25 11,9 25 11,4 

Телиці до року 40 20,0 37 17,6 38 17,4 

Телиці старше року 20 10,0 20 9,6 29 13,2 

Бугайці до року 5 2,5 8 3,8 7 3,2 

Тварини на відгодівлі - - - - - - 

Всього  200 100 210 100 219 100 

 

Аналіз наведених даних таблиці 2 показує, що поголів’я худоби в 

господарстві за аналізуємий період суттєво не змінилося. Так, у 2020 році в 

порівнянні з 2018 роком зменшилось на 43 гол. або на 7,77%. 

Кількість нетелей у структурі стада у 2020 році збільшилась у порівнянні з 

2018 р. на 10 голів або на 66,7%, та цей показник ще досить низький для того 

щоб проводити жорстку вибраковку малопродуктивних корів. Кількість 

молодняку, який вирощується в господарстві для ремонту стада, також у повній 

мірі не забезпечує потребу галузі в високопродуктивних первістках. 

Рівень молочної продуктивності корів залежить від багатьох показників: 

спадковості, породи, умов годівлі та утримання, фізіологічного стану тварин, 

вирощування ремонтного молодняку. 

Тривалість сервіс-періоду корів господарства по лактаціям наведена в 

таблиці 3. 

Таблиця 3. Тривалість сервіс-періоду залежно від лактації 

Показники  І лактація ІІ лактація ІІІ лактація 

гол % гол % гол % 

Всього корів 40 100 26 100 28 100 

Сервіс-період, днів:       

До 30 4 40 5 19,2   

31-60 3 30 8 30,8 5 17,9 

61-90 3 30 5 19,2 10 35,7 

91-120   8 30,8 6 21,4 

121-150     7 25,0 
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Наведені дані таблиці 3 показують, що корови господарства мають різну 

тривалість сервіс-періоду. Так, найбільша кількість корів І лактації 4 гол або 40% 

має сервіс-період де 30 днів, 6 гол або 60% - від 31 до 90 днів. Корови ІІ лактації 

характеризуються більш подовженим сервіс-періодом 61-90 днів – 5 голів або 

19,2%, а також 8 голів або 30,8% мають тривалість сервіс-періоду 120 днів. 

Корови ІІІ лактації мали більш подовжений сервіс-період. Тривалість 

цього періоду у них коливалася в межах від 31 до 150 днів. Найбільше корів мали 

сервіс-період 61-90 днів. Такі корови становили 35,7%. Корів з тривалістю 

сервіс-періоду від 120 до 150 днів було 7 голів або 25,0%. 

Отже більш інтенсивно у господарстві використовуються корови 

первістки від загального поголів’я після отелення 7 голів або 70% має сервіс-

період до 60 днів. 

Ефективність виробництва молока в умовах СТОВ «Колос» наведено в 

таблиці 4. 

Таблиця 4. Економічна ефективність виробництва молока  

в умовах СТОВ «Колос» 

Показники Кількість 

Надій на корову за рік на одну корову, кг 3425 

Реалізовано молока, кг 2911 

Виробнича собівартість 1 ц молока, грн.  420 

Собівартість реалізованого молока, всього, грн.  12226,2 

Реалізаційна ціна 1 ц молока, грн.  510 

Отримано від реалізації молока, грн.  14846 

Прибуток, грн.  2619,8 

Рентабельність, % 21,4 

 

Дані таблиці 4 свідчать, що виробництво молока в СТОВ «Колос» 

рентабельне. Прибуток від реалізації молока станове 2619,8 грн. у розрахунку на 

одну корову. 
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Вступ. Розвиток спеціалізованого м'ясного скотарства можливий тільки за 

умови досягнення необхідного рівня ефективності виробництва приростів 

великої рогатої худоби, а саме це і залишається нерозв'язаною проблемою для 

більшості сільськогосподарських товаровиробників [3]. 

Одним із шляхів підвищення виробництва яловичини, вважається 

схрещування. У більшості випадків потомство, що отримане у результаті 

схрещування володіє кращою життєздатністю зі збагаченою спадковою основою 

і ширшими адаптаційними можливостями до умов навколишнього середовища 

порівняно із чистопорідними тваринами. Завдяки усьому цьому помісні тварини 

мають більш високу енергію росту, краще здоров'я та краще перетравлюють 

корми, порівняно із вихідними батьківськими породами. Застосовуючи різні 

варіанти промислового схрещування у спеціалізованому м'ясному скотарстві, 

можна перш за все раціонально використовувати кормові ресурси, впливати на 

якість м'яса та склад туші, терміни реалізації тварин і ефективність виробництва 

яловичини у цілому [1, 2].  

Мета роботи. Встановити вплив промислового схрещування на 

особливості росту, розвитку та формування м'ясної продуктивності бугайців в 

умовах ТОВ «Батьківщина» Березівського району Одеської області.  

Методика досліджень Для проведення досліду було сформовано 2 групи 

бугайців по 10 голів у кожній. До І контрольної групи відібрали чистопородних 

бугайців південної м'ясної породи, а до II дослідної – помісних бугайців, 

отриманих від схрещування корів південної м'ясної породи із бугаями 

лімузинської.  

У період проведення досліду умови годівлі та утримання всіх піддослідних 

груп тварин були аналогічними, згідно з технологією, прийнятою в 

господарстві.. 

Для вивчення особливості росту та розвитку піддослідних тварин до 

ранкової годівлі проводили їх індивідуальне зважування у певні вікові періоди: 

при народженні, у 3, 7, 12, 15 і 18 місяців. На основі зважувань вираховували 

середньодобовий приріст живої маси. 

Показники м'ясної продуктивності (забійна і передзабійна маса, 

морфологічний склад туш) вивчали шляхом контрольного забою у віці 18 місяців 

по 3 голови із кожної групи. 
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Результати досліджень. Жива маса є одним із основних показників 

інтенсивності росту і розвитку молодого організму, на основі якого можна 

свідчити про відповідність розвитку тварин встановленому стандарту і про стан 

його вгодованості. Зміни живої маси піддослідних тварин відображені в даних 

таблиці 1. 

Таблиця 1. Динаміка живої маси піддослідних тварин, 
x

SX   

Показники 
Група  

І контрольна ІІ дослідна 

Кількість тварин,гол. 10 10 

Жива маса, кг: 

- при народженні 

- 3 місяці 

- 7 місяців 

- 12 місяців 

- 15 місяців 

- 18 місяців 

30,2±1,2 

91,9±7,3 

202,8±17,6 

286,7±25,3 

396,5±19,5 

510,9±20,7 

30,2±0,8 

99,5±5,7 

216,5±9,8 

308,3±24,6 

427,1±18,8 

567,5±17,3* 

Примітка:* – Р ≤ 0,05. 

З даних таблиці 1, випливає, що бугайці обох груп характеризувалися 

інтенсивним ростом від народження до 18-місячного віку, однак перевага за 

живою масою в усі вікові періоди була на боці тварин II дослідної групи. Так, у 

віці 3 місяці їх жива маса була на 8,27% (7,6 кг) вищою порівняно з масою тварин 

із I контрольної групи. Ця тенденція зберігалася в 7-, 12-, 15-місячному віці: 

різниця між групами відповідно складала 6,76; 7,53 та 7,72 % на користь бугайців 

із II дослідної групи.  

При знятті з відгодівлі у 18-місячному віці жива маса тварин II дослідної 

групи була достовірно (td = 2,10; Р ≤ 0,05)вищою на 11,08 % чи 56,6 кг порівняно 

з однолітками із І контрольної групи. 

Про інтенсивність росту та розвитку тварин, крім живої маси, можна 

судити також за середньодобовими приростами. Їх значення у піддослідних 

групах викладено у таблиці 2. 

Таблиця 2. Середньодобовий приріст живої маси  

піддослідних тварин, 
x

SX   

Показники 
Група 

І контрольна ІІ дослідна 

Кількість тварин, гол 10 10 

Середньодобовий приріст, г: 

- від народження до 3 місяців 

- від 3 до 7 місяців 

- від 7 до 12 місяців 

- від 12 до 15 місяців 

- від 15 до 18 місяців 

- від народження до 18 місяців 

 

685,56±21,9 

916,53±11,5 

551,97±20,2 

1220,00±39,3 

1271,11±53,2 

878,79±21,1 

 

751,11±31,3 

980,99±18,7* 

603,95±17,5* 

1320,00±34,1 

1560,00±58,4** 

982,27±19,7** 

Примітки: * – Р ≤ 0,05; ** – Р ≤ 0,01. 
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Виходячи з даних таблиці 2, слід знову таки відмітити перевагу бугайці II 

дослідної групи в усі вікові періоди за середньодобовими приростами живої 

маси. При цьому слід відмітити, що практично в усі вікові різниця між групами 

була достовірна. А саме, різниця між групами у період від народження до 3-

місячного віку була в межах 9,56 %, від 3 до 7 місяців – на 7,03 % (td = 2,94; 

Р ≤ 0,05), від 7 до 12 місяців –8,61 % (td = 2,10; Р ≤ 0,05), від 12 до 15 місяців – 

8,20 %, а в період заключної відгодівлі від 15 до 18 місяців – на 22,73 % (td = 3,66; 

Р ≤ 0,01). Загалом за весь період вирощування і відгодівлі помісні бугайці ІІ 

дослідної групи достовірно (td = 3,68; Р ≤ 0,01) перевищували чистопородних 

тварин (І контрольна) за середньодобовими проростами живої маси на 11,78 % 

(103,48 г). 

При більш детальному аналізі можна відмітити значне зниження 

середньодобових приростів бугайців обох груп у період від 7- до 12-місячного 

віку порівняно з іншими періодами вирощування. Це пояснюється тим, що саме 

в цей час проходить відлучення молодняку від матерів-годувальниць. Факт 

стресового стану у тварин в саме у цей період підтверджений багатьма вченими 

і практиками, які вказують на пригнічений стан тварин, відмову від кормів і води, 

усе це негативно впливає на їх середньодобові прирости. 

Задля порівняння післязабійної м'ясної продуктивності піддослідних 

тварин у господарстві був проведений контрольний забій. Із цією метою з кожної 

групи було відібрано по 3 голови. Сам забій проводили із дотриманням усіх 

правил. Отримані результати контрольного забою бугайців різного породного 

походження представлені у таблиці 3.  

Таблиця 3. Результати контрольного забою піддослідних бугайців, 
x

SX   

Показники  
Групи  

I контрольна II дослідна 

Кількість тварин,гол 3 3 

Жива маса після зняття з відгодівлі, кг 506,9±15,9 563,2±13,7* 

Передзабійна жива маса, кг 491,8±14,22 546,4±12,1* 

Маса туші, кг 294,7±7,3 340,8±6,9** 

Маса внутрішнього жиру, кг 7,5±0,9 12,8±1,2* 

Забійна маса, кг 302,2±7,9 353,6±7,4** 

Забійний вихід, % 61,45±0,65 64,71±0,58* 

Примітки: * – Р ≤ 0,05; ** – Р ≤ 0,01. 

Аналізуючи результати контрольного забою (табл. 3) слід відмітити, що 

бугайці II дослідної групи достовірно перевершували бугайців I контрольної 

групи за показником живої маси перед забоєм на 10,00 % чи 56,3 кг (td = 2,68; 

Р ≤ 0,05). Після 24 годинної голодної витримки достовірна різниця між групами 

у передзабійній живій масі склала 9,99 % чи 54,6 кг (td = 2,93; Р ≤ 0,05) на 

користь помісей південної м'ясної × лімузин. 
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Маса парних туш також була вищою у помісних бугайців II дослідної 

групи порівняно із тушами бугайців I контрольної групи на 13,53 %, або на 

46,1 кг (td = 4,59; Р ≤ 0,01). 

Від кожного бугайця із II дослідної групи було отримано на 5,3 кг чи 

41,41 % внутрішнього жиру більше, ніж у контрольній групі (td = 3,53; Р ≤ 0,05). 

Враховуючи такі результати різниця між групами за показником забійної 

маси була статистично вірогідною (td = 4,75; Р ≤ 0,01) і склала 51,4 кг чи 14,54 %.  

Забійний вихід у помісних тварин II дослідної групи був на 5,04 % вищим, 

ніж у бугайців I контрольної групи і ця різниця також була достовірної (td = 3,74; 

Р ≤ 0,05). 

Висновки: 

1. Серед піддослідних бугайців на вирощуванні та відгодівлі вищою 

живою масою в усі вікові періоди характеризувалися помісні тварини отримані 

від схрещування низькопродуктивних корів південної м'ясної породи із бугаями 

лімузинської. У результаті при зняті з відгодівлі у 18-місячному віці їх жива маса 

була вірогідно вищою на 11,08 % (Р ≤ 0,05). 

2. За весь період вирощування і відгодівлі кращими середньодобовими 

приростами живої маси відрізнялися помісні бугайці II дослідної групи вони на 

7,03–22,73 % (при Р ≤ 0,05–0,01) переважали чистопородних однолітків I 

контрольної групи. 

3. Тварини II дослідної групи вірогідно переважали бугайців I контрольної 

групи за передзабійною живою масою на 9,99 % чи 54,6 кг (Р ≤ 0,05), масою 

парної туші – на 13,53 %, або на 46,1 кг (Р ≤ 0,01) і забійним виходом – на 5,04% 

(Р ≤ 0,05). 
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Вступ. Інтенсифікація молочного скотарства оптимізує раціональне 

використання корів задля одержання максимальних надоїв за кожну лактацію 

[1]. Із усіх факторів, які впливають на молочну продуктивність корів, 

найважливішими є умови годівлі, утримання та рівень відтворення. Регулювання 

процесів відтворення – найпроблематичніше питання експлуатації корів. Воно 

враховує комплекс показників, кожен із яких, у певній ступені, залежить від умов 

зовнішнього середовища. Молочна продуктивність і темпи відтворення дійного 

стада у значній мірі пов'язані з інтенсифікацією вирощування ремонтних телиць, 

віком їх першого осіменіння і першого отелення корів [2, 3].  

Мета роботи. встановити вплив віку першого отелення корів на їх молочну 

продуктивність в умовах ПСП «Перемога» Томашпільського району Вінницької 

області.  

Методика досліджень З метою встановлення впливу на молочну 

продуктивність корів віку їх першого отелення в умова господарства була 

проаналізована інформація про племінне та продуктивне використання корів і 

відібрано 70 голів тварин-аналогів, враховуючи їх вік, фізіологічний стан і живу 

масу. Всіх піддослідних корів розподілили на 5 груп відповідно до віку їх 

першого отелення. Враховуючи проведений розподіл, до І групи було віднесено 

12 корів, вік першого отелення яких був до 25 місяців, до ІІ групи із віком 

першого отелення від 25,1 до 26 місяців потрапило 27 корів, до ІІІ групи (вік 

першого отелення від 26,1 до 27 місяців) – 15 голів, до ІV групи (вік першого 

отелення від 27,1 до 28 місяців – 8 голів, а до V групи – 6 голів, вік їх першого 

отелення був понад 28,1 місяців. 

Результати досліджень. Молочна продуктивність по І лактації 

піддослідних корів із різним віком першого отелення викладено у таблиці 1. 

Аналіз взаємозв'язку між віком першого отелення корів і їх молочною 

продуктивність у високопродуктивному стаді племінного заводу ПСП 

«Перемога» засвідчив, що максимальний надій первісток відмічався за першого 

отелення у віці 25,1–26 місяців (табл. 1). Високим показником надою також 

характеризуються тварини, у яких вік першого отелення був до 25 місяців. Зі 

збільшенням віку першого отелення починаючи із 26 місяців відмічається 

поступове зниження рівня надою. Так, середній надій корів ІІ групи склав 

7789,42 кг, що на 2,45 % вище ніж у первісток ІІІ групи із віком  

Таблиця 1. Молочна продуктивність корів по І лактації  

залежно від віку їх першого отелення, 
x

SX   

Показники 
Групи 

І ІІ ІІІ ІV V 

Кількість голів 14 27 15 8 6 

Вік при першому 

отеленні, місяців 
до 25 25,1–26,0 26,1–27,0 27,1–28,0 28,1 і більше 

Надій за фактичну 

лактацію, кг 

7673,65± 

76,64 

7789,42± 

81,63 

7598,48± 

102,84 

7318,26± 

146,98 

7002,42± 

152,71 

Вміст жиру в 

молоці, % 
3,86±0,01 3,86±0,01 3,87±0,02 3,85±0,02 3,84±0,02 
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Кількість 

молочного жиру, кг 
296,21±4,61 300,67±4,85 294,06±5,16 281,75±5,65 268,89±5,96 

Вміст білку в 

молоці, % 
3,29±0,01 3,31±0,01 3,29±0,01 3,30±0,02 3,30±0,02 

Кількість 

молочного білку, кг 
252,46±4,59 257,83±4,73 249,99±5,08 241,50±5,19 231,08±5,54 

 

першого отелення 26,1–27 місяців. Вірогідна різниця за показниками надою 

відмічається між коровами ІІ та ІV груп – 6,05 % чи 471,16 кг (td = 2,80; Р ≤ 0,01), 

а між І та ІV групами – 4,63 % чи 355,39 кг (td = 2,14; Р ≤ 0,05). Найнижчими 

надоями характеризуються тварини, що вперше отелилися у віці понад 28,1 

місяців. Вони на 8,75 % чи 671,23 кг вірогідно (td = 3,93; Р ≤ 0,001) поступалися 

ровесницям із І групи; на 10,10 % чи 787,00 кг – одноліткам із ІІ групи (td = 4,54; 

Р ≤ 0,001) і на 7,84 % чи 596,06 кг – первісткам ІІІ групи (td = 3,24; Р ≤ 0,01). 

Різниця між V та ІV групою становила 4,32 % чи 315,84 кг і була невірогідною. 

За вмістом жиру у молоці найкращими були первістки із віком першого 

отелення 26,1–27 місяців (ІІІ група). Вони 0,01 % перевищували ровесниць із І та 

ІІ груп. Різниця за досліджуваним показником між ІV та ІІІ групою була 0,02 %, 

а між V і ІІІ –0,03 % на користь останніх. В усіх випадках різниця між групами 

не вірогідна. 

За вмістом білку в молоці кращими були первістка ІІ групи, вони на 0,01 % 

перевищували ровесниць із ІV та V груп і на 0,02 % – одноліток із І та ІІІ груп.  

