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СЕКЦІЯ 1. 

 

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ 

ТВАРИННИЦТВА 

 

УДК: 636.759.1.084 

 

ГОДІВЛЯ СОБАК ПОРОДИ ТАКСА 

 

Гайдай О.С., здобувач 1 курсу  

Науковий керівник: Косенко С.Ю., к. с.-г. н. 

 

Постановка проблеми. Нормальна життєдіяльність і працездатність 

собак залежить від правильної їх годівлі. Під правильною деталізованою 

годівлею слід розуміти годівлю, яка здійснюється за фізіологічно 

обгрунтованими нормами потреби собак у поживних речовинах, 

повноцінними і збалансованими раціонами при дотриманні режиму годівлі. 

Повноцінна годівля має вирішальний вплив на здоров’я, темпи росту, 

розвиток, будову тіла і масу собак, а також відіграє велике значення в 

племінній справі при удосконаленні існуючих і виведенні нових порід собак. 

Організувати правильну годівлю собак можна лише при регулюванні кількості 

та якості кормів з урахуванням їх фізіологічної потреби в поживних 

речовинах. Як недостатня, так і надмірна годівля собак є шкідливою і 

збитковою. Стан здоров’я та продуктивні якості собак нерозривно пов’язані з 

процесами, що відбуваються в їх організмі в результаті обміну поживних 

речовин [1]. 

Мета роботи. Вивчити та проаналізувати оптимальний раціон годівлі 

для собак породи такса. 

Результати досліджень. У кожного власника собаки є два варіанти 

складання раціону домашнього улюбленця. Одні господарі віддають перевагу 

натуральній їжі, інші – сухому корму промислового виробництва. Обидва 

варіанти харчування оптимальні лише в тому випадку, якщо тварина отримує 

з їжі необхідні її організму речовини [2]. 

Сухий корм - це спеціальний продукт харчування, у складі якого є всі 

необхідні компоненти: білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мікро-і 

макроелементи. Перевага корму промислового виготовлення полягає в тому, 

що, обравши цей тип харчування, господар такси не витрачає час на 

приготування їжі для вихованця. До недоліків готового корму відносять 

труднощі у виборі оптимального для собаки складу та енергетичної цінності 

продукту. 

Годівля натуральною їжею означає, що господар дає таксі звичні для 

людини продукти у свіжому або термічно обробленому, переважно вареному 

вигляді. Тип корму, який такса отримуватиме протягом усього життя, зазвичай 

визначається на етапі появи цуценяти в будинку нових господарів. Якщо 

попередній власник давав малюкам сухий корм, то щеня оптимально 
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продовжувати годувати тим продуктом, який він отримував. Те саме 

стосується і «натуралки» – якщо цуценя з місячного віку отримує корм 

домашнього приготування, то в нових умовах його потрібно продовжувати 

годувати такою ж їжею [2]. 

Якщо господар вибрав для своєї такси сухий корм, він повинен віддавати 

перевагу продукту, призначеному для годівлі собак дрібних порід. Щодо 

дозування сухого корму, то інформацію про нього можна побачити на 

упаковці. Зазвичай на кожен кілограм ваги собаки припадає до 40 г сухого 

корму. Дорослим собакам продукт дають 2 рази на день, цуценям – від 3-4 

разів на день. 

Тварина, що отримує сухе харчування промислового виробництва, 

повинна мати цілодобовий доступ до питної води. 

Якщо господар вирішив годувати таксу натуральною їжею, він повинен 

правильно скласти меню, включаючи найкорисніші продукти для вихованця. 

М'ясо – обов'язкова складова раціону. Собаці корисна телятина, 

яловичина, кролятина, індичка. Також до раціону можна ввести субпродукти 

у вигляді серця, печінки, пупків. Також в рацон необхідно вводити рибу, 

оскільки речовини, що містяться в ній, забезпечують профілактику 

захворювань опорно-рухового апарату, до яких схильні такси.  

Крупи багаті складними вуглеводами, які грають роль якісного джерела 

енергії. Рекомендується давати рисову, гречану і пшоняну крупу. Готові каші 

рекомендується заправляти якісною рослинною олією – оливковою або 

соняшниковою.  

Кисломолочні продукти - сир, кефір, ряжанка помірної жирності 

збагатять раціон такси кальцієм, необхідним для зміцнення кісткової тканини. 

Куряче яйце – раз на тиждень у вареному вигляді. У сирому вигляді собаці 

дають лише жовток. У жодному разі не можна вводити в раціон смажені яйця, 

запіканки та омлет. Овочі та фрукти - яблука, огірки, кабачки, гарбуз, моркву 

- дають як у сирому, так і у тушкованому вигляді.  

Приблизна схема добового раціону такс: 

30% - м'ясо та субпродукти; 

20% – крупи у вигляді каш; 

20% – молочні продукти; 

10% – свіжі плоди; 

10% - інше (яйце, ласощі). 

На кожен кілограм ваги дорослої такси, яка не має тенденції до набору 

зайвої маси, знадобиться 40 грамів натурального корму. Сукам у період 

вагітності та лактації кількість корму збільшують у 2 рази [1]. 

Незалежно від віку та стану здоров'я такси, у її меню заборонено 

вводити: вироби із здобного тіста, шоколад та будь-які інші кондитерські 

вироби, смажені та приправлені спеціями страви, екзотичні плоди, ковбасні 

вироби, часник та цибулю. Перелічені продукти харчування провокують 

захворювання ШКТ, алергію та інші хвороби. У жодному разі не можна 

згодовувати собаці продукти «зі столу», термін придатності яких уже минув, 

оскільки зіпсована їжа викличе у собаки харчове отруєння [2]. 
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Висновки. Для годівлі такс можна використовувати як промислові, так 

і натуральні корми. Обидва варіанти харчування оптимальні лише в тому 

випадку, якщо тварина отримує з їжі необхідні її організму речовини. 

 

Список використаних джерел 
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УДК: 636.7.04 

 

ФРАНЦУЗЬКИЙ БУЛЬДОГ - СОБАКА-КОМПАНЬОН 

 

Гінак А.А., здобувач 1 курсу  

Науковий керівник: Косенко С.Ю., к. с.-г. н. 

 

Постановка проблеми. Собаки-компаньйони з давніх часів 

супроводжують людину. Вони були відомі та популярні ще у Давній Греції. 

Назва "компаньон" повною мірою відображає призначення цієї групи тварин. 

Вони ідеально підходять для того, щоб скрасити самотність літньої людини 

або супроводжувати дитину на прогулянці. Відсутність чітко вираженого 

робочого призначення зовсім не скасовує популярності чотирилапих 

компаньйонів [3]. 

Мета роботи. Проаналізувати особливості поведінки та основні риси 

екстер'єру собак породи французький бульдог. 

Результати досліджень. Порода французький бульдог, незважаючи на 

назву, була виведена в Англії. У XIX столітті заводчики вирішили створити 

породу собаки-компаньйона, якого можна було б без особливих зусиль 

утримувати в міських умовах. Ремісники, швачки, мереживниці не пропустили 

можливості обзавестися бешкетним вихованцем, який радував господарів 

легким характером і кумедними звичками. Щоб вивести такого собаку, 

селекціонери відбирали найдрібніших особин англійських бульдогів і 

схрещували їх із тер'єрами та мопсами. Саме так і з'явилася сучасна порода. 

У другій половині ХІХ століття попит на ручну працю сильно знизився 

у зв'язку з бурхливим розвитком мануфактур. Багато англійських робітників 

переїхали до Франції, прихопивши улюблених собак. За іншою версією, 

бульдогів сюди завезли торговці. Добродушний характер, вміння ловити 

дрібних гризунів і надзвичайно великі стоячі вуха миттєво прикували увагу 

французької публіки до цієї породи [2]. 

Французькі бульдоги дебютували перед широкою публікою на 

англійській виставці 1896 року, де завоювали захоплення багатьох 

собаківників. Розведенням цих собак зацікавилися заводчики. Популярність 

породи стрімко зростала, і у 1913 на вестмінстерську виставку прибуло 
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близько сотні французьких бульдогів. Спочатку цих собак називали 

Bouledogue Francais, але на початку ХХ століття найменування було змінено 

на French Bulldog. Кеннел-клуб у 1905 році визнав породу самостійною, 

відокремивши її від англійських бульдогів [1]. 

Стандарт для французьких бульдогів був розроблений на момент 

початку проведення виставок з їх участю. Основні критерії дозволяють 

відібрати найкращих представників породи: здорових, придатних для шоу та 

розведення. 

Це маленькі, малогабаритні собаки. Дорослі собаки важать близько 10-

15 кг, суки – 8-12 кг. Висота в холці не перевищує 25-35 см. 

Шерстний покрив у французьких бульдогів гладкий, блискучий і 

тонкий, добре прилягає до тіла і не має підшерстка, тому для вигулу в мороз 

собаку варто утеплювати [2]. 