Порівнюючи кількість молочного жиру та молочного білку у молоці корів 

із різним віком першого отелення слід відмітити аналогічну тенденцію як і при 

рівню надою, адже ці показники взаємопов'язані. Так, різниця між І та ІІ групами 

за кількістю молочного жиру складала 1,51 % чи 4,46 кг на користь первісток із 

віком першого отелення від 25,1 до 26 місяців; між І та ІІІ групами – 0,73 % чи 

2,15 кг; між І та ІV групами –4,88 % чи 14,46 кг; а між І та V –9,22 % чи 27,32 кг 

(td = 3,05, Р ≤ 0,01) на користь корів,що отелилися вперше до 25 місяців. Щодо 

порівняння досліджуваного показника первісток ІІ групи із коровами ІІІ групи, 

то різниця склала 2,20 % чи 6,61 кг, із тваринами ІV групи – 6,29 % чи 18,92 кг 

(td = 2,54, Р ≤ 0,05), а із V – 10,57 % чи 31,78 кг (td = 4,14, Р ≤ 0,001) 

Порівнюючи кількість молочного білку у первісток із різним віком 

першого отелення знову таки вбачається перевага тварин І та ІІ груп. Первістки 

І групи перевищували одноліток із ІІІ групи на0,98 % чи 2,47 кг, із ІV – на 4,34 % 

чи 10,96 кг , а із V – на 8,47 % чи 21,38 кг (td = 2,88, Р ≤ 0,01). Щодо корів ІІ групи, 

то вони на 1,69 % чи 4,37 кг були кращими за одноліток із І групи, на 3,04 % чи 

7,84 кг із ІІІ групи, на 6,33 % чи 16,33 кг із ІV (td = 2,33, Р ≤ 0,05) та 10,38 % чи 

26,75 кг із V (td = 3,67, Р ≤ 0,001).  

На скільки змінилася молочна продуктивність піддослідних корів по ІІ 

лактації представлено у таблиці 2. 
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Таблиця 2. Молочна продуктивність корів по ІІ лактації  

залежно від віку їх першого отелення, 
x

SX 
     

 

Показники 
Групи 

І ІІ ІІІ ІV V 

Кількість голів 14 27 15 8 6 

Вік при першому 

отеленні, місяців 
до 25 25,1–26,0 26,1–27,0 27,1–28,0 28,1 і більше 

Надій за фактичну 

лактацію, кг 

8120,02± 

81,10 

8190,58± 

85,84 

7858,34± 

106,36 

7441,94± 

149,46 

7114,46± 

155,18 

Вміст жиру в 

молоці, % 
3,88±0,01 3,87±0,01 3,88±0,02 3,87±0,02 3,87±0,02 

Кількість 

молочного жиру, кг 
312,08±4,82 316,98±5,08 304,90±5,34 288,00±5,74 275,32±6,06 

Вміст білку в 

молоці, % 
3,30±0,01 3,31±0,01 3,31±0,01 3,30±0,02 3,30±0,02 

Кількість 

молочного білку, кг 
268,74±4,86 271,10±4,96 260,11±5,25 245,58±5,28 234,78±5,62 

 

Найперше що слід відмітити це інтенсивність підвищення надоїв. Якщо 

надої по ІІ лактації корови із віком першого отелення до 25 місяців зросли на 

5,82 %, корів із віком першого отелення від 25,1 до 26 місяців – на 5,15 %, то у 

корів ІІІ групи – лише 3,42 %, ІV – 1,69 %, а V – тільки 1,60 %. 

За рівнем надою по ІІ лактації знову таки кращими були тварини ІІ групи, 

але різниця між ними і коровами із І групи значно зменшилася і склала лише 

0,86 % чи 7,56 кг. В той же час різниця між іншими групами зросла і склала 

відповідно: між І та ІІІ – 3,22 % чи 261,68 кг; між І і ІV – 8,35 % чи 678,08 кг (td 

= 3,99; Р ≤ 0,001); між І та V – 12,38 % чи 1005,56 кг (td = 5,74, Р ≤ 0,001); між ІІ 

та ІІІ – 4,06 % чи 332,24 кг (td = 2,43, Р ≤ 0,05); між ІІ та ІV – 9,14 % чи 748,64 кг 

(td = 4,34, Р ≤ 0,001); між ІІ та V – 13,14 % чи 1076,12 кг(td = 6,07, Р ≤ 0,001). Між 

коровами із віком першого отелення 26,1–27 місяців (ІІІ група) і тваринами, які 

отелилися вперше пізніше за 28,1 місяців (V група) спостерігається вірогідна 

різниця за надоєм у 743,88 кг (td = 3,95, Р ≤ 0,001). 

Як і по І лактації будь-якої тенденції за вмістом жиру та білку в молоці по 

ІІ лактації не відмічається.  

За кількістю молочного жиру по ІІ лактації корови V групи вірогідно 

поступалися ровесницям із ІІ групи на 13,14 % чи 41,66 кг (td = 5,27, Р ≤ 0,001), із І 

групи – на 11,78 % чи 36,76 кг (td = 4,75, Р ≤ 0,001), із ІІІ – 9,70 % чи 29,58 кг (td 

= 3,66; Р ≤ 0,01) 

За молочним білком по ІІ лактації вірогідна різниця між тваринами V групи 

та однолітками І групи склала 12,64 % чи 33,96 кг (td = 4,57, Р ≤ 0,001), тваринами 

ІІ групи – 13,40 % чи 36,32 кг (td = 4,85, Р ≤ 0,001), коровами ІІІ групи – 9,74 % 

чи 25,33 кг (td = 3,29, Р ≤ 0,01) 
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Висновки: 

4. Максимальні надою у господарстві отримують від корів-первісток, що 

отелилися у віці до 26 місяців. З подовженням віку першого отелення надої корів 

по І лактації зменшуються на 2,45–10,10 %  

5. Для корів, що вперше отелилися до 26 місяців характерне зростання 

надоїв по ІІ лактації в межах 5,15–5,82 %, а для корів, які отелилися у віці понад 

28 місяців збільшення становить лише 1,60 % 

6. Вік першого отелення корів не впливає на вміст жиру та білку у їх 

молоці. 

7. За кількістю молочного жиру корови із віком першого отелення до 26 

місяців перевищують ровесниць, що отелилися пізніше по І лактації на 0,73–

10,57 %, по ІІ лактації на 2,30–13,14 %, а за кількістю молочного білку відповідно 

на 0,98–10,38 % та 3,21–13,40 %. 
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українська червона молочна порода 

 

Вступ. Ефективність молочного скотарства тісно пов’язана з 

інтенсивністю відтворення стада. Високі показники продуктивності й 

відтворення поголів’я не можна одержати без повноцінної годівлі й оптимальних 

умов утримання, так як висока концентрація тварин, гіподинамія, недогодівля, 

стресові ситуації та недотримання правил виконання технологічних операцій 
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негативно впливають на фізіологічні процеси організму і найбільше на 

функціональний стан статевої системи [1-3]. 

Строки осіменіння корів залежать від багатьох факторів, серед яких і 

тривалість сервіс-періоду. При його тривалості менше 40 днів заплідненість 

корів не перевищує 14 %, а тривалість його понад 90 днів економічно не 

доцільна, так як при цьому господарство недоотримує за кожний день лактації 

0,2-0,7 кг молока. При продовженому сервіс-періоді зростає тривалість лактації 

і міжотельного періоду. При цьому вони збільшуються швидшими темпами, ніж 

підвищується надій за лактацію. При продовженому сервіс-періоді збільшується 

надій за всю лактацію, але надій за один день як лактації, так і міжотельного 

періоду знижується [2-4]. 

Мета роботи: вивчення стану відтворення великої рогатої худоби й оцінка 

відтворювальної здатності корів української червоної молочної породи СТОВ 

«Агрофірма «Петродолинське» Овідіопольського району Одеської області». 

Результати досліджень. Одним із чинників, що значно впливає на темпи 

відтворення стада є тривалість сервіс-періоду корів. Значення цього показника  у 

стаді господарства наведена у таблиці 1. 

Таблиця 1. Тривалість сервіс-періоду корів  

СТОВ «Агрофірма «Петродолинське», дні 

Отелень n X±Sх ±σ CV, % 

1 20 82,3±1,134*** 4,943 6,0 

2 20 130,25±1,370 5,972 4,6 

3 20 112,90±1,570*** 6,843 6,1 

4 20 101,50±4,453*** 19,408 1,9 

5 20 104,25±8,542* 37,230 3,6 

6 20 103,60±6,201*** 27,025 2,6 

7 20 108,75±6,852** 29,860 2,7 

8 20 113,50±5,781** 25,195 2,2 

Середнє   107,13±4,488 19,559 3,7 

Примітка: * - Р>0,95; ** - Р>0,99; *** - Р>0,999 порівняно з другим отеленням 

 

Наведені дані таблиці 1 свідчать, що в середньому по поголів’ю  корів 

господарства середня тривалість сервіс-періоду станове 107,13±4,488 днів. 

Найменшу тривалість сервіс-періоду мали корови першого отелення, а 

найбільшу – другого. Перевага корів другого отелення за тривалістю сервіс-

періоду над коровами інших отелень була вірогідна з різним ступеням 

вірогідності і коливалася від 16,75 до 47,95 днів. Найбільша перевага була над 

коровами першого отелення і становила 47,95 днів або 58,3% (Р>0,999), а 

найменша над коровами восьмого отелення – 16,75 днів або 14,7% (Р>0,99). 

Перевищення тривалості сервіс-періоду понад 80 днів призводить до 

яловості корів. Яловість корів є наслідком тривалого сервіс-періоду, строки 

якого перевищує загальноприйняті норми. Кількість днів яловості у 

піддослідних корів наведено в таблиці 2. 
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Таблиця 2. Дні яловості піддослідних корів  

Отелення  Кількість ялових 

корів, гол 

Дні яловості у них 

всього  на 1 гол 

Перше 11 63 5,73 

Друге 20 1005 50,25 

Трете 20 658 32,90 

Четверте 17 456 26,82 

П’яте 16 520 32,50 

Шосте 16 500 31,25 

Сьоме 17 597 35,12 

Восьме 18 677 37,61 

Всього  135 4476 33,16 

 

Як видно з даних таблиці 2 піддослідні корови мали 4476 днів яловості, що 

у розрахунку на одну корову станове 33,16 днів. Однак, в межах кожного 

отелення кількість днів яловості була різна. Так, найменше днів яловості було у 

корів першого отелення (63 дня), а найбільше – другого  отелення (1005 днів). У 

корів інших отелень кількість днів яловості була майже однакова і коливалася 

від 456 до 677 днів, що у розрахунку на одну корову становило від 26,82 до 37,61 

днів. 

Ефективність використання корів з різною тривалістю сервіс-періоду 

наведена в таблиці 3. 

Таблиця 3. Збитки від яловості корів  

СТОВ «Агрофірма Петродолинське» 

Вік корів в 

отеленнях 

Кількість 

ялових 

корів, гол 

Кількість 

днів яловості 

Середньорічний 

надій на корову, 

кг 

Ціна 

реалізації 1 кг 

молока, грн 

Збиток від 

яловості, грн 

Перше 11 63 3833 2,94 25693,03 

Друге 20 1005 4454 2,94 865943,36 

Третє 20 658 5025 2,94 639639,32 

Четверте 17 456 5389 2,94 404077,96 

П’яте 16 520 5075 2,94 408415,85 

Шосте 16 500 4716 2,94 364927,84 

Сьоме 17 597 4509 2,94 442635,97 

Восьме 18 677 3974 2,94 468416,57 

Всього  135 4476 4622 2,94 3619749,6 

 

Дані таблиці 3 показують, що господарство від 135 ялових корів має 4476 

днів яловості, які в перерахунку на вартість молока дають збиток на суму 

3619749,6 грн, що у перерахунку на одну корову станове 26812,96 грн. 

Найменше збитків приносять корови першого отелення з найменшою 

кількістю як ялових корів, так і днів яловості у них, а найбільше – другого 

отелення з найбільшою кількістю ялових корів і днів яловості у них. Один день 

яловості корів у господарстві дає збитки на суму 808,7 грн. 
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Висновки: 

1. Середня тривалість сервіс-періоду у корів СТОВ «Агрофірма 

«Петродолинське» складає 107,13±4,488 дні, що перевищує загальноприйняту 

норму на 27,13 дня або 33,9 %. Тривалість сервіс-періоду корів другого отелення 

була найбільша і становила 130,25±1,370 днів та перевищувала цей показник у 

корів інших отелень від 16,75 до 47,95 днів або від 14,7 до 58,3 % (P ≤ 0,05–0,001).  

2. Кількість ялових корів – 135 гол, в середньому на одну корову припадає 

33,1 дня яловості.  

3. Економічна ефективність розведення корів з тривалістю сервіс-періоду 

більшого за норму приведе до недоодержання телят та збитків від яловості, які 

становить у розрахунку на одну корову 26812,96 грн, а один день яловості корів 

дає збитки на 808,7 грн. 
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ВИКОРИСТАННЯ КОРМОВОЇ ДОБАВКИ АЛЬФАСОРБУ ДЛЯ 
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середньодобовий приріст, показники крові. 

 
Вступ. При організації повноцінної годівлі тварин слід пам’ятати, що в 

організм з кормом можуть надходити різні токсичні речовини, в тому числі і 

мікотоксини. Мікотоксини – це вторинні метаболіти, які утворюються в процесі 

життєдіяльності плісеневих грибів [7]. Більшість мікотоксинів відноситься до 

сполук першого класу токсичності, які проявляють дерматонекротичну,  

гепатотоксичну, канцерогенну, мутагенну, тератогенну та імунодепресивну дії 

[1]. 
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Мікотоксини при надходженні в організм тварин і людей викликають 

важкі захворювання – мікотоксикози [2], які важко піддаються діагностиці, 

завдають великої економічної шкоди внаслідок зниження продуктивності і 

загибелі тварин [6]. 

Найбільшого поширення набула профілактика мікотоксикозів шляхом 

застосування адсорбентів, які додають до кормів для пов'язування мікотоксинів 

та запобігання їх надходження в організм [3]. Одним з таких детоксикантів 

кормів органічного походження є кормова добавка Альфасорб (ТОВ НВП 

«Аріадна» м. Одеса). Відмінною особливістю Альфасорба, є те, що цей продукт 

отримано на основі виділення целюлозних біополімерів з безліччю активних 

центрів з рослинної кормового сировини. Такою сировиною служать рослинні 

харчові волокна висівок, піддані багаторівневої обробці. Завдяки цьому, 

відбувається трансформація полімерних вуглеводних ланцюгів і утворюється 

безліч активних центрів зв'язування мікотоксинів. 

Метою досліджень було вивчити ефективність використання кормової 

добавки Альфасорб для знезараження комбікорму і її вплив на біохімічні 

показники крові та продуктивність молодняка свиней.  

Основні методи і матеріали досліджень. Експериментальні дослідження 

проведені в умовах приватного господарства. Для дослідження було відібрано 20 

свинок  великої білої породи у віці 1,5-місяців, із яких було сформовано дві групи 

(контрольну і дослідну) тварин  за принципом пар-аналогів з урахуванням віку, 

живої маси і розвитку по 10 голів у кожній. 

Поросят контрольної групи годували комбікормом, який виробляли в 

умовах господарства. Особливістю годівлі свиней дослідної групи було те, що їм 

до складу комбікорму вводили кормову добавку Альфасорб у кількості  2 кг на 

тонну комбікорму. Рецептура комбікорму розроблялася у відповідності з 

нормами годівлі для ремонтного молодняку свиней. Всі групи тварин у період 

досліду утримувались в однакових умовах. 

Токсичність кормів визначали біопробою та з використанням інфузорій 

Colpoda steinii (колподи) [5]. 

Наявність мікотоксинів у комбікормі визначали на імуноферментному 

аналізаторі Multiskan FS з використанням тест-систем Ridascreen (Німеччина). 

Динаміку живої маси та інтенсивність росту поросят визначали шляхом 

індивідуального зважування та розрахунку середньодобових приростів. Дослід 

тривав два місяці.  

У молодняка свиней на початку і в кінці досліду визначали біохімічні 

показники крові – вміст загального  білку і гемоглобіну, кількість еритроцитів і 

лейкоцитів, рівень глюкози та вміст сечовини (Кондрахин И.П. и др., 1985). Кров 

відбирали із вушної вени вранці до годівлі.  

На протязі досліду умови годівлі та утримання молодняка свиней 

контрольної і дослідної групи відповідали вимогам ВНТП - АПК - 02.05. 

Статистичну обробку отриманих даних проводили на ПК ІВМ з 

використанням комп’ютерної програми «Мicrosoft Excel». Вірогідність різниці 

між групами оцінювали за критерієм Стьюдента [4]. 
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Результати досліджень. Санітарно-гігієнічну оцінку комбікормів для 

молодняка свиней різних технологічних груп проводили за результатами 

токсикологічних і мікотоксикологічних методів досліджень. За результатами 

проведеного токсикологічного аналізу за використання у якості тест-обʼєкту 

інфузорій Colpoda steinii (колпода) було установлено, що комбікорм для поросят 

на дорощуванні і на відгодівлі був слабо токсичним – загибель колпод наступала 

через 30 і 37 хвилин відповідно після внесення водної витяжки комбікорму. При 

мікотоксикологічному дослідженні комбікормів були виявлені плісеневі гриби 

родів Aspergіllus, Fusarіum, Alternarіa, Mucor і Penіcіllіum. 

Дослідження на наявність мікотоксинів у зразках комбікорму для годівлі 

поросят на дорощуванні і відгодівлі засвідчили наявність у комбікормі для 

поросят на дорощуванні і молодняка на відгодівлі афлатоксин В1 у кількості 

0,0038 і 0,0040 мг/кг і зеараленон відповідно 0,15 і 0,20 мг/кг. Сумарна кількість 

мікотоксинів у комбікормі при дорощуванні поросят і на відгодівлі склала 

відповідно 0,1538 і 0,204 мг/кг.   

Включення до складу комбікорму ураженого плісеневими грибами і 

мікотоксинами Альфасорбу сприяло підвищенню інтенсивності росту поросят 

дослідної групи за період вирощування, у порівнянні з тваринами контрольної 

групи. Так, за середньодобовим приростом живої маси за період вирощування 

поросята дослідної групи перевищували тварин контрольної групи на 33,3 г чи 

на 7,93 %. 

Вивчення складу крові поросят на початку досліду і в кінці показало, що у 

цілому гематологічні показники крові знаходились у межах фізіологічної норми. 