Французький бульдог має міцну квадратну статуру. Спина та задні 

кінцівки сильні та добре омускулені. Передні кінцівки трохи коротші за задні, 

що візуально робить собаку дещо низькопередою. Через цю особливість 

бульдоги люблять лежати в забавній позі - витягнувши задні ноги назад.  

Голова широка та квадратна. За стандартом представникам породи 

властивий перекус. Іноді цуценята народжуються з витягнутим чи 

розщепленим м'яким піднебінням. На лобі є характерні для породи зморшки, 

що переходять ближче до середини у симетричні концентричні складки. 

Морда коротка, невеликий ніс приплюснутий та піднятий догори. Лоб 

опуклий, шия вкрита складками. Очі великі, круглі з доброзичливим виразом. 

Внаслідок брахіцефальній будові голови дихання у бульдогів 

супроводжується звуками, схожими на хрюкання. 

Вуха великого розміру стоячі, закруглені на кінцях. 

Стандартні окраси: палевий, білий, чорний, тигровий, плямистий, біло-

тигровий, блакитний (визнаний не всіма асоціаціями) [3]. 

Собаки цієї породи чудово підходять для проживання у сім'ї. 

Прекрасний характер, грайливість та дружелюбність – ось що завжди робило 

французьких бульдогів такими популярними. Вихованці дуже люблять всіх 

членів сім'ї, великих і маленьких. У молодому віці це активний і 

темпераментний собака, згодом він стає більш повільним і вальяжним. 

Французький бульдог прагне постійної уваги власника, активних ігор та ласки, 

тому його не рекомендують заводити літнім чи надмірно зайнятим людям [1]. 

Висновки. Порода французький бульдог виведена в Англії у XIX 

столітті. Офіційно затверджена у 1905 році.  За всіма характеристиками 

відповідає вимогам до собак-компаньонів.  

 

Список використаних джерел 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СОБАК ПОРОДИ ТУРЕЦЬКИЙ КАНГАЛ 

(КАНГАЛЬСЬКИЙ КАРАБАШ) 

 

Дідик М.С., здобувач 1 курсу  

Науковий керівник: Косенко С.Ю., к. с.-г. н. 

 

Постановка проблеми. В наші дні службових собак успішно 

використовують в охороні важливих військових об'єктів, державного кордону, 

пошуку та затриманні злочинців, пошуково-рятувальній, митній та інших 

службах. З давніх часів собак використовують для охорони стад свійської худоби 

та пастушеській службі. На даний час у цьому напрямку використовується багато 

порід. 

Мета роботи. Ознайомитись з породними особливостями та робочим 

призначенням собак породи кангальський карабаш (анатолійська вівчарка). 

Результати досліджень. Кангальський карабаш або кангал - працьовита і 

шалено енергійна порода собак. Головною її перевагою вважається вміння добре 

охороняти худобу від хижаків. Порода є однією з найстаріших турецьких порід 

собак.  

Кангал - дуже давня порода собак, причому настільки, що про її 

походження навіть ходять легенди. Згідно з однією з них саме такий подарунок 

зробили османському падишаху гості з Індії. Собака вступив у бій із левом і 

поборов його, чим завоював повагу падишаха. Але незабаром він загубився 

неподалік турецького міста Кангал. Сьогодні поширена думка, що кангали - одна 

з найчистіших порід, яка за сотні років практично не змінилася [1]. 

Кангал (за класифікацією FCI-анатолійська вівчарка) – собака досить 

великих розмірів, у холці досягає 89 см при вазі 69 кг. Вони мають коротку, 

жорстку і густу шерсть, що щільно прилягає до тіла. Окрас може бути сіро-

жовтим, сіро-коричневим або коричнево-жовтим. Стандарт передбачає 

обов'язкову чорну маску на морді. Зовнішній вигляд цього собаки викликає 

пошану як людей, так і інших тварин. Кангал має високий зріст та гармонійну 

тілобудову, міцну статуру, потужний корпус, сильні та стрункі кінцівки. Висячі 

вуха мають трикутну форму та закруглюються на кінцях(частіше всього 

купіруються). Хвіст довгий, високо посаджений. При зовнішній масивності, 

кангал досить спритний. При ходьбі він створює враження собаки, що крадеться, 

тому що вміє тримати голову на одній лінії зі спиною [2]. 

Ці собаки володіють невибагливим характером і працездатністю. Вони 

готові виконувати покладені на них завдання навіть у найсуворіших погодних 

умовах, іноді ризикуючи життям. Багато пастухів розповідали, що якщо хоча б 

одна овечка відіб'ється від стада, кангал  може охороняти її протягом кількох 

днів, без води та їжі. Кангал здатний задушити вовка, за що його навіть прозвали 

турецький вовкодав. В якості домашнього улюбленця кангал - не найкраща 

порода, тому що це робоча тварина, якій потрібні дуже великі навантаження. Без 

них пес зачахне, може стати неспокійним та агресивним. 
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Кангал - дуже розумний і слухняний собака, мета якого служити і 

догоджати людині. Його виховання можна починати вже з перших місяців життя 

цуценяти, також йому буде дуже корисною і рання соціалізація. Турецький 

кангал чудово запам'ятовує команди, однак, щоб вони успішно виконувались, 

необхідно, щоб дресирування було строгим, без жорстокості, і звичайно цікавим. 

Ця порода дуже вихована і охайна, її представники не гавкатимуть без причини, 

а от у разі реальної небезпеки обов'язково подадуть голос. Авторитет господаря 

для них є незаперечним, тому якщо власнику кангала вдасться його завоювати, 

його вихованець буде відданий назавжди [1]. 

Висновки. Турецький кангал (кангальський карабаш, анатолійська 

вівчарка) є однією з найдавніших порід молоської групи. Основне його 

призначення - пастуша служба. Від інших порід відрізняється сміливістю, 

витривалістю та невибагливістю до умов утримання і годівлі. 

 

Список використаних джерел 
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НАЙКРУПНІШІ ПОРОДИ СОБАК СВІТУ 

 

Євсєєва О.В., здобувач 1 курсу 

Науковий керівник: Косенко С.Ю., к. с.-г. н. 

 

Постановка проблеми. Найчастіше люди обирають в якості домашніх 

улюбленців маленьких собачок. Але є ще ті, хто віддає перевагу собакам великих 

розмірів. Їх основним мінусом є, звісно ж, габарити які багато в чому 

ускладнюють їх утримання. До найбільш крупних належать тварини, зріст яких 

у холці досягає 75 см і вище, а вага - понад 70 кг: сенбернари, доги, мастифи та 

вовкодави. Собаки цих порід відрізняються стійким характером, іноді дуже 

важко навчаються, але у випадку вдалого навчання беззаперечно слухаються 

господаря [1]. 

Деякі породи великих собак за перший рік життя збільшують масу свого 

тіла майже в 100 разів, тому власникам необхідно у цей період уважно стежити 

за станом здоров'я свого вихованця та  його розвитком. Раціон, яким годують 

цуценя у період інтенсивного росту, необхідно балансувати за всіма необхідними 

показниками, звертаючи особливу увагу на мінеральну складову [2]. 

Мета роботи. Проаналізувати особливості собак найбільш крупних порід 

світу. 

Результати досліджень. До найкрупніших порід собак світу відносяться: 
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1. Сенбернар. Вважається одним із найсильніших і потужних. Собаки цієї 

породи можуть досягати в холці до 90 см. Порода виведена шляхом схрещування 

тибетських мастифів із європейськими породами. Його вибирали як супутника 

для небезпечних гірських подорожей. Відрізняються поступливим характером, 

відмінним нюхом і чудовими навичками навчання. 

2. Дирхаунд. Представники цієї породи великих собак підтягнуті та високі, 

як властиво борзим породам. Вага досягає приблизно 45-46 кг, а зріст 71-76 см. 

Їх основна характеристика - велика швидкість. Таких собак часто брали з собою 

під час полювання на оленів без використання зброї. 

3. Леонбергер. Порода була створена шляхом схрещування піренейської 

вівчарки, сенбернара та ньюфаундленда. Мають репутацію відмінного 

улюбленця для сім'ї. Відмінні якості леонбергера - милий, спокійний характер, 

товариськість і доброзичливість до кожного члена сім'ї. 

4. Ньюфаундленд. Цих великих собак називають ще добродушними 

аристократами. Раніше вони допомагали рибалкам витягувати мережі з води, 

переносили на великі відстані важкі предмети та навіть працювали в якості 

няньок. Їхня відмінна риса - доброзичливий характер. 

5. Ірландський вовкодав. Цих собак використовували для полювання ще за 

часів до нашої ери. На початку 19 століття порода була на межі зникнення, але 

цьому вдалося запобігти. Ірландського вовкодава вважають дуже розумною 

твариною. 