Включення до комбікорму поросят дослідної групи 0,2 % Альфасорбу суттєво 

знижувало негативну дію мікотоксинів на організм поросят, і в той же час, 

сприяло деякому покращенню їх морфологічних і біохімічних показників крові. 

Відмічено підвищення в крові поросят дослідної групи у порівнянні з 

контролем кількості еритроцитів – на 6,67 %, гемоглобіну – на 6,85 %, вмісту 

загального білку – на 9,73 % і сечовини на 5,40 %. При цьому, за показниками 

що характеризують рівень білкового обміну (гемоглобін, загальний білок) 

поросята дослідної групи вірогідно перевершували тварин контрольної групи 

відповідно при td=2,34 і td=2,16, Р≤0,05. 

Підвищений вміст загального білка в дослідній групі в порівнянні з 

контролем, вказує на підвищення окислювально-відновних і пластичних 

процесів в організмі тварин у зв'язку з використанням Альфасорбу. Зниження 

вмісту загального білка в сироватці крові поросят контрольної групи пов'язано з 

тим, що мікотоксини при надходженні до організму поросят здатні пригнічувати 

синтез білка. 

Таким чином, використання кормової добавки Альфасорб в годівлі 

молодняка свиней комбікормом ураженим плісеневими грибами і 

мікотоксинами суттєво знижує негативну їх дію на організм, покращує 

біохімічні показники крові  і сприяє підвищенню продуктивності тварин.  

Висновки: 

1. За результатами проведеного токсикологічного аналізу за використання 

у якості тест-обʼєкту інфузорій Colpoda steinii (колпода) було установлено, що 
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комбікорм для поросят на дорощуванні і на відгодівлі був слабо токсичним – 

загибель колпод наступала через 30 і 37 хвилин відповідно після внесення водної 

витяжки комбікорму. 

2. Проведені мікотоксикологічні дослідження комбікорму для поросят на 

дорощуванні і молодняка на відгодівлі виявили афлатоксин В1 у кількості 0,0038 

і 0,0040 мг/кг і зеараленон відповідно 0,15 і 0,20 мг/кг. Сумарна кількість 

мікотоксинів у комбікормі при дорощуванні поросят і на відгодівлі склала 

відповідно 0,1538 і 0,204 мг/кг.   

3. Включення до складу комбікорму ураженого плісеневими грибами і 

мікотоксинами Альфасорбу сприяло підвищенню інтенсивності росту поросят 

дослідної групи за період вирощування, у порівнянні з тваринами контрольної 

групи. Так, за середньодобовим приростом живої маси за період вирощування 

поросята дослідної групи перевищували тварин контрольної групи на 33,3 г чи 

на 7,93 %.  

4. Відмічено підвищення в крові поросят дослідної групи у порівнянні з 

контролем кількості еритроцитів – на 6,67 %, гемоглобіну – на 6,85 %, вмісту 

загального білку – на 9,73 % і сечовини на 5,40 %. При цьому, за показниками 

що характеризують рівень білкового обміну (гемоглобін, загальний білок) 

поросята дослідної групи вірогідно перевершували тварин контрольної групи 

відповідно при td=2,34 і td=2,16, Р≤0,05. 

 
Список використаних джерел 

1. Духницький В.Б., Хмельницький Г.О., Бойко Г.В., Іващенко В.Д. 

Ветеринарна мікотоксикологія: навч. посібн. К. : Аграрна освіта, 2011. 203 с. 

2. Іваницький М.Є. Гістологічна характеристика мікотоксикозів свиней. 

Вісник аграрної науки. 2004. № 8. С. 33–35.  

3. Крюков В.С. Производителей адсорбентов микотоксинов привлекли 

морские водоросли. РацВетИнформ. 2014. № 5 (153). С. 32–36. 

4. Лакин Г.Ф. Биометрия. М.: Высшая школа, 1980. 230 с. 

5. Методика визначення токсичності кормів біопробою з використанням 

інфузорій колподи Colpoda steinii (прискорений метод) / О.П. Решетніченко, Л.В. 

Орлов, М.В. Богач [та ін.]. Одеса. 2008. 4 с. 

6. Решетніченко О.П. Використання природних мінералів для 

профілактики мікотоксикозів і підвищення продуктивності тварин : монограф. 

Одеса : Бондаренко М.О., 2017. 200 с. 

7. Труфанов О.В. Мониторинг загрязненности микотоксинами зерна и 

кормов в Украине в 2005-2010 гг. Сучасні проблеми токсикології. 2011. № 1-2. 

С. 35–39. 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

УДК 636.1.046(477.74) 
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Ключові слова: коні, орловська рисиста порода, російська рисиста порода, 

кінний завод, жвавість, випробування, іподром. 

 

Вступ. У формуванні породного різноманіття значну роль відіграють 

економічні умови країни. Чим вище економічно розвинена країна, тим більше 

кінський ринок орієнтований на спорт і активне дозвілля людини. 

Швидкоалюрні породи коней в усьому світі мали у минулому сторіччі вузьку 

спеціалізацію використання, що дозволило досягнути високих успіхів у їх 

селекції. Отримавши своєчасно спортивно-дозвільну орієнтацію, дуже швидко 

рисисті змагання на іподромах США, Франції, Австралії, Швеції, Італії з 

використанням тоталізатора на основі електронних мереж перетворилися на 

багатомільярдну іподромну індустрію, в якій сьогодні задіяні сотні тисяч 

професійних робітників. Саме тому актуальним є вивчення сучасного стану та 

проблем рисистого кіннозаводства з метою поліпшення його до рівня 

європейских країн. 

Мета роботи: шляхом дослідження генеалогічної  структури в системі 

селекції коней орловської та російської рисистих порід виявити найбільш 

перспективні селекційні прийоми, які дозволяють отримати коней з кращими 

показниками жвавості, а також проаналізувати системи тренінгу та методи 

підготовки до випробувань коней рисистих порід в умовах філії "Одеський 

іподром" ДП "Конярство України". 

Матеріали і методи досліджень. Дослідженнями були охоплені група 

жеребців–плідників рисистих порід у племінних господарствах України і 

отримане від них випробуване потомство. Вивчали робочі якості потомства, а 

також методи тренінгу та підготовки до випробувань молодняку орловської та 

російської рисистих порід в умовах філії "Одеський іподром" ДП "Конярство 

України". 

Результати досліджень. В результаті проведених досліджень 

встановлено, що коні російської рисистої породи переважають коней орловської 

породи як за жвавістю, так і за жвавісною скороспілістю. Це є цілком логічним, 

оскільки російська рисиста порода була створена методом простого відтворного 

схрещування орловських рисаків з американськими стандартбредними з метою 

покращення жвавості. Цим пояснюється і більш ранній вік встановлення 

власного рекорду (табл. 1) 
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Таблиця 1. Жвавісна скороспілість рисаків різних порід 

Порода Кількість коней класу 2.10 та жвавіше 

3 роки 4 роки ст. вік 

гол % гол % гол % 

Орловська 2 9,5 3 21,4 1 25 

Російська 5 62,5 6 46,1 6 100 

 

Дані таблиці свідчать, що російські рисаки є набагато більш 

скороспілими, ніж орловські. Так, якщо у віці трьох років кількість російських 

рисаків класу 2.10 та жвавіше складає 62,5%, то орловських лише 9,5%. У 

чотирирічному віці у орловських рисаків відсоток жвавісного класу 2.10 майже 

вдвічі менший за російських, а в старшому віці всі коні російської рисистої 

породи, що залишилися на довипробування, належали до класу 2.10 та жвавіше. 

Порівняльна жвавість рисаків орловської і російської породи в різному віці 

приведена у таблиці 2 

Таблиця 2. Середня жвавість рисаків орловської та російської порід різних 

вікових груп 

Вік, років Порода Кількість, 

голів 

Жвавість на 1600 метрів Кличка 

середня краща 

2 Орловська 26 2.35,7±0,13 2.16,7 Графіка 

Російська 10 2.23,2±0,17 2.17,5 Репродукція 

3 Орловська 21 2.17,1±0,14 2.09,9 Брашов 

Російська 8 2.10,6±0,07 2.03,8 Грамотєй 

4 Орловська 14 2.11.6±0,06 2.08,9 Бодрая 

Російська 13 2.14,6±0,05 2.08,2 Рупор 

Ст. вік 
Орловська 4 2.14,2±0,01 2.10,2 Чайок 

Російська 6 2.07,2±0,02 2.05,2 Варіант Із 

 

Дані таблиці свідчать, що рисаки російської рисистої породи у всі вікові 

періоди є більш жвавими, ніж орловські. У дворічному віці різниця в середній 

жвавості на дистанції 1600 метрів склала 12,2 сек, в трирічному - 6,5 і в 

чотирирічному - 3,0 сек. Також спостерігаються відмінності на користь 

російських рисаків і за показниками жвавості кращих коней. У дворічному віці 

ця різниця склала 0,8, у трирічному - 6,1 і у чотирирічному -  0,7 секунди. У 

старшому віці кількість орловських коней значно зменшилась у зв'язку із 

реалізацією, відповідно, знизився показник жвавості.  

Висновки. Краще потомство орловської рисистої породи отримано від 

жеребців Уклон, Малиновий Звон, Крик, Абатур, Афоризм, Фортепіано. Кращі 

показники жвавості серед коней російської рисистої породи належать потомкам 

жеребця Порядок, а також  імпортних плідників: французького Монпелье та 

американського стандартбредного Рей Ганна. 
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На Одеському іподромі до коней орловської рисистої породи застосовують 

менш інтенсивні тренувальні навантаження, ніж до коней російської породи. 

Разом з тим, коні російської рисистої породи переважають орловських за 

жвавістю та скороспілістю. Кількість рекордів іподрому серед коней російської 

рисистої породи за останні 10 років в 2,5 разів більша, ніж серед орловців. 

Найбільша кількість рекордів орловської породи належить коням Запорізького, 

російської породи - Дібрівського кінного заводу.   
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Досліджено та проаналізовано санітарно-гігієнічну оцінку одержання 

продукції свинарства з використанням в годівлі тварин дезінфікований 

комбікорм вплив. Було встановлено, що використання озону дає можливість 

ефективного використання в сільськогосподарському виробництві. 

Вступ. Однією з основних проблем сучасного тваринництва є біологічна 

безпека. Розвиток промислового тваринництва, а саме свинарства, застосування 

інтенсивних методів вирощування та утримання тварин висунули перед наукою 

цілу низку важливих проблем, у тому числі проблему забезпечення тварин 

якісними екологічно безпечними кормами. 

Захворювання свиней, що виникли останнім часом і, мають пандемічний 

характер, серйозно обмежують розвиток тваринництва в країні.  

З погляду зараження сільськогосподарських тварин, найбільшу небезпеку, 

представляє кормова база [1, 2]. 

Впровадження нових технологій знезараження кормів, спрямованих на 

економічність та енергозбереження при збереженні екологічної безпеки та 

отримання безпечної продукції, є актуальним. 

Технологія озонування у нашій країні знаходиться у початковому стані, в 

той час як у розвинутих країнах йому знайшли широке використання [3]. 

Правильна годівля є великим проривом у годівлі свиней і одним із 

найперспективніших напрямків просування високоякісної та безпечної свинини, 

високого рівня добробуту тварин та мінімального впливу на навколишнє 

середовище. 

Мета роботи. Провести санітарно-гігієнічну оцінку одержання продукції 

свинарства з використанням в годівлі тварин дезінфікований комбікорм. 

Однією з найбільш гострих проблем при виробництві продуктів 

тваринництва є використання таких комбікормів і кормових засобів, у яких 

відсутні токсичні речовини. Основні показники безпечності кормів і їх продуктів 

є бактеріальне забруднення, токсичність, а також наявність пестицидів, 

патогенна мікрофлора, мікотоксини, нітрати, нітрити та ін. 

Дослідження проводилися на молодняку свиней великої білої породи 

методом аналогічних груп. Для досліду було сформовано дві групи-аналоги 

молодняку, по 5 голів в кожній. До уваги брали: породу, вік, стать, живу масу, 

загальний стан здоров’я (на вигляд). Умови годівлі та утримання піддослідного 

поголів'я було однаковим, різниця між піддослідними тваринами полягала в 

згодовуванні комбікормів після обробки озоно-повітряною сумішшю. 

Дослідження проводили за наступною схемою: тварини контрольної групи 

отримували збалансований комбікорм. У дослідній групі використовувався 

аналогічний комбікорм, тільки дезінфікований озоно-повітряною сумішшю.  

Годівля тварин два рази на добу. Зважування тварин у всіх групах 

проводили щомісяця, індивідуально. 

Ріст живої маси та середньодобові прирости тварин виконували за 

допомогою зважувань, проводячи іх на початку досліду та наприкінці 

досліджуваного періоду. 
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Для знезараження комбікорму пропонується простий і недорогий метод – 

озонування в потоці безпосередньо під час руху комбікорм у процесі 

розвантаження. 

Для дослідження впливу озоно-повітряної суміші, ми використовували 

перевірені на дослідженнях науковців, концентрацію озону та тривалість 

експозиції. 

За результатами даних дослідження видно, що бактеріальне обсіменіння 

комбікорму після обробки озоно-повітряною сумішшю зменшилося майже у 3,8 

разів. 

На хімічний склад комбікорму озоно-повітряна суміш не вплинула. 

Використання в годівлі молодняку свиней комбікорму обробленого озоно-

повітряною сумішшю, справив позитивний продуктивний ефект. 

Середньодобові прирости збільшилися на 120 г, або на 18,7 %, за їх рівнів 642 г 

у контрольній і 762 г у дослідній групах. 

Абсолютний приріст тварин дослідної групи збільшився на 3,61 кг 

порівняно з показником контрольної групи. На кінець дослідження жива маса 

тварин контрольної групи становила 80,5 кг, а дослідної – 84,01 кг. 

Характеристика годівлі полягала в наступному. Тварини обох груп 

одержували однаковий комбікорм. Витрати корму на 1 кг корму також однакові. 

На основі проведених досліджень можна дійти висновку, що за рівнем 

приростів перевагу мають тварини, які одержували в раціоні корм оброблений 

озоно-повітряною сумішшю.  

Вивчення складу крові свиней на початку та в кінці досліду показало, що 

у цілому показники крові знаходились у межах фізіологічної норми. 

Створення належних, ефективних і надійних заходів дезінфекції 

комбікормів і м’яса можливе, завдяки використання озоно-повітряної суміші. 

Ліквідувавши джерела мікробного забруднення – покращимо умови 

виробництва і переробки продукції свинарства. 

При створенні належних умов, буде економічно доцільно виробляти 

свинину у господарстві. 
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Досліджено та проаналізовано вплив озоно-повітряної суміші на 

регулювання мікроклімату у свинарнику та на продуктивність свиней. Було 

встановлено, що використання озону дає можливість ефективного 

використання в сільськогосподарському виробництві. 

Вступ. У сучасній технології виробництва продуктів тваринництва 

недостатньо повно реалізується комплекс зоогігієнічних вимог, що призводить 

до численних стресів, внаслідок чого призводить до значного матеріального 

збитку – зниження кількості та погіршення якості продукції. Вивчаючи фізичні 

властивості повітряного середовища, необхідно мати на увазі, що вони тільки у 

своїй сукупності дають можливість зробити правильну оцінку повітря в 

приміщеннях для утримання тварин. 

Встановлено, що здоров'я у 55% тварин визначається мікрокліматом і 

годівлею, у 20% – генетичними й у 25% – санітарно-гігієнічними факторами. 

Утримання тварин у приміщеннях з низькою температурою, високою 

вологістю та бактеріальною забрудненістю повітря призводить до захворювань 

органів дихання: у дорослих тварин – у 15-18%. Підвищений вміст аміаку, 

двоокису вуглецю, сірководню у повітрі тваринницьких приміщень обумовлює 

розвиток захворювання що призводить до імунодефіциту, зниженню 

резистентності організму. 

Для попередження захворювань тварин слід не тільки знизити 

концентрацію шкідливих газів до ГДК, а й зменшити популяцію мікробів, пилу 

в приміщені – за рахунок дезодорації та дотримання правил санітарії. На фоні 

незадовільного мікроклімату, поганої годівлі це призводить до пошкодження 

генофонду популяції [1, 3]. 

Мікрофлора, що знаходиться в приміщеннях, здатна викликати серйозні 

захворювання тварин. Щорічний збиток, що заподіюється тваринництву 

хворобами, досягає 15% загальної вартості продукції. 

Можливість підтримання конкурентоспроможності забезпечується 

наявністю сучасного обладнання та інноваційних технологій. Позитивними 

якостями інноваційних технологій є простота керування та безпечність 

перспективної «озонової технології».  

Застосування озону потребує незначного дозування, просте й економічне. 

Особливою перевагою використання озону є відсутність небажаних побічних 

продуктів, так як невикористаний озон розпадається до атомарного кисню. 



29 
 

Обробка приміщень, де знаходяться тварини озоном покращує 

комфортність їх перебування, в тому числі і за рахунок поліпшення газової 

забрудненості приміщень. І, в кінцевому підсумку, як доводять дослідження, 

сприяє збільшенню добових приростів тварин до 5-10%. 

При дії озону різко знижується обсіменіння мікроорганізмами повітря та 

обладнання, на 100 % знищується кишкова паличка, сальмонела, стафілокок, 

збудники дизентерії. Озон видаляє неприємні запахи, збагачує повітря киснем 

[2]. 

Мета роботи. Вивчити продуктивність свиней при різних параметрах 

мікроклімату у приміщенні. 

Відомо, при підвищеній концентрації шкідливих газів, свині у 

некомфортних для себе умовах поводяться неспокійно, більше рухаються, 

менше відпочивають, частіше піддаються травматичним пошкодженням. Все це 

в кінцевому результаті зменшує середньодобові прирости і збільшує період 

відгодівлі, що веде за собою перерозходження кормів. Саме тому, створення 

відповідних «комфортно-фізіологічних» умов утримання адаптує організм 

тварин до стрес-факторів і нейтралізує їх несприятливу дію.  

Динаміку росту живої маси та середньодобові прирости тварин вивчали за 

допомогою зважувань, які проводили на початку досліду і наприкінці досліду. 

У досліді вивчали забійні показники тварин. Для цього з кожної групи 

відбирали тварини і проводили контрольний забій. При забої відбирали зразки 

тканин, а також визначали такі показники, такі як забійна маса, маса туші з 

головою, кінцівками, шкірою та внутрішнім жиром, забійний вихід,  відношення 

забійної маси до передзабійної, маса туші, маса парної туші без шкіри, голови, 

задніх і передніх кінцівок, внутрішніх органів і нутряного жиру, вихід туші. 