6. Тибетський мастиф. Ця порода вважається однією з найдавніших і 

рідкісних. У літературі перші згадки про них були зазначені ще в 4 столітті до 

нашої ери. Тибетські мастифи входять до числа найдорожчих собак у світі. Вага 

дорослих особин коливається від 60 до 80 кг, а зріст від 60 до 78 см. 

7. Англійський мастиф. Це найбільші собаки у світі. Стародавня порода, 

представники якої можуть досягати до 90 см у холці, тоді як вага становить 110 

кг. Але й це не межа. Найбільшим представником у світі на даний момент 

вважається англійський мастиф, зріст якого 94 см, а вага - 155 кг [3]. 

 

Висновки. До найкрупніших собак світу належать представники 

молоської групи та деякі борзі (дирхаунд, ірландський вовкодав). Вирощування 

великих собак потребує певного досвіду та великої відповідальності. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ МИСЛИВСЬКИХ ФАЗАНІВ 

НА ПІВДНІ УКРАЇНИ 

 

Іванов Р.В., здобувач 2 курсу 

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

 

Перспективи у розведенні даних птахів безсумнівні. Останнім часом 

фазани стали невід’ємною частиною у меню дорогих ресторанів. Бізнес ідея 

по розведенню фазанів буде досить цікавою для тих, хто проживає у сільській 

місцевості або володіє досить великою територією для ведення сільського 

господарства.  

 

Ключові слова: мисливський фазан,  бізнес, вирощування, ресторатори, 

екзотична кухня, гурмани. 

 

Постановка проблеми. Фазани – досить затребуваний товар серед 

рестораторів, він також користується певною популярністю серед любителів 

екзотичної кухні.  Однак, в Україні цей вид бізнесу поки що не отримав 

широкого розповсюдження, тому є досить перспективним.  

Мета і завдання досліджень. Метою нашої роботи було вивчити 

особливості вирощування та розведення фазанів, а також  як саме можна на 

цьому заробити, організувавши прибутковий власний бізнес.  

Результати досліджень. Як вже було сказано вище, невисока 

конкурентоспроможність є додатковим плюсом для тих, хто вирішив 

організувати бізнес, пов’язаний з розведенням цієї красивої і невибагливої 

птиці. Швидше за все, надалі попит на неї буде зростати, оскільки ресторанний 

напрямок вже не може обходитися без вишуканого м’яса фазанів, яке дуже 

цінують гурмани. Тож чим фазани так приваблюють людей?  

У далекі часи було популярне царське полювання на фазанів. М’ясо 

птиці дуже ніжне і смачне, воно стало постійним блюдом на бенкетах королів. 

Благородний вигляд птиці прикрашав сади і палаци. Ось і подумали наші 

фермери, що вирощування фазанів у домашніх умовах може принести 

непоганий дохід (рис. 1). 

 

Рис. 1. Мисливський фазан 
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Фазан був завезений до Європи з Центральної Азії і відрізняється своїм 

досить скромним і миролюбним характером. На даний час, відомо близько 

двох видів фазанів, мало звичайно, але зате вони ще поділяються, близько на 

32 підвида.  

А ціна і якість м’яса тільки підштовхують все нових і нових бізнесменів 

займатися даною справою. Звичайно ніхто вам не гарантує надприбутків, але 

при грамотному балансі своїх можливостей і тверезій голові можна домогтися 

стабільного заробітку у досить короткі терміни [1].  

Основною метою фермерського господарства, що спеціалізується на 

розведенні фазанів, є здорове Починати свій бізнес з великої кількості фазанів 

відразу складно. Для початку можна спробувати завести стадо з декількох 

десятків фазанів, вартість однієї птиці збільшиться, але витрати зменшаться і 

ризик і вкладення коштів будуть мінімальними.  

Для закупівлі фазанів в кількості, наприклад, з 10 голів потрібно сума до 

$300. Найбільш витратна частина при організації ферми фазанів це 

будівництво вольєра. Зкоротити витрати можливо, якщо самостійно 

побудувати вольєр, який буде розрахований на певну кількість особин фазанів. 

Важливо врахувати, що висота вольєра для фазанів повинна бути досить 

високою, для того, щоб фазани могли вчитись літати.  

Фазанові необхідний мінімальний простір – два квадратних метра на 

одну особину. Вольєр потрібно накривати капроновою рибальською сіткою. 

Бічні стінки вольєра виготовляють з металевої зварної сітки. Крім того ферму 

необхідно обладнати інкубатором для розведення потомства.  

Щоб фазани якісно розвивалися, закуповувати самок і самців потрібно у 

різних продавців, а ще краще з різних областей. Розмноження фазанів у 

родинних зв’язках призводить до слабкого або гібридного виводку, який у 

подальшому не здатний привести повноцінне потомство. 

Раціон харчування фазанів не сильно відрізняться від курячого. Основна 

відмінність лише в тому, що фазани віддають перевагу мокрим мішанкам і 

зеленим кормам. Для годівлі фазана також цілком підходить звичайний 

комбікорм, яким годують бройлерних курчат.  

Щодня фазан буде споживати від 70 до 100 гр. комбікорму, що в чотири 

рази менше, ніж потрібно курці, і за три місяці доростає до своєї «дорослої» 

ваги в 1,3 кг. Але красиве пір’я у нього з’являється лише після линьки (ще 

через два місяці). Тому, весь цикл вирощування буде займати всього п’ять 

місяців.  

Щоб процес розмноження проходив плідно, необхідно для птиці 

створити умови максимально наближені до життя у природному середовищі 

існування. У вольєр потрібно поселити для одного самця трьох самок. Коли 

самка насиджує яйця, відвідувати вольєр часто не треба, щоб не сполохати 

птаха. Коли відбувається спарювання фазанів, необхідно наглядати за 

поведінкою: самка може не підпустити до себе самця, і тоді яйця будуть 

незапліднені.  

Самець так само може проявити агресію, почне клювати самок, ганяти 

по вольєру. Запобігти катастрофі і не втратити птахів можна за допомогою 
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спеціальних споруд, де самки будуть у безпеці. Такі невеликі добудови 

служать і для кладки яєць. Щоб не помилитися у здібностях самця, для 

впевненості, можлива зміна партнерів. Трапляються дуже активні самці, від 

яких бідні самки зовсім знемагають. У цьому випадку слід у вольєр додати ще 

декілька самок.  

Розпочати вирощування фазанів в домашніх умовах краще з придбання 

інкубатора. Справа в тому, що самка фазана відкладає велику кількість яєць і 

всіх їх висидіти не в змозі. За один місяць інкубатор окупиться, оскільки 

відсоток виведення курчат досить високий і становить 75% за умови, що яйця 

правильно зберігаються. Висиджувати фазанячі яйця також можуть курки-

квочки. Ну а зайві яйця можна продати, що принесе додатковий прибуток [2]. 

За рік самка може знести більше сотні яєць, які набагато корисніше 

курячих. Вони не викликають алергічної реакції і тому можуть 

використовуватися у харчуванні дітей. Близько 70% яєць залишається для 

власних потреб, а інша частина продається. Прибуток від продажу яєць 

поверне більшу частину суми, витраченої на корм і вирощування фазанів.  

Розведення племінних фазанів дає більшу впевненість у отриманні 

непоганого прибутку від їх продажу. Такий вид бізнесу порівняно молодий, 

але перспективний і кожен фермер хоче бачити у своєму стаді міцних 

здорових птахів. Вже після третього року життя птиці починається відбір: 

міцні фазани залишаються на розвиток племені, інші продаються у приватні 

угіддя, решта залишаються на відгодівлю [3].  

Альтернативний спосіб збуту своєї продукції для фазановодів – 

реалізовувати птицю мисливцям або влаштовувати полювання на фазанів 

самостійно. В останні декілька років організація полювань на фазана стала 

досить перспективним видом отримання прибутку, особливо, коли 

налагоджена співпраця з корпоративним замовником.  

Полювання на фазанів буває двох видів – на «підсадного» фазана 

(випущеного перед самим початком полювання) і на інтродукованого 

(випущеного в угіддя заздалегідь, і навіть трохи здичавілого). Останнє 

користується у мисливців більшою популярністю. Але, для організації цього 

каналу збуту необхідно хороші зв’язки з організаторами подібних полювань. 

Проблема полягає в тому, що, від державних мисливських господарств 

домогтися регулярних замовлень на фазанів практично неможливо, їм 

вистачає нехай невеликих, але регулярних внесків від мисливців.  

Розквіт бізнесу настане вже через декілька років, коли з’явиться 

достатня кількість приватних мисливських угідь, власники яких будуть 

зацікавлені у підтримці та нарощуванні поголів’я. 

Так як фазанових ферм ще дуже мало, а підприємці в основному 

спрямовують свою діяльність на розведення фазанів для мисливських 

організацій та розмноження, бізнес як вирощування м’ясної птиці дуже 

рідкісний [4-5].  