Морфологічні та біохімічні показники зразків крові, відібраної перед 

контрольним забоєм, визначені за методиками Б.І. Антонова та лабораторії 

лікарні. 

В якості джерела озону використовували експериментальний 

озоногенератор. 

Обробка проводилася в приміщенні з температурою повітря 19-26 ºС, 

відносною вологістю 68-77 %, за нормального атмосферного тиску, і при 

відносно невисокому ступені забрудненості повітря. 

За даними дослідження спостерігалося суттєве зниження вмісту шкідливих 

газів і пилу. Дезодорація приміщення спонукала поліпшенню комфортності 

перебування тварин у ньому.  

Показники продуктивності свідчать про те, що за використання 

озоногенератора, вмонтованого у вентиляційну систему справляє позитивний 

продуктивний ефект. Середньодобові прирости збільшуються на 76 г, або на 12,9 

%, за їх рівнів 589 г у контрольній і 665 г у дослідній групах. Величина 

абсолютного приросту живої маси у тварин дослідної групи на 10,57 % 

переважає цей показник у контрольній групі.  

Дослідження показало, що, крім генетичної обумовленості та 

приналежності до статі, на якість свинини істотно впливають не тільки їхній вік, 

жива маса, особливості годівлі, транспортування, забій, а й умови утримання 
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тварин. За більш комфортних умов утримання реалізація потенціалу м’ясної 

продуктивності була кращою.  

Використання озоногенератора, для покращення показників мікроклімату, 

справляє вірогідний вплив на показники морфологічного складу туш і зумовлює 

тенденцію до збільшення маси туші, виходу м’яса та сала. 

На основі проведених досліджень можна зробити висновок, що утримання 

свиней у дослідному приміщенні, де використовується систему вентиляції з 

озоногенератором, за рахунок якого суттєво знижується концентрація газів, за 

рівнем приростів перевагають свиней з контрольного приміщення. 

Таким чином, використання озоно-повітряної суміші дає великі 

можливості ефективного використання в сільськогосподарському виробництві. 
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Вступ. У розв'язанні проблеми продовольчого забезпечення населення 

особлива роль належить галузі тваринництва, як основному постачальнику 

продукції – джерела білків тваринного походження. З підвищенням життєвого 

рівня населення, попит на молоко та молочну продукцію має стійку тенденцію 

росту. Проблема підвищення якості молока є не менш актуальною, ніж проблема 

збільшення його кількості [2]. 

Санітарне обробка та дезинфекція та технічне обслуговування доїльно-

молочного обладнання є самими важливими й відповідальними ланками у 

технологічному ланцюгу виробництва високоякісного та безпечного молока.  

Досліджуваннями багатьох авторів установлений вплив ступені очистки та 

дезінфекції молочно-доїльного обладнання на якість молока та молочних 
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продуктів [1-3]. Ефективність очистки та дезінфекції насамперед визначаються 

різновидом та властивостями миючих та дезінфікуючих засобів і технологіями 

їх застосування. 

Метою данної роботи було визначити санітарно-гігієнічні показники 

якості молока за дії різних мийно-дезінфікуючих засобів на молочно-доїльне 

обладнання; 

Результати досліджень. Для порівняння якості обробки молочно-

доїльного обладнання різними мийно-дезінфікуючих засобів було обрано 

препарати «Дезмол» і «Н-Сід». Взяття змивів проводили перед черговим доїнням 

стерильними ватними тампонами об’єкту, відмиваючи кожний раз тампон у 

пробірці зі змивною рідиною. Одержані дані порівнювали з показниками норми 

згідно «Санітарних правил по догляду за доїльними установками та молочним 

посудом, контролю за їх санітарним станом». Дані бактеріального обсіменіння 

обладнання після обробки препаратом «Дезмол» прийняті в якості контролю. 

При оцінці початкового санітарного стану доїльних апаратів установлено, 

що забрудненість майже всіх вузлів молокопроводу та в цілому доїльної 

установки перевищувала допустиму норму. 

Результати визначення бактеріального обсіменіння внутрішньої поверхні 

основних елементів обладнання доїльної системи молочної ферми після обробки 

розчином препарату «Дезмол» і «Н-Сід»  наведені в табл. 1.  

 

Таблиця 1. Бактеріальне обсіменіння доїльної системи, КМАФАнМ, 

КУО/см2,  (n=3) 

Місце взяття 

проби 
Норма «Дезмол» «Н-Сід» 

Доїльні стакани до 18000 12854±758,36 10240±961,4 

Колектор до 25000 24850±1044,3 8680±387,1*** 

Молочні шланги до 25000 36282±885,57 6240±472,18*** 

Примітка: *** - Р ≤ 0,001 порівняно з «Дезмол» 

 

Як свідчать дані таблиці 1, обробка основних елементів обладнання 

доїльної системи препаратом «Дезмол» майже повністю забезпечує нормативні 

показники санітарно-гігієнічного стану молочного обладнання, за винятком 

молочних шлангів і молокопроводу. Їх дезінфекція становить найбільшу 

проблему через недостатню ефективність миючих засобів гідрофобна поверхня 

м’якої пластмаси та гуми є місцем депонування молочних відкладень. 

Порівняно з «Дезмол», обробка елементів доїльної системи «Н-Сід» 

забезпечує більш якісне знешкодження мікроорганізмів. Вміст КМАФАнМ на 

внутрішній поверхні доїльних стаканів був меншим на 20,34 %, колектора – у 

2,86 рази, молочних шлангів – у 5,8 рази.  

Отже, обробка «Н-Сід» забезпечила стерилізацію внутрішньої поверхні 

доїльного обладнання.  

За показниками якості, оброблене обладнання відповідає прийнятим 

стандартам та вимогам для санітарної обробки. 
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Після обробки обладнання дезінфікуючим засобом «Дезмол» і лужним 

миючо-дезінфікуючим засобом «Н-Сід» були встановлені мікробіологічні 

показники. Результати мікробіологічного дослідження проб молока представлені 

в таблиці 2. 

 

Таблиця 2. Результати мікробіологічного дослідження проб молока, (n=3) 

Показник 
Засіб обробки 

«Дезмол» Препарат «Н-Сід» 

КМАФАнМ, 

КУО/см3 
2,8·105±0,02·105 2,7·104±0,01·104 * 

Примітка: * - Р ≤ 0,05 порівняно з «Дезмол» 

 

З показників таблиці 2 встановлено що КМАФАнМ у пробах молока після 

мийки обладнання з використанням лужного мийно-дезінфікуючого засобу «Н-

Сід» у порівнянні з обробкою «Дезмол» зменшилася на 90,35 % (Р ≤ 0,05). 

При вивченні впливу санітарного стану доїльного обладнання на якість 

отриманого молока, нами встановлено, що незадовільний санітарний стан 

доїльного обладнання до початку дослідження став причиною низької санітарно-

гігієнічної якості отриманого молока. Але, потрібно врахувати, що дані проби 

відібрані з приймальної ємкості відразу після закінчення доїння, тобто даний 

показник – величина первинного бактеріального обсіменіння, що безумовно, є 

незадовільним. Так, за технологією, існуючою у господарствах, які здають 

молоко на переробку один раз на добу, таке молоко підлягає зберіганню до здачі 

впродовж 20 годин (від моменту закінчення першого доїння), що призведе до 

різкого збільшення даного показника. 

Санітарно-гігієнічні показники якості молока за різних способів санітарно-

гігієнічної обробки молочно-доїльного обладнання представлені в таблиці 3.  

 

Таблиця 3. Санітарно-гігієнічні показники якості молока після різних 

способів обробки молоко-доїльного обладнання (n=3) 

Показник 
Засіб обробки 

Препарат «Дезмол» Препарат «Н-Сід» 

Загальне бактеріальне 

обсіменіння, КУО / см3 

3,4·105± 

0,08·105 

1,09·105± 

0,058·105*** 

Клас за редуктазною 

пробою 
1 1 

Ґатунок молока за 

санітарними 

показниками 

1 ґатунок 

(ДСТУ 3662-2018) 

Вищий ґатунок  

(ДСТУ 3662-2018) 

Примітка: *** - Р ≤ 0,001 порівняно з препаратом «Дезмол» 

 

Дані таблиці 3 свідчать, що на бактеріальне забруднення молока впливає 

спосіб обробки молочно-доїльного обладнання. За дії препарату «Дезмол» 
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загальне бактеріальне обсіменіння молока становило 3,4·105 ± 0,08·105  КУО/см3. 

Таке молоко згідно ДСТУ 3662-2018 відноситься до 1 ґатунку. 

Загальне бактеріальне обсіменіння молока після обробки мийно-

дезінфікуючого засобу «Н-Сід» дорівнювало 1,09·105±0,058 105 КУО/ см3 і в 

порівняні з застосуванням мийно-дезінфікуючого засобу «Дезмол» зменшилося 

на 67,94 %, (Р ≤ 0,001). Таке молоко згідно ДСТУ 3662-2018 може дути віднесене 

до вищого ґатунку. Можна зауважити, що при постійному використанні мийно-

дезінфікуючого засобу «Н-Сід» загальне бактеріальне обсіменіння молока може 

наблизитися до показника, який буде відноситися до екстра ґатунку. 

Показник ступеня чистоти за еталоном до та після досліджень знаходився 

на рівні першої групи, що свідчить про нормальну технологію процесу доїння та 

фільтрації, яка під час випробування не змінилася; дана величина відповідає 

вимогам вищого ґатунку ДСТУ 3662-2018. 

 

Висновки: 

1. Обробка обладнання мийно-дезінфікуючим засобом «Н-Сід виявилася 

більш ефективною – вміст КМАФАнМ дорівнював 10,27±1,58 тис. КУО/см2, що 

достовірно було менше показника контролю (р ≤ 0,05) і відповідав «Санітарним 

правилам по догляду за доїльними установками та молочним посудом, контролю 

за їх санітарним станом». 

2. Мийка елементів доїльної системи мийно-дезінфікуючим засобом «Н-

Сід» забезпечує більш якісне знешкодження мікроорганізмів. Вміст КМАФАнМ 

на внутрішній поверхні доїльних стаканів був меншим на 20,34 %, колектора – у 

2,86 рази, молочних шлангів – у 5,8 рази. 

3. Загальне бактеріальне обсіменіння молока після обробки мийно-

дезінфікуючого засобу «Н-Сід» дорівнювало 1,09·105±0,058 105 КУО/ см3 і в 

порівняні з застосуванням мийно-дезінфікуючого засобу «Дезмол» зменшилося 

на 67,94 %, (р ≤ 0,001). Таке молоко згідно ДСТУ 3662-2018 може бути віднесене 

до вищого ґатунку.  
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Вступ. Вітчизняна галузь свинарства на території сучасної нашої держави 

в історичному аспекті завжди була та, мабуть, буде національною гордістю та 

складовою сільськогосподарських потужностей. Історії відомі періоди  

інтенсивного розквіту галузі, які змінювались катастрофічним занепадом на 

певний час, проте, небажані тимчасові економічні кризи (ускладнення) 

завершувалися, а поставлені нові завдання типу спрямована селекційна робота у 

галузі свинарства не припинялась. Постійний останнім часом важкий стан через 

економічні труднощі ведення галузі свинарства концептуально вимагає науково-

обгрунтованого підходу, що спрямований на ефективне використання існуючого 

генофонду з урахуванням взаємодії «генотип х середовище» [1, 2, 4, 5]. 

Мета дипломної роботи полягала оцінці відтворювальної здатності  

свиней різних порід французького походження селекційно-гібридного центру 

«АXIOM» в умовах степової зони України. Мета роботи визначає актуальність 

обраної теми. Відповідно до поставленої мети вирішували наступні задачі, 

аналіз: породного та генеалогічного складу стада свиней; технології годівлі 

свиней; технології утримання свиней; технології переробки свинини; в 

проведенні експерименту щодо перевірки різних методів підвищення в умовах 

даного господарства. 

Основні методи і матеріали досліджень. Збір матеріалів за темою 

дипломної роботи відбувався в умовах ТОВ «Арцизька м’ясна компанія» 

Болградського) району Одеської області. Відтворювальні ознаки свиноматок та 

кнурів у процесі постановки експерименту вивчали за загальноприйнятими у 

свинарстві методиками [3], дотримуючись загальної схеми досліджень 

розробленої разом з науковим керівником. Результати досліджень оброблені 

методами варіаційної статистики. Вірогідність отриманих величин визначали за 

допомогою критеріїв Стьюдента за трьох рівнях значимості „Р” (0,05, 0,01, 

0,001).  

Результати досліджень. У даному господарстві інтенсивна трифазова 

технологія виробництва свинини передбачає дотримання принципу «пусто – 

зайнято» та використання провідних генотипів французького походження, 

застосування  концентратного типу годівлі свиней з використанням 70-85% 

енергетичних кормів власного виробництва  та 30-15% покупних білкових 

інгредієнтів, преміксів, амінокислот, сорбентів, підкислювачів тощо. 
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Племінне стадо з розведення свиней породи п’єтрен представлено 3-ма 

генеалогічними лініями та 7 генеалогічними родинами, що узгоджується з 

розробленим планом селекційно-племінної  роботи. 

Рівень багатоплідності у племінному стаді свиней породи п’єтрен складає 

9,51±0,29 голів, великоплідність – 1,79±0,02 кг, збереженість молодняку за 28 

днів підсисного періоду 8,08±0,19 голів ділових поросят або 84,92%, середня 

маса 1 голови при відлученні – 8,06±0,05 кг, жива маса гнізда при відлученні – 

65,27±1,66 кг. 

Кнури усіх ультрам’ясних генотипів (п’єтрен, дюрок) за чистопородного 

розведення відзначаються специфікою спермопродукції: менший об’єм еякуляту та 

підвищена концентрація сперми в порівнянні з кнурами великої білої породи та 

ландрас. Кнури гібридного походження (Кантор, АДН) за відповідними показниками 

перевершують аналогів як великої білої породи так і інших порід. 

Висновки: 

1. За умови використання тканевого препарату «Катозал» свиноматки 

після відлучення в середньому на 4,7 днів раніше приходять  в охоту, 

скорочується відсоток прохолосту з 33,3% до 16,7% відповідно, а у наступному 

опоросі свиноматки мають перевагу за багатоплідністю на 1,2 голів (Р<0,001); 

при відлученні у 28-денному віці перевага спостерігається: за збереженістю 

поросят на 1,6 голів (Р<0,001), за масою 1 голови на 0,17 кг (спостерігається 

тенденція не дивлячись на підвищену кількість поросят), що призводить  до 

збільшення маси гнізда на 17,3 кг.  

2. Підвищення дози введення окситоцину в поєднанні з кальцієм 

борглюконатом свиноматкам у першу добу після опоросу  відповідно з 1 до 2 мл та 

з 9 до 18 мл підвищує молочність маток ІІ дослідної групи  на 8,7 кг або на 14,9%, 

збереженість поросят на 0,17 голів або на 2,8%, маси 1 голови на 0,22 кг або на 

3,4% та вирівняність гнізда на 10% в порівнянні з меншими дозами використання 

препаратів у свиноматок І дослідної групи. 

3. З метою профілактики та лікування симптому ММА рекомендуємо 

використання окситоцину в поєднанні з кальцієм борглюконатом свиноматкам у 

першу добу після опоросу в кількості відповідно 2 мл та 18 мл. 
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Вступ. Забезпечення повноцінної науково обґрунтованої годівлі 

сільськогосподарських тварин передбачає, окрім створення міцної кормової 

бази, балансування раціонів за всіма необхідними елементами живлення, яких 

для великої рогатої худоби, згідно з деталізованими нормами, передбачено 23-

24. Проте серед нормованих елементів живлення тварин відсутній селен, який на 

сьогодні визнаний надто необхідним як для організму тварин, так і людини, і 

поставлений в один ряд з марганцем, залізом, міддю, йодом [2].  

Селен є незамінним фактором живлення та невід’ємною частиною 

щонайменше 100 селенопротеїнів, які беруть участь у регуляції основних 

метаболічних шляхів в організмі людини і тварин [1]. 

Наразі багатьма вченими доведено, що додаткове включення до раціонів 

великої рогатої худоби селену у формі селеніту натрію, призводить до 

поліпшення продуктивності. Щодо оптимального рівня цього мікроелементу, то 

для різних статевовікових груп вони будуть різні. Так для високопродуктивних 

корів в умовах Півдня України оптимальним вважається 0,2-0,4 мг/кг сухої 

речовини; для середньопродуктивних – 0,1–0,15, сухостійних корів – 0,6; бугаїв-

плідників – 0,3; телят до від народження до 3-місячного віку – 0,6; телят віком 

від 3 до 6 місяців – 0,5, а ремонтних телиць – 0,3–0,4 мг/кг сухої речовини [1, 3]. 

Метою роботи є вивчення впливу селену на молочну продуктивність 

лактуючих корів. 

Експериментальні дослідження проводили в умовах ТОВ «Перемога» 

Одеського району Одеської області. З цією метою за принципом пар-аналогів 

було відібрано 16 голів з урахуванням віку, живої маси, продуктивності і 

фізіологічного стану. Із відібраних тварин було сформовано 2 групи. Для тварин 

контрольної групи згодовували основний раціон, збалансований за 

деталізованими нормами годівлі. Основний раціон включав корми, типові для 

півдня України: зелену масу злакових культур, кукурудза, сіно люцернове, 

кукурудзяний силос, ячмінну солому та концентрати з кормовими добавками. 

Тварини дослідних груп утримувались на такому ж раціоні, як і 

контрольні, але додатково їм згодовували селен у кількості 0,20 мг/кг сухої 

речовини раціону у формі селеніну натрію. Селенову добавку згодовували 

тваринам у вигляді водного розчину додаючи її до концентратів. 

Результати досліджень. На скільки змінилася молочна продуктивність 

дійних корів за час експерименту представлено у таблиці 1. 
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Таблиця 1. Молочна продуктивність піддослідних корів і витрати 

кормів на молоко (n=8) 

 

Показник 

Групи 

контрольна дослідна 

1 2 

Надій молока на 1 корову за 152 дні 

досліду, кг 

3409,4 3599,4 

± до контролю, кг - +190 

Середньодобовий удій, кг 22,43 23,68 

± до контролю, кг - +1,25 

% - +5,57 

Вміст жиру в молоці, % 3,73±0,03 3,75±0,05 

± до контролю, % - +0,02 

Валовий надій на корову молока 4 %-

вої жирності, кг 

3178,3 3374,4 

± до контролю, кг - +196,10 

Середньодобовий удій молока 4%-вої 

жирності  

20,91±0,91 22,20±0,73 

± до контролю, кг - +1,29 

% - +6,17 

Різні рівні селену в раціоні зумовили різницю у продуктивності корів. Так, 

корови 2-ї дослідної групи за середньодобовим удоєм 4%-го молока 

перевищували контрольних аналогів на 1,29 кг, або 6,17% (Р≤0,05).  

За 152 дні досліду від кожної корові 2-ї дослідної групи надоєно більше 

молока 4%-ї жирності, ніж у контролі, на 196,10 кг. Крім того, у молоці корів 

дослідних груп збільшувався вміст жиру на 0,02-0,04%, внаслідок чого і зростала 

міжгрупова різниця в удоях 4%-го молока. 

Витрати кормів на молоко 4%-вої жирності у корів дослідних груп 

порівняно з контролем зменшувалися на 5,6%. 

Висновки: Включення до раціонів дійних корів селеніту натрію у 

кількості 0,20 мг/кг сухої речовини раціону призводить до поліпшення їх 

молочної продуктивності: фактичного надою – на 5,57 %, вмісту жиру в молоці 

– на 1,35 %.  
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Вступ. Спеціалістам-кінологам, які професійно займаються 

собаківництвом, необхідне оволодіння низкою спеціальних знань та вмінь, 

зокрема стосовно вчення про екстер’єр, як невід’ємну ланку племінної роботи. 

Оскільки оцінка екстер’єру собак відбувається на спеціалізованих виставках 

різних рангів, актуальним є вивчення головних аспектів підготовки до виставок 

собак різних порід [1-5]. 

Мета роботи: вивчення класифікацій порід собак, методики і техніки 

експертизи екстер'єрних, племінних і робочих якостей, аналіз основних методів 

підготовки собак різних порід до виставок. 

Матеріали і методи досліджень. Матеріалом для досліджень слугували 

собаки декоративних та службових порід, які належать приватним власникам та 

розплідникам, мають широке використання у племінній роботі та регулярно 

приймають участь у виставках різних рангів. Вивчали методику підготовки 

цуценят, юніорів та дорослих собак до виставкової експертизи, варіанти та 

способи грумінгу собак різних порід, методи експонування (хендлінгу) собак у 

рингу, а також правила проведення експертиз та присудження оцінок, 

виставкових рангів і титулів. При вивченні техніки грумінгу окрема увага 

приділялась собакам порід різеншнауцер та пудель, як тварин, що мають певні 

особливості грумінгу, якість якого суттєво впливає на виставкову оцінку. 

Результати досліджень. Для запобігання втомлення та пригніченого стану 

під час виставки для молодих собак (8 міс і старше) кінологами клубу «Лайка» 

була запропонована спеціальна система тренувань. Слід зазначити, що 

тренуванню підлягають собаки, які вже знайомі з транспортом, скупченням 

людей, різноманітними місцями прогулянок та адекватно контактуючі з іншими 

тваринами. Система враховує як породні, так і індивідуальні особливості 

кожного собаки. Позитивні результати цього тренування є відмінним 

показником добрих фізичних та психічних спадкових задатків тварин. 

Підготовку починають за два місяці до виставки, тривалість її становить 12 

днів. За три дні до виставки тренування припиняють і собака гуляє у звичному 

режимі (не менш півтори години на день незалежно від породи). 

При порівнянні результатів, отриманих на виставках собаками, які 

проходили спеціальну підготовку та собаками контрольної групи отримали 

наступні результати (табл. 1) 
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Таблиця 1. Результати оцінювання собак кінологічного клубу "Лайка" 

на виставках різних рангів протягом 2019-2020 років 

Оцінки та 

виставкові 

титули собак   

Контрольна група Дослідна група  

Кількість собак у виставкових класах 
юніори відкритий ветерани юніори відкритий ветерани 

Відмінно 34 52 29 47 73 38 

Дуже добре 41 38 22 44 59 31 

Добре 16 19 7 11 14 9 

САС - 7 - - 12 - 

R. CAC - 9 - - 8 - 

CACIB - 3 - - 5 - 

R. CACIB - 2 - - 3 - 

BOB - - - 1 1 - 

BOS - - - - 1 - 

Як свідчать дані таблиці, в дослідній групі кількість чемпіонів в межах 

кінологічного клубу збільшилась, отже, підвищилась якість підготовки 

виставкових собак. Власники тварин, що застосовували до них запропоновану 

систему підготовки та рингову дресуру з раннього віку, відмічають позитивні 

сторони цих методів. Собаки, які пройшли систему тренувань за 2 місяці до 

виставки, адекватно поводили себе в рингу, не реагували на інших собак, були 

рухливими та бадьорими протягом дня, незважаючи на тривале очікування. 

Головні порівняльні ринги проводяться в кінці виставок, тому собакам, які 

претендують на звання чемпіонів, потрібно протягом тривалого часу зберігати 

відповідну форму.  

З даних таблиці 1 бачимо, що в дослідній групі у класі юніорів оцінок 

"відмінно" було на 13 більше, ніж у контрольній, а у відкритому класі ця 

кількість збільшилась на 21. Кількість оцінок "дуже добре" у дослідній групі 

також збільшилась в усіх класах, а ось кількість оцінок "добре" зменшилась, що 

свідчить про позитивну тенденцію в селекційній роботі клубу.  

Висновки. Для участі у виставках відбирають цуценят за наступними 

критеріями: екстер'єр, міцність нервової системи, якість родоводу, оцінка батьків 

за якістю потомства. Підготовку собак до виставок потрібно починати с віку 2-3 

місяців за допомогою рингової дресури, спочатку відпрацьовуючи стійку, а 

потім - рух в рингу та огляд. Собаки всіх порід за типом шерстного покриву 

поділяються на 7 груп, кожна з яких потребує окремого грумінгу. Якість 

грумінгу та його відповідність стандартам суттєво впливає на оцінку собаки у 

рингу. 

Застосування до молодих собак віком 8-10 міс системи тренування 

фізичних та психологічних якостей для участі у виставках суттєво підвищило 

якість підготовки виставкових собак, а відповідно збільшило кількість чемпіонів 

у кінологічному клубі "Лайка" за період 2019-2020 рр.  
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Вступ. У період переходу до ринку для стабілізації розвитку тваринництва 

не менш важливим є державна підтримка галузі, що передбачає державне 

замовлення на баранину, дотації до закупівельної ціни на неї, та на закупівлю 

ремонтного молодняку. На теперішній час важливо зберегти та збільшити 

генетичний потенціал тварин вітчизняних порід і раціонально використовувати 

кращі генофонди світової селекції. [1-3]. 

Мета роботи. Вивченні продуктивних якостей і ефективності 

вирощування помісного молодняку. 

Матеріали і методи досліджень. Особливості й аналіз технології 

виробництва баранини вивчали в умовах СТОВ «Роздільнянське» 

Роздільнянського району Одеської області. 

Продуктивні та відтворювальні характеристики стада визначали за 

основними зоотехнічними документами такими як: 

- оцінку та аналіз відтворювальних характеристик стада проводили за 

даними «Журналу реєстрації приплоду, вирощування та бонітування молодняку 

(форма 11-в) та «Журналу з відтворення стада овець» (форма № 3-в). 

- вивчення умов утримання овець проводили на основі фактичного 

огляду та проектної документації господарства. 

Для вивчення особливостей росту, розвитку і м’ясної продуктивності 

молодняку овець цигайської породи різного походження було сформовано дві 

групи ягнят одержаних від баранів м’ясо-сальних та м’ясних порід. 

Живу масу визначали шляхом зважування ягнят при народженні та у 4-ри 

місячному віці. Весь цифровий матеріал опрацьовували біометрично за 

методикою М.О. Плохінського (1969) [2]. 
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У підсисний період ягнята утримують за кошарно – базовою системою. 

Результати досліджень. У період парувальної капанії вівцематки 

цигайської породи були спаровані із баранами-плідниками гісарської та 

мериноландшаф. Після окоту вівцематок з бараном породи мериноландшаф було 

одержано більше ягнят на 18 голів або на 16,7% ніж від барана гісарської 

порподи. Потомство барана породи мериноландшаф переважало потомство 

барана гісарської породи за кількістю баранців і ярок відповідно на 13 гол або на 

20% і 6 гол або на 5,5%. 

У потомства барана гісарської породи баранці, які народилися в числі 

одинців переважали за живою масою ровесників, що народилися в числі двійні 

на 0,32 кг або на 7,8%, а у потомства барана породи мериноландшафт ця перевага 

становила 0,29 кг.  

Ярки, що народилися в числі одинців також переважали своїх ровесниць із 

числа двійневих ягнят. У потомства барана гісарської породи ярки, що 

народилися в числі одинців мали перевагу за живою масою над ровесницями із 

числа двійневих на 0,08 кг або на 1,7%, а у потомства барана породи 

мериноладндшф відповідно на 0,56 кг або на 6,7%. 

При вивченні формування продуктивних якостей і ефективності 

вирощування помісного молодняку, одержаного від цигайських вівцематок і 

баранів гісарської та мериноландшаф порід, баранців та ярок реалізували на 

м’ясо після відлучення від матерів у 4-міс.  

У 4-місячному віці потомки барана гісарської породи мали більшу живу 

масу порівняно з потомками барана породи мериноландшаф. Так, баранці одинці 

(ГхЦ) мали більшу живу масу порівняно з баранами (МхЦ) на 5,8 кг або на 13,2%, 

а баранці – двійні – на 4,2 кг або на 10%.  

Ярки – одинці (ГхЦ) також мали перевагу над ровесницями (МхЦ) на 

5,83кг або на 14,3%, а ярки-двійні – на 6,18 кг або на 17,2%. В середньому 

перевага ярок (ГхЦ) над (МхЦ) ярками становила 6,0 кг або 14,1%, 6,44 кг або 

29%.  

Статевий диморфізм проявлявся у потомства, одержаного від батьків обох 

порід. У потомків барана гісарської породи баранці – одинці мали більшу живу 

масу порівняно з ярками – одинцями на 8,66 кг або на 26,9%, а різниця між 

баранцями – двійнями і ярками – двійнями становила 2,64 кг або 5,3% на користь 

баранців. Аналогічна тенденція мінливості живої маси у 4-міс. віці 

спостерігалася й у потомства барана породи мериноландшаф, де баранці 

переважали ярок за живою масою, але статистично вірогідне це перевищення 

було тільки між баранцями і ярками – двійнями і становило 2,92 кг або 10,6 % . 

Різниця за живою масою у баранців і ярок – одинців була суттєвою і 

становила 8,86 кг або 26,9%. 

Висновки: 

1. Встановлено, що при окоті вівцематки цигайської породи мали на 

16,7% більше ягнят від барана породи мериноландшаф, а ніж від барана 

гісарської породи. 
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2. Встановлено, що потомство баранів досліджуваних порід при 

народженні мали живу масу в межах 3,84±0,76-4,10±0,099 кг, а в 4-міс.віці – 

32,13±1,523-36,50±1,474 кг.  

 

Список використаних джерел 

1. Китаєва А.П., Слюсаренко І.С., Жемчужникова В.В. Особливості росту 

помісних (цигай х гісарських) ягнят першого покоління / Зб. наук. пр. Одеського 

ДАУ:Аграрний вісник Причорномор’я . Вип. 79/2 Одеса. 2016. С. 27 – 32. 

2. Плохинский Н.А. Руководство по биометрии для зоотехников М.: 

Колос. 1969. 256с.   

3. Слюсаренко І.С. Ріст і розвиток ягнят цигайської породи одержаних від 

батьків різних порід / Науково інформ. вісник Херсонського ДАУ. Вип.9. 

Херсон. 2017. С. 58 – 61. 

 

 

УДК 638.124:638.142.38 

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ЯКОСТІ ШТУЧНОЇ ВОЩИНИ НА 

ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ БДЖОЛИНОЇ СІМ’Ї  

 

Чиж Д.О., здобувач вищої освіти ОР «Магістр» спеціальність 204 

Науковий керівник: Ясько В.М. к. с.-г. наук наук, доцент 

 

Ключові слова: воскові будівлі, поліморфізм, осередки,  гніздо бджіл, 

вощина. 

Вступ. Вперше проведено дослідження впливу стільників з різним кутом 

дна осередків на біологічні показники та господарсько корисні ознаки 

бджолиних сімей. Представлені дані про відтворювальних можливостях 

бджолиних маток, рефлекс вигодовування розплоду і ступеня розвитку 

глоткових залоз бджолиних особин 7-ми і 9-ти денного віку при вирощуванні на 

сотах з кутом підстави дна осередків в 130º, 120º і 110º. 

Мета роботи. Вивчити вплив якості штучної вощини на життєдіяльність 

бджолиної сім’ї.  

Основні методи і матеріали досліджень. Об'єктом дослідження служили 

бджоли карпатської породи, кубітальний індекс досліджених бджіл коливався 

від 37,0 до 43,0%, довжина хоботка - 6,60 - 6,90 мм, тарзальний індекс - 52,30 - 

57,00%, довжина крила - 9,30 - 9,60 мм, ширина - 2,80 - 3,11 мм. Цифрові 

значення всіх основних екстер'єрних ознак досліджених бджіл відповідали 

стандарту карпатської породи [1-4]. 

В роботі завдання вирішувалися зоотехнічними, експериментальними та 

статистичними сучасними методами. 

Всього проведено три серії експериментів, загальна схема досліджень 

представлена в таблиці 1. 
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У першій серії дослідів ми встановили вплив вощини нового покоління з 

кутом денця в 110º на гніздобудівельну діяльність бджолиних сімей. Для цього 

було сформовано 3 групи по 5 бджолиних сімей в кожній. 

 

Таблиця 1.Загальна схема досліджень 

Кут дна осередків 

вощини, сота, групи 

 

Кількість 

бджолини

х сімей 

Показники, що враховуються 

 

130º -1 контроль 

 

120º- 2 дослідна 

 

 

 

 

 

 

110º-3 дослідна 

5 

 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

1. Серія: відбудова стільників з вощини. 

2. Серія: розвиток глоткових залоз, вміст 

молочка в осередках 3-х денних личинок, 

маса личинок і робочих бджіл в 

онтогенезі, несучість і динаміка 

печатного розплоду, вміст азоту, жиру, 

глікогену у добових, 12-доб. і 24 добових 

бджіл. Екстер'єрні ознаки літньої 

генерації бджіл. 

3. Серія: льотна активність, пилкове 

навантаження, навантаження медового 

зобика. Товарний мед і віск, виробництво 

прополісу, квіткового пилку. 

Бджолині сім'ї в групи були підібрані за принципом пар-аналогів. Всі три 

групи підгодовували цукровим сиропом, яким для відбудови давали вощину з 

різним кутом дна в чарунці майбутніх осередків. 

У другій серії дослідів встановили вплив стільників з різним кутом в основі 

дна осередків на ріст, розвиток, господарсько-корисні і біологічні ознаки 

бджолиних сімей. 

У третій серії дослідів вивчали фізіологічні показники, що забезпечують 

продуктивні властивості бджолиних сімей (льотна активність, пилкове 

навантаження, навантаження медового зобика і продуктивність по товарному 

меду, воску, зібраної пилкової обніжки і прополісу). 

Отримані дані були піддані статистичній обробці методами варіаційної 

статистики з перевіркою достовірності результатів за допомогою критерію 

Стьюдента і критерія вірогідності (Р) за спеціально розробленими 

комп'ютерними програмами. 

Результати досліджень. Продуктивні показники бджолиних сімей по 

меду, воску, прополісу та квітковому обніжжю при вирощуванні бджіл з 

використанням стільників з різним кутом дна осередків наведені в таблицях 2, 3. 

Аналіз даних представлених в таблиці 2 дозволяє відзначити, що 

мінімальною продуктивністю характеризуються бджолині сім'ї, в яких для 

відтворення бджолиних особин використовувалися стільники з кутом дна 

осередків в 130º. 

Так продуктивність бджолиних сімей при використанні даних стільників 

(1-а контрольна група) склала по меду 20,9 кг, по воску - 0,9 кг. У 2-й дослідній 

групі продуктивність по меду збільшилася на 13,9%, а по воску - на 25,56%, які 
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в абсолютному значенні склали 23,8 і 1,13 кг, відповідно. У 3-й дослідній групі, 

де самі максимальні показники продуктивності були зареєстровані в бджолиних 

сім'ях, в яких для відтворення бджолиних особин використовувалися стільники 

з кутом дна осередків в 110º. Так отримано меду та воску від бджолиних сімей в 

3-й дослідній групі - 49,9 і 2,25 кг, відповідно. При цьому кратність перевищення 

описуваних показників у порівнянні з 1-ю групою склала, в 3-й групі - 2,38 і 2,5 

рази. 

Таблиця 2. Продуктивність бджолиних сімей по меду  та воску 

Групи та величина 

кута в комірках 

Отримано в розрахунку на 1 бджолину сім’ю 

товарного меду воску 

кг в % д 

контролю 

кг в % до 

контролю 

130º-1 контрольна 20,90 ± 0,25 100,00 0,90 ± 0,05 100,00 

120 º - 2 дослідна 23,80 ± 0,31* 113,88 1,13 ± 0,07* 125,56 

110º- 3 дослідна 49,90 ± 0,17*** 238,76 2,25 ± 0,07*** 250,00 

 

Аналогічна закономірність встановлена нами щодо бджолиних сімей з 

виробництва біологічно-активних продуктів прополісу та квіткового обніжжя 

(таблиця 3). 

Так, кількість отриманого прополісу від бджолиних сімей, в яких при 

вирощуванні розплоду використовувалися стільники з кутом дна осередків в 

130º, коливалося в межах від 142,4 до 148,6 г. 

 

Таблиця 3. Показники виробництва бджолиними сім’ями прополісу 

та квіткового обніжжя 

Групи та величина 

кута в комірках 

Отримано в розрахунку на 1 бджолину сім’ю 

прополісу квіткового обніжжя 

г в % до 

контролю 

 

кг в % до 

контролю 

130º-1 контрольна 142,40±0,11 100,00 1,13±0,07 100,00 

120 º - 2 дослідна 145,70±0,171 102,320 1,18±0,09 104,420 

110º- 3 дослідна 234,90±0,09*** 164,960 2,26±0,05*** 200,00 

 

Рівень визначаємого параметра помітно підвищувався в бджолиних 

сім'ях, де вирощували розплід з використанням стільників з кутом дна комірки в 

110º. Тут він склав 234,9 г,  порівняно з 1-ї контрольною групою він був вище в 

3-й дослідній групі - в 1,65 рази. 