Однак м’ясо фазана користується великим попитом на великих заходах 

і банкетах. Для такого напрямку використовується спеціальний вид птиці, 

який відгодовується до маси 2,5 кг.  
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Купити м’ясо фазана ні у гіпермаркеті, ні на ринку немає можливості. 

Реалізацією такої продукції займаються фермери і то лише під замовлення. В 

основному з підприємцями укладають договір престижні ресторани, 

заздалегідь обумовлюючи терміни поставки тушок фазанів. На один великий 

банкет може піти більше одного десятка фазанів. Раніше ресторани 

закуповували морожених фазанів за кордоном, тепер же буде існувати 

можливість подати на стіл свіжу птицю. 

Сьогодні на дачних ділянках іноді зустрічаються невеликі приватні 

зоопарки – це досить молоде хобі, яке стає все більш популярним. Приватна 

колекція красивих фазанів може стати прекрасним доповненням і прикрасою 

заміських ресторанів і кафе. Для деяких це захоплення стає головним заняттям 

їх життя. Деякі фермери та підприємці, які не бояться ризикувати, займаються 

розведенням дорогих і рідкісних видів фазанів спеціально для приватних 

колекцій.  

Але цим краще займатися, коли вже є досвід у вирощуванні простих 

видів птиці.  

Для збільшення постійний доходів від розведення фазанів в різних 

напрямках, необхідно постійно рекламувати свою продукцію та своє 

фермерське господарство, постійно укладати тривалі договори з різними 

організаціями, влаштовувати екскурсії на ферми, інформувати покупця про 

корисні якості м’яса фазанів, тощо.  

Отримати додатковий прибуток від розведення фазанів можна 

реалізуючи також пір’я і послід. Пір’я користується великою популярністю у 

художників, дизайнерів одягу та інтер’єру, майстрів з декорування різних 

оригінальних предметів.  

Послід використовується як добриво на городах, у теплицях. Варто лише 

завести кілька таких благородних птахів, і вже на наступний рік у вашому 

дворі з’явиться не один вольєр з фазанами, а декілька, з кожним роком 

збільшуючи свою кількість. З часом з’явиться багатий досвід, і ваш унікальний 

бізнес піде в гору.  

Висновки:  

1. Фазани – досить затребуваний товар серед рестораторів, він також 

користується певною популярністю серед любителів екзотичної кухні.   

2. М’ясо фазана користується великим попитом на великих заходах і 

банкетах, М’ясо птиці дуже ніжне і смачне. 

3. Яйця фазанів не викликають алергічної реакції і можуть 

використовуватися у харчуванні дітей. 

4. Альтернативний спосіб збуту продукції для фазановодів – 

реалізовувати птицю мисливцям або влаштовувати полювання на фазанів 

самостійно. 

5. Невеликі приватні зоопарки, приватна колекція красивих фазанів – 

популярний екзотичний вид бізнесу.  
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УТРИМАННЯ ОВЕЦЬ ТА КІЗ  

 

Коляда Ю.В., здобувач 2 курсу 

Науковий керівник: Слюсаренко І.С., асистент 

 

Стійлову систему практикують у районах із високою розораністю земель 

при обмеженій забезпеченості господарств пасовищами. Овець там утримують 

у приміщеннях, а корми для них вирощують у польових сівозмінах. На 

пасовища виганяють тільки вівцематок для активного моціону. 

Зимова стійлова система утримання передбачає використання вівчарень, 

базів, вигульно-кормових майданчиків та технологічного обладнання. 

Приміщення мають бути очищені від гною до червня, підлога підсипана 

глиною, спланована, утрамбована, продезінфікована і залишаться вільною від 

овець. Крім того, перед постановкою вівце-поголів'я на стійло земляну підлогу 

потрібно засипати подрібненим негашеним вапном з розрахунку 1,5-2,0 кг на 

1 м, а потім застелити товстим шаром соломи [1]. 

Напувають тварин у зимовий період з напувалок, які мають 

автоматичний підігрів води і встановлений у кошарі. 

З пасовищного на стійлове утримання тварин переводять протягом семи-

десяти днів. За півтора тижня до його початку тривалість випасання поступово 

скорочують, овець заганяють до базу або приміщення, дають їм якісне сіно і 

концентрати згідно з нормою. 
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Зимою овець та кіз утримують і годують у базах, або на вигульно-

кормових майданчиках і тільки під час сильних морозів, вітрів, дощу – у 

приміщеннях. 