Заготівля пилкового обніжжя найбільш інтенсивно здійснювалася 

бджолиними сім'ями, де робочі особини весняно-літньої генерації вирощувалися 

з використанням стільників відбудованих з вощини з кутом дна комірки в 110º. 

Так від бджолиних сімей 3-ї дослідної групи отримано - 2,26 кг. Найнижчий 

показник по даному виду продукції був зареєстрований в 1-й контрольній групі, 

який склав 1,13 кг. 
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Висноки: 

1. Найбільш бажаною для гніздобудівельної діяльності є воскова вощина 

з кутом дна майбутніх осередків стільників в 110º. Кількість відбудованих 

стільників в цій групі було більше, в порівнянні з контрольною групою на 132,3, 

а з кутом дна осередків в 120º - на 75,0%, на 46,0%, на 32,7% відповідно. 

2. Найвищі рівні середньодобової несучості бджоломаток реєстрували 

при використанні стільників з кутом дна осередків в 110º їх абсолютні значення 

були вище, в порівнянні з контрольною групою в 1,66 рази, та в 1,15 рази. При 

використанні осередків стільника в 120º вона була вище в 1,09 рази, відповідно. 

3. Розвиток бджолиних особин в більш об'ємних осередках, що можлива 

в сотах з кутом дна осередків в 110º дозволяє вирощувати робочих бджіл, які за 

своїми біоморфологічними показниками і параметрами екстер'єру найбільшою 

мірою відповідають стандарту карпатської породи і здатні виявляти продуктивні 

властивості при настанні головного медозбору. Робочі бджоли, вирощені на 

сотах з осередками дна в 110º, перевищували особин з контрольної групи на 

головному медозборі: з льотної активності в 1,3 рази, по навантаженню медового 

зобика нектаром -1,4 рази, по пилковому навантаженні -1,19 рази. 

4. Вирощування і утримання бджолиних сімей на сотах з кутом дна 

осередків в 110º максимально сприяли отриманню товарної продукції: в 

розрахунку на одну бджолину сім'ю отримано товарного меду 49,90 кг, воску - 

2,25 кг, прополісу - 0,235 кг, квіткового пилку - 2,26 кг (в контрольній групі: 

товарного меду 20,9 кг, воску - 0,9 кг, прополісу - 0,142 кг, квіткового пилку -

1,13 кг). 

 

Список використаних джерел 

1. Еськов, Е. К., Еськова, М. Д. Закономерности изменчивости гнездовой 

конструкции, физиологического состояния и морфометрических признаков 

медоносной пчелы. / Журнал общей биологии, 2014. т. 75, № 2.  С. 132-155. 

2. Маннапов, А.Г.. Маннапов У.А Гнездовые постройки пчел. / 

Пчеловодство. 2010. № 4. С. 34-35. 

3. Маннапов, А.Г. Отстройка пчелами секционных рамок с вощиною 

нового поколения /А.Г. Маннапов, Р.М. Халитов / Бджільництво. 2016. № 9.  

С.18-19. 

4. Маннапов А.Г. Храпова С.Н., Ляхов В.В., Донцов Р.В. / Бджільництво. 

2013, № 9. С.10-12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

СЕКЦІЯ 2. 

ГЕНЕТИКА, РОЗВЕДЕННЯ ТА ГОДІВЛЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН 

 

 

УДК 636.47.082.24(477.65) 

 

ВПЛИВ ВЕЛИЧИНИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ГРУПИ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ 

РОСТУ І РОЗВИТКУ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ 

 

Глух М., здобувач вищої освіти ОР «Магістр» спеціальність 204 

Науковий керівник Лівінський А. к. с.-г наук, доцент 

 

Ключові слова: технологічна група, молодняк свиней, жива маса, 

середньодобовий приріст живої маси. 

 

Вступ. Ефективність вирощування ремонтного молодняка свиней багато в 

чому залежить від кількості тварин у технологічній групі, що суттєво впливає на 

стан їх нервової системи, взаємовідносини та поведінкові реакції, а отже і на 

показники продуктивності [3]. 

При визначенні величини технологічної групи потрібно виходити з того, 

що найбільш оптимальні ті умови, які забезпечують нормальну життєдіяльність 

організму, створюються при індивідуальному розміщенні тварин. Але слід 

зазначити, що виробники свинини завжди змушені враховувати економічні 

показники її виробництва, які погіршуються залежно як від збільшення 

капіталовкладень на облаштування станкомісць, так і від зниження рівня 

продуктивності тварин зі збільшенням величини технологічних груп. Тому, 

кількість тварин у групі є одним із ключових факторів при проектуванні і 

використанні приміщень для свиней. 

За даними [1], нестача життєвого простору служить найважливішою 

причиною неспокою тварин у групі. Протиприродне скупчення тварин на дуже 

малій площі веде до взаємних конфліктів. 

Спостереження за поведінкою поросят починаючи з 2-х місячного віку і до 

закінчення відгодівлі показали [2,4], що недостатній фронт годівлі із-за великої 

кількості тварин у групі (25-30 голів і більше) підвищує їх рухливу активність, 

що призводить до непродуктивного використання енергії корма, яка могла б 

витрачатися на приріст живої маси. 

Мета роботи – встановити вплив величини технологічної групи на 

інтенсивність росту і розвитку молодняку свиней в умовах ТОВ «Згода» 

Добровеличьківського району Кіровоградської області. Задля цього було 

відібрано 25 ремонтних свинок великої білої породи у віці 60 днів та сформовано 

за принципом пар-аналогів (з урахуванням віку, живої маси та попередньої 

продуктивності) дві групи тварин – у І (контрольній) групі було 15 тварин, у ІІ 

(дослідній) – 10 голів. Тварини контрольної і дослідної груп отримували 
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комбікорм згідно норм, який виготовляли в умовах господарства. Рецептура 

комбікорму розроблялася у відповідності з нормами годівлі для ремонтного 

молодняку свиней. Всі групи тварин у період досліду утримувалися у однакових 

умовах. Динаміку живої маси та інтенсивність росту поросят визначали шляхом 

індивідуального зважування та розрахунку середньодобових приростів. Дослід 

тривав п’ять місяців. 

Результати досліджень. Проведені дослідження показали, що кількість 

тварин у групі позначилася на живій масі молодняку свиней в різні вікові періоди 

вирощування (табл. 1)  

 

Таблиця 1. Жива маса тварин залежно від величини технологічної 

групи, кг,  

Період досліду, днів Група 

Контрольна Дослідна 

Кількість голів 15 10 

Жива маса у віці, днів 
  

60 18,31+0,21 18,15±0,23 

70 22,58+0,13 22,42+0,14** 

90 32,04+0,19 33,71+0,19*** 

120 47,42+0,22 48,92+0,25 

150 63,64+0,25 66,62+0,21*** 

180 83,75+0,30 88,32+0,22 

210 100,32+0,20 108,76+0,20*** 

Примітка: ** – Р<0,01; *** – Р<0,001. 

 

Так, якщо за живою масою тварини усіх груп до 60-денного віку майже не 

відрізнялися між собою, то в наступні вікові періоди перевагу за цим показником 

мали тварини дослідної групи. У віці 90 діб перевага за живою масою тварин 

дослідної групи над контрольною складала 5,21% і була істотною (Р<0,001). У 

наступні вікові періоди перевагаза живою масою тварин дослідної групи над 

аналогами контрольної збереглася. 

Так, тварини дослідної групи за цим показником переважали аналогів 

контрольної групи у віці 120 діб відповідно на 3,16 %, у віці 150 діб – на 4,68 %; у 

віці 180 діб – на 5,46 % (Р<0,001). До кінця дослідного періоду у віці 210 діб 

тварини дослідної групи істотно (Р<0,001) переважали за живою масою тварин 

контрольної групи відповідно на 8,41 %. 

Аналіз середньодобових приростів живої маси у піддослідних свиней 

показав (табл.2), що зменшення кількості тварин у групі сприяло кращому їх росту. 

 

Таблиця 2. Середньодобові прирости тварин залежно від величини 

технологічної групи, г 

Період досліду, 

ДНІВ 

Група 

Контрольна Дослідна 

Кількість голів 15 10 
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60-70 426+4,18 429+3,98 

71-90 472+4,02 565+3,97 

91-120 513+3,33 507+3,74*** 

121-150 541+213 590+4,43*** 

151-180 670+3,07 723+4,48** 

181-210 552+5,24 681+5,03*** 

У середньому 555+1,43 617±0,75 

Примітка: ** – Р<0,01; *** – Р<0,001. 

 

Так, на початку дослідного періоду, у віці 71-90 діб, різниця за 

середньодобовими приростами живої маси між тваринами контрольної та 

дослідної групи складала 19,70 %. 

В наступний віковий період (91-120 діб) істотну (Р<0,001) перевагу за цим 

показником мали тварини контрольної групи. 

Так, у віці з 121 до 150 діб перевага за швидкістю росту тварин дослідної 

групи над контролем становила відповідно 9,06 % (Р<0,001). Наступний віковий 

період характеризувався значною перевагою (на 7,91 %) за середньодобовими 

приростами свиней, яких утримували у групі 2 Оголів порівняно з контрольними 

аналогами. У період з 181 до 210 діб тварини контрольної групи значно 

поступалися за середньодобовим приростом тваринам дослідної групи 

відповідно на 23,37 % (Р<0,001). У цілому, за середньодобовими приростами 

протягом досліду ремонтні свинки дослідної групи перевершуваликонтрольних 

(Р<0,001) відповідно на  62 г або 11,17%. 

 

Висновки: 

Вирощування ремонтних свинок за величини технологічної групи 10 голів 

сприяє підвищенню середньодобового приросту на 11,17 % та зменшенню 

витрати корму на 1 кг приросту живої маси відповідно на 4,37 % порівняно з 

тваринами, яких утримували по 15 голів у станку. 
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добавки, премікси, гранулювання. 

Загальна постановка проблеми та актуальність теми. Ефективне 

виробництво продукції молочного скотарства можливе за високого рівня 

молочної продуктивності, регулярному одержанні приплоду і раціональній 

годівлі, яка забезпечує потребу тварин в усіх необхідних поживних та біологічно 

активних речовинах. 

Важливу роль у технологічному процесі виробництва продукції скотарства 

відіграє фактор живлення, ефективність якого визначається раціональною 

структурою кормової бази, типом годівлі та рецептурою застосовуваних 

комбікормів-концентратів і білково-вітамінних добавок. 

Комбікорми-концентрати призначені для згодовування жуйним тваринам 

як доповнення до основного раціону, який складається з грубих, соковитих та 

інших кормів раціону з метою забезпечення повноцінної годівлі. Включають їх 

до 20-40 % від загальної поживності раціону або за масою сухої речовини. Склад 

і поживність таких кормів розраховують залежно від поживної цінності і 

структури раціону.  

Комбікормами-концентратами компенсується нестача в основних кормах 

раціону енергії, протеїну, жирів, вуглеводів, мінеральних та біологічно активних 

речовин. Поживність комбікормів-концентратів, як правило, має бути вищою, 

ніж у повнораціонних кормових сумішах. 

У зв’язку з наведеним вище, удосконалення технології виробництва 

комбікормів-концентратів та розкриття особливостей їх використання при 

організації годівлі дійних корів відрізняється своєю актуальністю та має 

практичне значення. 

Мета роботи. Метою кваліфікаційної роботи було проведення 

теоретичних та практичних досліджень щодо удосконалення технології 

виробництва комбікормів-концентратів для дійних корів. 

Основні методи і матеріали досліджень. Об’єктом досліджень був 

технологічний процес виробництва комбікормів-концентратів для дійних корів. 

Предмет досліджень – удосконалення технологічного процесу 

виробництва комбікормів-концентратів для дійних корів, показники 

продуктивності тварин за використання комбікормів-концентратів, критерії 

економічної ефективності проведених досліджень. 

Дослідження проведено за загальноприйнятими технічними, 

зоотехнічними та економічними методами. 
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Удосконалення технології виробництва комбікормів-концентратів для 

дійних корів проведено за рахунок включення в технологічний процес лінії 

гранулювання комбікормів. 

Таким чином, технологічний процес виробництва комбікормів-

концентратів для дійних корів включає у себе технологію приймання, 

розміщення та зберігання сировини, технологію підготовки сировини, 

технологію розміщення сировини, технологію дозування та змішування 

компонентів, технологію ведення соєвої олії, технологію гранулювання, 

технологію тарування готової продукції. 

В умовах підприємства гранульовані комбікорми для різних видів і 

виробничих груп тварин виробляють двох діаметрів – 2,2 і 3,2 мм.  

Гранули комбікормів-концентратів для дійних корів виробляють 

діаметром 3,2 мм.  

Гранулювання являє собою один із різновидів пресування, суть якого 

полягає у стисканні підготовленого відповідним чином сипкого продукту в 

обмеженому просторі протягом деякого часу. Гранулювання застосовують з 

метою формування комбікормів в агрегати частинок за розмірами, які 

найкращим чином відповідають фізіологічним потребам с.-г. тварин.  

Висновки. Комбікорми-концентрати доповнюють основний раціон із 

грубих і соковитих кормів необхідною кількістю обмінної енергії, протеїну, 

мінеральних речовин, вітамінів. Становлять 20-40 % від загальної поживності 

раціону. 

Використання комбікормів-концентратів у раціонах годівлі дійних корів 

позитивно впливає на їх продуктивні якості та економічні показники молочного 

скотарства.  

Економічна ефективність використання комбікормів-концентратів у 

раціонах годівлі дійних корів за період лактації - 13900-19400 грн. 
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Ключові слова:  цигайська порода, вовна, м'ясо, ярки, баранці, барани – 

плідники.  

Вступ Вівчарство — важлива галузь тваринництва. Воно дає таку цінну 

продукцію, як вовна, овчина, смушки, овечі шкури та високопоживні продукти, 

що користуються великим попитом у населення, — м’ясо, жир, молоко. Овеча 

вовна має унікальні властивості. Вироби з неї створюють здоровий мікроклімат, 

знімають статичну електрику, тощо. За статистичними даними, нині у світі 

виробляється понад 220 млн т м’яса, з яких близько 12 % становить баранина. 

Найважливіша особливість домашніх овець — велика пластичність і значний 

потенціал адаптивності до різноманітних кліматичних та кормових умов. Їх 

можна розводити у господарствах різного виробничого напряму на всій території 

України. Розвиток вівчарства дає змогу інтенсивно вирішувати м’ясну проблему 

в країні [1-3]. 

Актуальність теми - визначення оптимального віку племінного 

використання вівцематок цигайської породи в умовах ФГ БОЙЧЄВ А.В. та його 

впливу на продуктивні й біологічні особливості отриманого від них потомства 

є актуальним. 

Мета роботи:  

- вивчити відтворювальну здатність, молочну продуктивність, кількісні та 

якісні характеристики вовни вівцематок цигайської породи овець різного 

віку; 

- вивчити ріст, розвиток та екстерєрні особливості, м’ясну та вовнову   

продуктивність молодняку цигайської породи від матерів різного віку; 

- виявити взаємозв’язок між основними селекційними ознаками; 

- обґрунтувати оптимальний вік використання вівцематок та його вплив на 

продуктивність отриманого від них потомства; 

- визначити економічну ефективність за результатами проведених досліджень.  
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Методи дослідження. Використовують – загальноприйняті методи 

досліджень: зоотехнічні – визначення відтворювальних та продуктивних якостей 

вівцематок, показників росту та розвитку молодняка; лабораторні – визначення 

фізико-механічних властивостей вовни; біометричної статистики – визначення 

популяційно-генетичних параметрів. 

Результати власних досліджень. Вівці ФГ мають більш-менш 

компактний тулуб. Голови майже клиноподібні, прямої лінії профілю, покриті 

короткими волоссями. Вуха прямостоячі, середнього розміру. Ноги середньої 

довжини, покриті шерстю до зап'ясткових і скакальних суглобів. 

Самці мають добре розвинені роги у формі равлика, а самки переважно 

безрогі. Але деякі зустрічаються вівцематки з маленькими рогами. Хвіст довгий, 

тонкий і покритий вовною. Руно закрите, але зустрічаються і тварини з 

відкритим руном. Шерсть напівтонка. Жиропіт білий, з характерним блиском і 

обтисками. Лицева частина у тварин має білий колір, але у поодиноких тварин 

на обличчі зустрічаються темні плями. Кінцівки білі, але у деяких особин є 

пігментні плями.  

Продуктивні особливості: жива маса серед вівцематок складала 36,77 ± 6.2 

кг, баранів - 77.9 ± 7.7 кг; довжина вовни складала -9.5 ± 1.1 см, вовна - 56 - 46 

якості, 27,3 - 37,7 мкм; Настриг вовни - серед вівцематок 3.9 ± 0.7 кг, баранів 5.8 

± 0.5 кг. Біологічна плодючість складала - 109%. 

 

Висновки: 

1. Вівцеферма ФГ БОЙЧЄВ А.В. укомплектована елітними баранами- 

плідниками, саме 12 голів (100%); вівцематок елітних складає - 77 голів (6,3%), 

І класу - 797 голів (64,9%), ІІ класу - 326 голів (26,6%), вибракуваних - 27 голів 

(2,2%), відповідно, ярок 1 и старше року : елітних - 22 голови (3,6%), І класу – 

264 голови (43,3%), ІІ класу 267голів (43,9%), вибракуваних - 56 голів (9,2%). 

2. Серед вівцематок з ембріонами баранчиків тривалість ембріонального 

періоду була на 2,2 діб більше ніж вівцематок з ембріонами ярочок, біологічна 

плодючість складала - 109%. 
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осіменіння. 

 

Актуальність проблеми. В стаді великої рогатої худоби селекціонер 

працює в основному з ремонтним молодняком і коровами Цілеспрямоване 

вирощування ремонтних телиць, яким спеціалісти приділяють постійну увагу і 

здійснюють повсякденний контроль, справедливо вважаючи, що майбутні 

молочна продуктивність і економічний стан господарства залежать від якості 

вирощеного ремонтного молодняку. 

Скотарство - провідна галузь тваринництва. Це зумовлюється не тільки 

зростаючим попитом населення на такі продукти харчування як молоко і м'ясо, а 

також і тим, що велика рогата худоба здатна ефективно споживати рослинні корми 

і відходи рослинництва [1-2]. 

На сучасному етапі економічного розвитку України вітчизняне скотарство 

повинно бути конкурентоспроможним, рентабельним та забезпечувати 

продовольчу незалежність країни і базуватись на високо продуктивному поголів'ї 

тварин, як основним засобом виробництва. 

З переходом галузі тваринництва до ринкових відносин за останні 10-15 

років вона характеризується скороченням поголів'я і його продуктивності, різким 

спадом виробництва продукції внаслідок високих і нестабільних цін на основні й 

обігові засоби, диспаритетом цін на промислову та сільськогосподарську 

продукцію [3].  

Кризовому стану сприяли також збитковість та низька купівельна 

спроможність населення. Світовий досвід свідчить, що закономірним для усіх 

цивілізованих країн стало ведення тваринництва на індустріальній основі при 

розумній його концентрації. Досягнутий за останні 25-30 років прогрес в 

підвищенні продуктивності і зменшенні собівартості виробляємої продукції 

зумовлений удосконаленням генофонду різних порід шляхом використання 

селекційно-генетичних досягнень, а також застосування новітніх 

біотехнологічних систем відтворення та науково-обrpунтованої годівлі й 

прогресивної технології виробництва  продукції [4-5]. 

Мета роботи – удосконалення технології виробництва молока в умовах 

ТОВ «ЗГОДА» Добровеличькивського району Кіровоградської області 

Матеріал і методи досліджень. Встановлено, що для визначення кількості 

молочного білку (кг) за лактацію розраховували кількість «однопроцентного» 

молока шляхом множення вмісту білку (%) у молоці за кожен мiсяць лактації на 
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місячний надій (кг). Кількість «однопроцентного» молока за всi мiсяцi лактацiï 

ділили на 100. Cереднiй вміст білка ворiвнює кількості молочного білка за 

лактацію помножений на 100 і поділений на середній надій. Середнi показники 

за усi лактації розраховували за сумою показників за окремi лактації, поділеною 

на число врахований лактацій. Екстер'єрно-конституціональні особливості 

корів-первісток вивчали за загальноприйнятими методами. При цьому 

проводили оцінку за 100-бальною шкалою, вимірювання окремих статей тiла, 

визначення індексів тілобудови та фотографування тварин. Форму вимені 

визначали вiзуально у тварин на 3-му місяці лактації до доïння. 

Результати досліджень. Показники економічної ефективності 

вирощування ремонтних телиць та нетелей в умовах господарства приведені в 

таблиці 1. 

Таблиця 1. Економічна ефективність виробництва 

Показники Фактично 

Жива маса при народжені, кг 28,8 

Жива маса при першому плідному 

запліднені,кг 

344,3 

Жива маса при першому стелені 463,8 

Абсолютний приріст за період вирощування, кг 435,0 

Середньодобовий приріст за період 

вирощування,г 

529,8 

Витрати кормів на 1ц приросту живої 

маси,корм.од. 

11,3 

Витрати праці на 1ц приросту живої маси, 

люд.-год. 

21,6 

Собівартість 1ц приросту живої маси, грн 1598,80 

Реалізаційна ціна 1ц живої маси,грн 2000,0 

Рівень рентабельності,% +33,3 

Середньодобовий приріст за період вирощування, 529,8 г Витрати кормів на 

1ц приросту живої маси склали 11,3 корм.од. Витрати праці на 1ц приросту живої 

маси склали 21,6 людо-годин. 

Висновки: 

Бiльшiсть корiв за тривалістю сервiс-періоду входили в проміжок вiд 61 до 

70 днів, при чому у корів першої лактації сервiс-перiод в середньому тривав 63,25 

днів, у корів другої лактації - 65,56 днів, тоді як у корiв третьої лактації 66,11 днiв. 

Середня тривалість сухостiйного періоду найбільшою була у корiв другої лактації, 

що становила 43,04 дні, а найменшою - у корів першої лактації і мала значення 39,46 

днів. При чому, паказник мiнливості найбільшим був у корів третьої лактації і 

становив 9.22 %, що більше, ніж у корiв другоï лактації на 22,6%, а в порівнянні з 

коровами першої лактації – на 6,3 %. Середня тривалість мiжотельного періоду 

корів найбільшою була у корів третьої лактації і мала значення 405,57 днiв, а 

найменшою - у корів першої лактації, яка становила 394,45 днів. При цьому, 

найвищий показник мінливості був у корів третьоï лактації, і мав значення 6,23 %, 

що більше, ніж у корів другої лактації на 1,7 %, а в порівнянні з коровами першоï 
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лактації - бiльше на 3,55%. Надiй найвищим був у корів другої лактації, і становив 

6662,16 кг молока, тоді, як найменшим він був у корiв третьої лактації, що 

становив 5978,3 кг молока. При чому, показник мінливості найвищим був у корів 

третьої лактацiï i мав значення 17,5 %, а найменшим - у корів першої лактації, який 

становив 9,65 %. Вмісту жиру в молоці найбільшим був у корiв першої лактації і 

становив 3,77 %, що більше, ніж у корiв другої лактації на 0,07 %, а в порівнянні з 

коровами третьоï лактацiï - бiльше на 0,02 %. При цьому, показник мiнливості 

найвищим був у корів першої лактації і мав значення 5,97 %, що більше, ніж у корiв 

другої лактації на 0,49 %, а в порівнянні з вмістом жиру в молоцікорів третьої 

лактації - більше на 0,38 %. 
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білково-вітамінні добавки, премікси, лущення зерна, гранулювання. 

Загальна постановка проблеми та актуальність теми. Вирощування 

молодняку великої рогатої худоби вважається одним із найважливіших 

елементів технології молочного скотарства. За раціональної системи 

вирощування тварини нормально розвиваються від народження до дорослого 

стану і проявляють високу продуктивність за тривалого господарського 

використання.  

Основним напрямком розвитку молочного скотарства на сучасному етапі 

є інтенсифікація галузі за рахунок науково-обґрунтованого використання 
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основних кормів, комбікормів-концентратів та організації годівлі тварин 

відповідно до сучасних норм.  

Використання у раціонах годівлі телят раннього віку комбікормів-

концентратів, збалансованих за всіма інгредієнтами енергетичного, 

протеїнового, амінокислотного, ліпідного, вуглеводного, мінерального та 

вітамінного живлення позитивно впливають на продуктивність та фізіологічний 

стан телят, дають змогу знизити конверсію корму на 1 кг приросту живої маси. З 

огляду на вищеозначене, удосконалення технології виробництва комбікормів-

концентратів та розкриття особливостей їх використання при організації годівлі 

телят віком від 1 до 3 місяців відрізняється своєю актуальністю та має практичне 

значення. 

Мета роботи. Метою кваліфікаційної роботи було проведення 

теоретичних та практичних досліджень щодо удосконалення технології 

виробництва комбікормів-концентратів для телят віком від 1 до 3 місяців. 

Основні методи і матеріали досліджень. Об’єктом досліджень був 

технологічний процес виробництва комбікормів-концентратів для телят віком 

від 1 до 3 тижнів. 

Предмет досліджень – удосконалення технологічного процесу 

виробництва комбікормів-концентратів для телят віком від 1 до 3 тижнів, 

показники продуктивності молодняку за використання комбікормів-

концентратів, критерії економічної ефективності проведених досліджень. 

Дослідження проведено за загальноприйнятими технічними, 

зоотехнічними та економічними методами.  

Удосконалення технології виробництва комбікормів-концентратів для 

телят віком від 1 до 3 місяців проведено за рахунок включення в технологічний 

процес лінії лущення зерна плівчастих культур та лінії гранулювання 

комбікормів. 

З огляду на вищеозначене, технологічний процес виробництва 

комбікормів-концентратів для телят віком від 1 до 3 місяців включає у себе 

технологію приймання, розміщення та зберігання сировини, технологію 

підготовки сировини, технологію розміщення сировини, технологію лущення 

зерна плівчастих культур, технологію дозування та змішування компонентів, 

технологію ведення соєвої олії, технологію гранулювання, технологію тарування 

готової продукції. 

При виробництві комбікормів в умовах підприємства застосовують в 

основному лущення зерна ячменю і рідше вівса. 

Гранулювання - обробка кормових матеріалів для отримання гранул певної 

форми і консистенції. Назва корму – гранульований, гранулят. 

Висновки. За результатами проведених досліджень зроблено висновок, що 

використання комбікормів-концентратів у раціонах годівлі телят віком від 1 до 6 

місяців позитивно впливає на продуктивні якості телят та економічні показники 

їх вирощування. 

При цьому жива маса телят при народженні становить 37 кг, у 3-місячному 

віці – 100 кг, у 6-місячному віці – 195 кг. Приріст живої маси телят віком від 1 до 

3 місяців – 63 кг, від 1 до 6 місяців – 153 кг. 
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Середньодобовий приріст живої маси телят віком від 1 до 3 місяців складає 

700 г, від 1 до 6 місяців – 850 г. 

За період вирощування телят віком від 1 до 6 місяців використовується 275 

кг комбікорму-концентрату, у тому числі 60 кг комбікорму-концентрату для 

телят віком від 1 до 3 місяців і 215 кг комбікорму-концентрату для телят віком 

від 3 до 6 місяців.  

 

Список використаних джерел 

1. Годівля сільськогосподарських тварин / І.І. Ібатулін та ін. Вінниця: 

«Нова Книга», 2007. 616 с. 

2. ДСТУ 4482:2005. Премікси. Технічні умови. [Чинний від 2006-10-01]. 

Видання офіційне. Київ: Держспоживстандарт України, 2006. 38 с.   

3. Єгоров Б.В., Шаповаленко О.І., Макаринська А.В. Технологія 

виробництва преміксів. К.: «Центр учбової літератури», 2007. 288 с.  

4. Єгоров Б.В. Технологія виробництва комбікормів. Одеса: «Друкарський 

дім», 2011. 448 с. 

5. Закон України «Про безпечність та гігієну кормів» № 2639-VIII від 

06.08.2019 р. [Електронний ресурс]: Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/. 

6. Норми і раціони повноцінної годівлі високопродуктивної великої 

рогатої худоби: довідник-посібник / за науковою редакцією Г.О. Богданова, В.М. 

Кандиби. Київ: Аграрна наука, 2012. 296 с. 

7. Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин / І.І. Ібатулін та ін. 

Житомир: «Полісся», 2013. 442 с. 

8. Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин / І.І. Ібатулін та ін. 

Житомир: ПП «Рута», 2015. 432 с. 

9. Різничук І.Ф. Як годувати корів, щоб одержати молока більше. 

Тваринництво України. 2015. № 11. С. 30-35. 

10. Різничук І.Ф. Годівля корів за інтенсивної технології виробництва 

молока. Тваринництво України. 2016. № 6. С. 8-13. 

11. Стандартизація у тваринництві / І.І. Ібатулін та ін. Київ: Видавництво 

«Ліра-К», 2019. 548 с. 
 

 

УДК: 637.5:636.2 (477.74) 

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО СХРЕЩУВАННЯ У ПОПУЛЯЦІ 

ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ 

ПОРОДИ  

Тихонова К.А., здобувач вищої освіти ОР «Магістр» спеціальність 204 

Науковий керівник: Чігірьов В.О. к. с.-г. наук наук, доцент 

 

Ключові слова: українська червона молочна порода, південна м’ясна 

порода, жива маса, відгодівельні якості, м’ясні якості, схрещування. 

Вступ (Актуальність теми). Одним з методів підвищення м’ясної 

продуктивності худоби є розробка і впровадження найбільш ефективних 
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варіантів схрещування, методів вирощування та відгодівлі помісного молодняку. 

В умовах популяцій великої рогатої худоби Одеської області не повністю 

встановлені найбільш оптимальні сполучення порід для промислового 

схрещування. Виходячи з цього вивчення ефективності схрещування корів 

української червоної молочної породи з бугаями плідниками м’ясних порід має 

науковий та практичний інтерес. 

Мета роботи. Вивчити динаміку живої маси, показників росту, витрати 

кормів на вирощування і відгодівлю, м’ясну продуктивність чистопородних та 

помісних бугайців.  

Основні методи і матеріали досліджень. 

 

Таблиця 1. - Схема досліду 

Групи Порода корів Порода бугаїв Порода, генотипи 

нащадків 

І - контрольна Українська 

червоно-молочна 

(УЧМ) 

Українська 

червоно-молочна 

Українська 

червоно-молочна 

ІІ – дослідна  Українська 

червоно-молочна 

Південна м’ясна 

(ПМ) 

F1 ½ УЧМ + ½ ПМ 

 

Показники м’ясної продуктивності вивчали шляхом контрольних забоїв у 

віці 20-ти місяців по 5 голів у кожній групі за загальноприйнятими методиками. 

Під час забою вивчали забійні якості та морфологічний склад туш (ДСТУ 

4673:2006). 

Визначальним показником м’ясної продуктивності тварин є інтенсивність 

їх росту і розвитку. Вікові зміни живої маси піддослідного молодняку надані у 

таблиці 2. 

Таблиця 2. Динаміка живої маси бугайців, кг (Х±Sх) 

Групи Вік, місяців 

0 3 6 9 12 15 18 20 

 

І - контрольна 

2
5

,2
±

1
,1

 

7
6

,5
±

1
,8

1
 

1
3
1

,7
±

3
,2

5
 

1
6
3

,5
±

2
,7

7
 

1
9
6

,5
±

2
,8

9
 

2
4
1

,1
±

2
,5

 

2
8
8

,0
±

2
,8

 

3
2
2

,8
±

3
,9

6
 

ІІ - дослідна 

3
1

,8
±

0
,9

 

8
9

,6
±

2
,5

1
 

1
7
1

,4
±

3
,7

5
 

1
9
6

,5
±

3
,5

 

2
1
5

,5
±

3
,2

1
 

2
5
7

,3
±

3
,4

 

3
3
3

,2
±

3
,9

 

3
9
9

,6
±

7
,7

 

 

Як видно з досліджень бугайці обох груп характеризувались більш 

інтенсивним ростом від народження до 6-ти місячного віку. При цьому у зв’язку 

з різною інтенсивністю росту у віці вивчення бугайці мали різну живу масу, 

більшою живою масою відрізнялись помісні бугайці ІІ – дослідної групи, які в 
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усі вікові періоди достовірно перевищували бугайців І – контрольної групи: в 3-

х місячному віці на 17,1 % (Р˃0,99); у 6-ти місячному віці на 30,1% (Р˃0,999); у 

9-ти місячному віці на 20,2 % (Р˃0,99);у 12-ти місячному віці на 9,7% (Р˃0,95); 

у 15-ти місячному віці на 6,7% (Р˃0,95); у 18-ти місячному віці на 15,7% (Р˃0,99); 

і у 2-ти місячному віці на 20,1 % (Р˃0,99). 

Результати контрольного забою піддослідних тварин надані у таблиці 3. 

 

Таблиця 3. Результати контрольного забою бугайців, (Х±Sх) 

Показники І - контрольна ІІ – дослідна 

Жива маса передзабійна, 

кг 

313,2±2,9 390,0±15,7 

Маса туші, кг 150,7±2,1 198,8±14,5 

Маса внутрішнього 

жиру, кг 

4,8±0,3 9,1±0,4 

Забійна маса, кг 155,5±2,0 207,9±13,1 

Забійний вихід, %  49,6±0,7 53,1±1,8 

Аналіз результатів контрольного забою свідчить про те, що тварини ІІ – 

дослідної групи переважали бугайців І – контрольної групи за перед забійною 

живою масою на 76,8 кг, або на 24,5 %  (Р˃0,99); за масою парної туші на 48,1 

кг, або на 31,9 % (Р˃0,999).  

При цьому забійна маса помісних бугайців склала 207,9 кг, що на 52,4 кг 

(33,6 %) більше цього показника чистопородних тварин (Р˃0,999). Забійний 

вихід бугайців дослідної групи склав 53,1 %, що на 3,5 абсолютних відсотка 

більш ніж у бугайців контрольної групи.  

Дані морфологічного складу туш представлені у таблиці 4. 

 

Таблиця 4. Морфологічний склад туш бугайців 

Показники І - контрольна ІІ – дослідна 

Маса охолодженої туші, 

кг 

148,6±2,3 196,7±12,9 

Маса м’якоті:  

кг 

113,0±3,4 160,1±12,3 

-% 76,0 81,3 

Кістки: 

кг 

35,4±0,8 36,5±2,6 

- % 23,8 18,6 

Вихід м’яса на 1 кг 

кісток 

4,20 5,38 

Коефіціент м’ясності  3,19 4,38 

 

У тушах бугайців ІІ – дослідної містилось більше м’якоті ніж у тушах 

тварин І – контрольної групи на 47,1 кг або 41,7 % (Р˃0,999), при цьому вихід 
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м’якоті складав на 1,18 кг більше або на 28 %. Коефіцієнт мясності у помісних 

бугайців – 4,38, при цьому у чистопородних бугайців 3,19.  

Результати наших досліджень щодо динаміки живої маси, показників 

росту, відгодівельних, забійних та м’ясних якостей пов’язаних з більшими 

показниками у помісних тварин F1 ½ УЧМ + ½ ПМ треба трактувати впливом 

ефектом гетерозису або явищем наддомінування, який має прояв саме при 

промисловому схрещуванні. 

Собівартість 1 ц живої маси при реалізації бугайців була різною через 

неоднакові прирости живої маси, витрати кормів, та витрати на вирощування та 

відгодівлю. Середня реалізаційна ціна складалась з наявних закупівельних цін на 

молодняк великої рогатої худоби та складала 52,00 грн.за 1 кг. Тому прибуток 

від реалізації одного помісного бугайця складав 4758 грн., що на 1588,6 грн. 

більше ніж чистопородного бугайця, або на 50,1 %.  

Рівень рентабельності виробництва м’яса яловичини  чистопородних 

бугайців І – контрольної групи склав 24,0 %, а у помісних бугайців ІІ – дослідної 

групи – 30,6 %.  

Висновки: 

1. Бугайці обох груп характеризувались більш інтенсивним ростом від 

народження до 6-ти місячного віку. При цьому у зв’язку з різною інтенсивністю 

росту у віці вивчення бугайці мали різну живу масу, більшою живою масою 

відрізнялись помісні бугайці ІІ – дослідної групи, які в усі вікові періоди 

достовірно перевищували бугайців І – контрольної групи. 

2. Аналіз результатів контрольного забою свідчить про те, що тварини ІІ – 

дослідної групи переважали бугайців І – контрольної групи за перед забійною 

живою масою на 76,8 кг, або на 24,5 % (Р˃0,99); за масою парної туші на 48,1 кг, 

або на 31,9 % (Р˃0,999).  

3. Рівень рентабельності виробництва м’яса яловичини чистопородних 

бугайців І – контрольної групи склав 24,0 %, а у помісних бугайців ІІ – дослідної 

групи – 30,6 %.  
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ВИКОРИСТАННЯ ПОПУЛЯЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ 

СЕЛЕКЦІЙНИХ ОЗНАК ТА ГЕНЕАЛОГІЧНОГО МЕТОДУ ПРИ 

УДОСКОНАЛЕНІ ПОПУЛЯЦІЇ МОЛОЧНОЇХУДОБИ 

Томчик К.В., здобувач вищої освіти ОР «Магістр» спеціальність 204 

Науковий керівник: Чігірьов В.О. к. с.-г. наук наук, доцент 

 

Ключові слова: українська червона молочна порода, молочна 

продуктивність, жива маса, показники відбору, генеалогічна структура. 

Вступ (Актуальність теми). Селекційний процес при створенні нових 

порід, внутрішньо - породних типів і ліній молочної худоби базується на 

використанні багатьох господарсько – корисних ознак, таких як надій молока, 

вміст жиру і білку в молоці, жива вага, особливості тілобудови тощо. 

В даний час впроваджено та затверджено декілька спеціалізованих 

молочних порід і однією з них є українська червона молочна порода. Під час 

планування селекційного процесу необхідно враховувати біометричні параметри 

відбору та походження тварин.  

Мета роботи. Вивчити основні показники оцінки та відбору за ознаками 

продуктивності популяції молочної худоби та генеалогічну структуру стада.  

Основні методи і матеріали досліджень.  

Вивчення селекційно-генетичних показників (середня арифметична, 

показники мінливості), проведено методом варіаційної статистики. Визначення 

походження тварин проведено методом генеалогічного аналізу популяції з 

використанням форм племінного обліку у молочному скотарстві (форма №1-

мол., форма №2 –мол.). 

Варіювання кількісних ознак є характерною особливістю. Кожна 

селекційна ознака характеризується певною амплітудою мінливості, що 

обумовлено різним впливом спадкових (генетичних) та неспадкових 

(паратипових) факторів. У зв’язку з цим значний інтерес представляло вивчення 

внутрішньо популяційної мінливості продуктивних ознак корів. Тому більш 

поглиблена оцінка основних селекційних ознак можлива при характеристиці їх 

селекційно – генетичних параметрів – мінливості, повторювальності, 

успадкування та взаємозв’язку ознак. 

З даних таблиці 1 видно, що показники мінливості «δ» та «Cv» по надою 

молока коливаються в розрізі лактації δ – 677-697, а коефіцієнт Cv – 18,7-20,3 %. 

Показники мінливості вмісту жиру в молоці, коефіцієнт варіації 

коливається в межах 7,8-8,8 %. Кількість молочного жиру межі коливань 22,7-

23,6 %. Жива маса відповідно 9,0-9,7 %. 

 

Таблиця 1. - Молочна продуктивність корів 

1.Надій молока, кг 

Лактація Голів X±S× ±δ Cv lim 

Перша 36 3428±80,8 697 20,3 2240-5253 
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Друга 36 3526±148,9 689 19,5 2380-5365 

Третя і 

старше 

36 3628±190 677 18,7 2462-5538 

2.Вміст жиру в молоці, % 

Перша 36 3,64±0,03 0,32 8,8 3,27-4,12 

Друга 36 3,68±0,06 0,30 8,2 3,30-4,19 

Третя і 

старше 

36 3,74±0,06 0,29 7,8 3,33-4,25 

3.Кількість молочного жиру, % 

Перша 36 124,8±3,04 29,5 23,6 73,2-201,1 

Друга 36 129,8±6,6 30,3 23,3 78,5-211,8 

Третя і 

старше 

36 135,7±5,9 30,8 22,7 84,8-217,5 

4.Жива маса, кг 

Перша 36 461±1,7 41,8 9,1 430-502 

Друга 36 495±10 48,2 9,7 445-547 

Третя і 

старше 

36 522±12 47,2 9,0 463-565 

Маточне поголів’я корів заводського стада належить до 7 ліній: Банко 

через бугая Салют 22530, Хановіра через бугая Надир 357, Стара через бугая 

Добряк 137, Цирруса через бугая Дельфін 659, Селарбака через бугая Ромшенк 

Ред 73341, Чіфа через бугая Фірн Ред 243275672, Кавалера через бугая Лімур 640. 

За даними таблиці 2 в складі маточного поголів’я домінуюче положення 

належить бугаям: Дельфін – 48 гол., Лімур – 71 гол., Добряк – 38 гол., Фірн Ред 

– 79 гол. 

В минулому році для осіменіння корів та телиць використовували глибоко 

заморожене сім’я бугаїв червоної – рябої голштинської породи, Ромшенк Ред 

73341 лінії Старбака, Фірн Ред 243275672 лінії Чіф. Селекційний індекс якого 

1160 кг. молока, вміст жиру 4,12%, білку 3,27%. Мати бика Ларіса 2092034. 

Середній надій молока 12668 кг, вміст  жиру 4,33%, білка 3,32%. Дані 

надходження бугая свідчать про його високий генетичний потенціал. 

Використання бугаїв голштинізованого типу червоної – рябої масті 

використовується у відповідності програми селекції української червоної 

молочної породи великої рогатої худоби та шляхом селекційно – племінної 

роботи племферми. 

 

Таблиця 2.- Геніалогічна структура стада 

Лінія Інформація про батька Інформація про маточне поголів’я,гол. 

Кличка,індефікаційний 

номер,картка і номер у 

ДКПТ 

Разом Корови З них 

первістки 

Телиці 

Банко Салют 22530 2 2   

Хановіра Надир 357 29 29   

Стара Добряк 137 38 38   
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Цитруса Дельфін 659 48 48 17  

Селарбака Ромшенк Ред 73341 32 22 4 10 

Чіфа Фірн Ред 243275672 79 52 33 27 

Кавалера Лімур 640 71 71   

 

Висновки: 

1. Показники мінливості «δ» та «Cv» по надою молока коливаються в 

розрізі лактації δ – 677-697, а коефіцієнт Cv – 18,7-20,3 %. 

Показники мінливості вмісту жиру в молоці, коефіцієнт варіації 

коливається в межах 7,8-8,8 %. Кількість молочного жиру межі коливань 22,7-

23,6 %. Жива маса відповідно 9,0-9,7 %. 

2. В складі маточного поголів’я домінуюче положення належить 

бугаям: Дельфін – 48 гол., Лімур – 71 гол., Добряк –    38 гол., Фірн Ред – 79 гол. 
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ВИКОРИСТАННЯ ФАКТОРІВ СЕЛЕКЦІЇ ТА ГОДІВЛІ ПРИ 
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Ключові слова: велика біла порода свиней, свиноматки, промислове 

схрещування, репродуктивні якості, добавка рибна кормова.  

 

Вступ (Актуальність теми). Одним з основних факторів, що стримують 

збільшення виробництва свинини, є недостатня кількість кормів, низка їх якість 

і постійний дефіцит в раціонах протеїну. Вимагає постійного врахування в 

плануванні селекційного процесу оптимальних поєднань батьківських форм, з 

метою отримання нащадків бажаної якості, з точки зору покращення 

відгодівельних якостей.  

Мета роботи. Пошук шляхів удосконалення технології виробництва 

свинини з використанням методів розведення і селекції та факторів годівлі і 

зокрема введення в раціон добавки рибної кормової. 

Основні методи і матеріали досліджень.  
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Матеріалом для аналізу слугували свині великої білої породи української 

селекції: кнурі - породний тип у великій білій породі (УВБ-1). Вивчали 

репродуктивні якості великої білої породи свиней у поєднанні з кнурами великої 

білої породи англійської селекції РІС (АБВ) за відповідною методичною схемою. 

 

Таблиця 1. Загальна схема досліджень 

Група тварин Свиноматки Кнури Нащадки 

Контрольна УВБ - 1 УВБ - 1 УВБ - 1 

Дослідна УВБ - 1 АБВ 1/2УВБ–1+1/2АБВ 

До контрольної та дослідної груп було відібрано по 12 ремонтних свинок, 

аналогів за походженням, віком, живою масою. За кожною з груп закріплювали 

по 3 кнури-плідники, що відповідали класу еліта. Осіменіння проводили при 

живій масі 120 кг. Період поросності свиноматок тривав 113 - 116 днів. 

Враховували та оцінювали продуктивність свиноматок на основі перших десяти 

благоприємних опоросів у кожній з груп. Тривалість підсисного періоду 

складала 35 діб (І контрольна, ІІ дослідна групи). 

Свиноматок після осіменіння утримували у групових станках по 10 голів. 

Годівлю здійснювали відповідно зоотехнічних норм ГГНДІ свинарства 

урахуванням віку, живої маси, фізіологічного стану. 

Досліди проводилися за метод груп-аналогів на свинях великої білої 

породи за схемою, наведеній в табл. 2. 

 

Таблиця 2. Схема науково-господарського досліду 

Період досліду і 

його тривалість 

Групи тварин 

І (контрольна), 

n=12 

ІІ (дослідна), n=12 ІІІ (дослідна), 

n=12 

І-й дослід – вирощування молодняку свиней від 4 до 7-місячного віку 

Підготовчий 10 

діб 

Основний раціон (ОР) – годівля за деталізованими нормами 

Дослідний 120 

діб 

Основний раціон 

(ОР) з 20% 

сирого протеїну 

за рахунок 

рибного 

борошна 

(ОР) з вмістом 10% 

сирого протеїну 

рибного борошна + 

10% сирого 

протеїну із хімічно 

консервованих 

рибних відходів 

(ОР) з вмістом 20% 

сирого протеїну із 

хімічно 

консервованих 

рибних відходів  

 

Аналiз репродуктивних якостей свиноматок – першоопоросок свідчить про 

бiльш високi показники продуктивностi в дослiднiй групi у порівнянні з 

контролем. Так, використання кнурiв великої білої породи англійської селекцiї, 

на матках великої бiлої породи (УВБ – 1) вiтчизняної селекцiї сприяло 

збільшенню багатоплідністю на 0,8 голiв (6,9%), великої плідності на 0,06 кг 

(4,83 % при Р 0,01-0,001), молочності на 10,1 кг (22,8%), маси 1 поросяти у 21-

денному вiцi на 0,55 кг (12,3%) у порівнянні з контрольною групою вітчизняної 
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селекції (УВБ-1). Крiм того, поросята кросованого походження значно швидше 

росли проти молодняк у вітчизняної селекції i їх перевага за масою 1 поросяти у 

60-денному віці складала 1,1 кг (6,43%), що при бiльшiй кiлькостi поросят на 0,3 

гол. (3,15%) поєднання УВБi х АВБ у даному вiцi призвело до збільшення маси 

гнізда у 60-денному вiцi у свиноматок дослідної групи поєднання УВБ-I х АВБ 

привело до більш високого комплексного показника відтворних якостей на 9,42 

бали (8,21%) у порівнянні з контрольною групою (УВБ-IхУВБ-1). 

Оскільки репродуктивнi якості свиней відносяться до ознак з низьким 

рівнем спадковості, то при поєднанні бiльшостi порід, типів i лiнiй явище 

гетерозису за більшістю репродуктивних ознак  зустрічається часто.  

У даному поєднані УБВ-I х АВБ досягнуто гетерозису завдяки 

підвищеного різноманіття типів, що поєднуються, тобто завдяки гетерогенному 

добору. Цей висновок  підтверджує вище показаний ефект геторозису за низько 

спадковими  репродуктивними якостями (h2 = 0,05-0,20) при гетерогенному 

доборі не тільки порід, але i типів та лiнiй свиней. 

В результаті введення хімічно консервованих рибних відходів до складу 

раціонів ефективність використання останніх підвищилася. Якщо на початок 

досліду жива маса свиней була в межах 42,95-43,03 кг, тобто відрізнялася лише 

на 80 г, то після завершення науково-господарського досліду у тварин 

контрольної групи вона становила 103,05 кг, у II дослідній 107,92 кг і у III – 

108,50 кг, тобто приріст живої маси у II і III дослідних групах був більшим за 

контроль на 4,87 (р<0,001) і 5,45 кг (р<0,01), або на 4,7 та 5,3% відповідно. 

За дослідний період у тварини дослідних груп мали більші показники 

абсолютних і середньодобових приростів порівняно з контрольною групою. 

Найбільші показники спостерігалися у 6 місяць досліду при досягненні 

тваринами живої маси 87,14-87,77 кг. У цей період середньодобові прирости у II 

та III дослідних групах переважали контрольну на 75,0 г (р<0,01) та 81,9 г 

(р<0,01) або на 10,4 та 11,3% відповідно. 

У останній період вирощування свиней, коли в раціонах вже не 

використовувалося рибне борошно та хімічно консервовані рибні відходи, 

спостерігається зниження величини середньодобових приростів у дослідних 

групах до рівня 717,6-714,8 г. В порівнянні з контрольною групою різниця у 

величині середньодобового приросту у II та III дослідній групі становила 36,6 г 

(р<0,05) та 34,9 г (р<0,01). 

Висновки:  

1. Поєднання кнурiв великої білої породи англiйської селекцiї «РIС» з 

матками вітчизняної селекцiї типу УВБ–1 сприяло виникненню явища гетерозису 

за репродуктивними якостями, що виявилось у збiльшеннi багатоплiдностi на 

6,9%, великоплiдностi на 4,83 %, молочностi на 22,78 % та маси гнізда у 60-

денному вiцi на 7,88 %. 

2. Заміна рибного борошна хімічно консервованими рибними відходами у 

ІІ та ІІІ дослідних групах обумовлена збільшення у них середньодобових 

приростів за період досліду на 54,3 г та 59,9 г відповідно при витраті на 1 кг 

приросту – 4,33 – 4,37 корм.од. 
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АНАЛІЗ ОРГАНОЛЕПТИЧНИХ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ 

ПОКАЗНИКІВ ОБНІЖЖЯ БДЖОЛИНОГО ТА ПРОПОЛІСУ, ЯКІ 

РЕАЛІЗУЮТЬСЯ НА РИНКАХ М. ОДЕСИ 
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Анотація. Проведено дослідження органолептичних та фізико-хімічних 

показників зразків обніжжя бджолиного та прополісу, який реалізується на 

ринках м. Одеси. В результаті досліджень встановлено, що всі зразки 

відповідають вимогам ДСТУ 3127-95 та ДСТУ 4662:2006, окрім рН обніжжя 

бджолиного у 20% зразків. 

Ключові слова: обніжжя бджолине, прополіс, якість, органолептичні 

показники, фізико-хімічні показники. 

Постановка проблеми. Бджільництво з давніх часів є одним з головних 

занять людей нашого регіону. В нашій країна дана галузь дуже поширена саме 

тому, що Україна має розвинене рослинництво, бо на нашій території росте 

велика кількість рослин, які запилюються бджолами. Також  від медоносної 

бджоли можна отримати цінні, корисні та лікувальні  продукти, які мають 

використання у багатьох галузях. Отже, ветеринарно-санітарна експертиза 

продуктів бджільництва щодо показників їх якості та безпечності є актуальним 

питанням, а ци показники потребують постійного та своєчасного моніторингу. 

цих показників є безперечною необхідністю [7, 8, 9]. 

Матеріали і методи дослідження. Об’єктом досліджень слугували зразки 

обніжжя бджолиного та прополісу, які надходили до реалізації на ринки м. 

Одеси.  
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Експериментальні дослідження проводили на базі кафедри ветеринарної 

гігієни, санітарії і експертизи та багатопрофільної лабораторії ветеринарної 

медицини Одеського державного аграрного університету відповідно до чинних 

нормативних документів – ДСТУ 3127-95 Обніжжя бджолине (пилок квітковий) 

і його суміші, ДСТУ 4662:2006  Прополіс (бджолиний клей) Технічні умови. 

Визначали наступні органолептичні та фізико-хімічні показники обніжжя 

бджолиного: зовнішній вигляд, консистенція, запах,  смак, ознаки бродіння, 

визначення масової частки механічних домішок, визначення концентрації 

водневих іонів (рН) водного розчину пилку з масовою часткою 2%, визначення 

масової долі води.  

В прополісі визначали наступні показники: колір, запах, смак, структуру, 

консистенцію, визначання щільності прополісу, визначання масової частки 

механічних домішок та воску, визначання йодного числа.  

Результати досліджень. Нами встановлено, що всі зразки продуктів 

бджільництва за органолептичними дослідженнями відповідали вимогам 

нормативних документів.  

Щодо дослідження фізико-хімічних показників, то нами встановлено, що  

вони знаходилися у межах вимог державного стандарту.  

За результатами проведеного визначення рН обніжжя бджолиного ми 

встановили, що цей показник коливався від 4,32±0,05 до 5,93±0,07 одиниць. У 

двох зразках рН дещо перевищувало верхню границю, допущену у ДСТУ, а саме: 

5,72±0,08 та 5,93±0,07. 

За результатами визначення відсотку вологи в обніжжі бджолиному нами 

було виявлено, що цей показник в обніжжі був на рівні від 6,32±0,18 до 

9,77±0,26%. 

Наші дослідження показали, що механічні домішки в обніжжі були 

відсутні, що говорить про доброякісність даного продукту. 

Щодо дослідження зразків прополісу, то ми встановили, що його щільність 

коливалась в межах від 1,126±0,04 до 1,184±0,07 г/см3. 

Нами встановлено, що механічні домішки у прополісі було виявлено в 

межах від 5,27±0,19 до 10,6±0,31%, а домішки воску становили від 8,97±0,32 до 

12,56±0,3%. 

Згідно наших досліджень, йодне число прополісу було від 36,97±2,93 до 

51,34±4,53%.  

Висновки. Обніжжя бджолине та прополіс, які поступили до реалізації на 

ринки м. Одеси, відповідають за вищевказаними показниками вимогам, які 

висуваються до показників якості до цих продуктів, окрім двох зразків обніжжя 

бджолиного, які за рівнем рН перевищують норми ДСТУ.  
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