Вівцематок та козо-маток в період ягніння і вирощування приплоду до 

настання теплої погоди утримують і годують у приміщеннях. Взимку важливо 

не допустити утворення вад вовни. Цьому сприяє безперебійна годівля овець 

згідно потреби в поживних та біологічно активних речовин. Щоб запобігти 

попаданню у руно сміття, кормових залишків роздавання грубих кормів, 

силосу, підстеляння підлоги проводять за відсутності овець. Для запобігання 

утворенню базової та пожовтілої вовни необхідно стежити, щоб у приміщенні 

та в базах було сухо. Зменшенню на 15-28% "загазованості" вовни сприяє 

обладнання твердого покриття в місцях годівлі. Щоб вовна не звалювалася на 

вівцях, не допускають їхнього скупчення [1]. 

Взимку потрібно стежити за вгодованістю овець. Тварин, які мають 

низьку вгодованість, з отари видаляють і утримують окремо, забезпечуючи 

необхідний рівень годівлі. Щоб запобігти схудненню та не було захворювань 

у овець та кіз, їх потрібно утримувати групами по 250 голів, розділивши 

кошару і прилеглий до неї баз на секції. При цьому все поголів'я отари 

розбивають за станом вгодованості, а маток ще й за строком осіменіння. 

Зимовий випас овець застосовують у регіонах де теплі малосніжні 

зимами: АР Крим, Херсонська, Одеська та інші області, де шар снігу не 

перевищує 10-12 см і лежить недовго. Специфічна цінність зимового 

випасання полягає в тому, що вівці та кози при цьому поїдають деякі види 

трав, в прикореневій шийці яких міститься каротин, в результаті чого запаси 

вітаміну А в їх організмі поповнюються. Випасання овець та кіз зміцнює їх 

здоров'я, сприяє доброму розвитку молодняку, отриманню вовни високої 

якості, до того ж трава на деяких зимових пасовищах є більш поживним 

кормом, ніж сіно. Але при цьому потреба овець у поживних речовинах 

повністю не забезпечується, тому їх потрібно додатково підгодовувати сіном і 

концентратами. Для зимового випасання виділяють ділянки поблизу ферми. З 

осені овець та кіз випасають на стерні зернових культур [1]. 

Стадо для зимового випасання комплектують тільки з здорових тварин. 

Суягних маток припиняють випасати за 2 тижні до ягніння. Не можна випасати 

таких кіз на рослинності, вкритою памороззю чи льодом. Це призводить до 

простудних захворювань та абортів у маток. Тривалість випасання залежить 

від умов погоди і стану здоров'я тварин. Слід стежити за тим, щоб вівці та кози 

під час зимового випасання не стомлювалися і не застудилися, їх бажано не 

далеко відганяти від кошари, щоб при першій необхідності сховати в 

приміщення. Виганяти овець та кіз на пасовище взимку можна не раніше 10-

11 години і повертати до настання темряви. Не можна випасати під час 

сильного вітру, дощу або мокрого снігу. При намоканні вовни вівці 

переохолоджуються. 

Літня стійлова система утримання: овець і кіз застосовується у зонах 

інтенсивного землеробства з розвинутим польовим кормо-виробництвом при 



18 
 

відсутності пасовищ. При цій системі овець утримують і годують на вигульно-

кормових майданчиках.  

Залежно від прийнятої технології розрізняють такі способи 

вирощування ягнят та козенят: сумісний, кошарно-базо вий і штучний. При 

сумісному способі вирощування ягнят і маток утримують разом. 

При кошарно-базовому способі вирощування ягнят (козенят) до 15 – 20-

добового віку утримують з матками у приміщеннях. Після 20-денного віку 

маток виганяють на вигульно-кормовий майданчик або пасовища, де їх 

годують або пасуть [1]. 

При цьому не змішують окремі оцарки (сакманів), а ягнят та козенят 

годують у вівчарні та через кожні 3-4 години до них підпускають маток. В 

нічний час маток і ягнят та козенят утримують разом. При штучному 

вирощуванні ягнят і козенят відлучають від маток в 1 – 3-добовому віці і 

випоюють замінником натурального молока до 35 – 45-добового віку. Таким 

способом вирощують до 20 % ягнят та 50% козенят.  

Дорощування ягнят і козенят від 35-45 до 120-добового віку 

організовують у приміщеннях, з настанням тепла – на вигульно-кормових 

майданчиках і пасовищах. Відгодівлю овець і кіз організовують на вигульно-

кормових майданчиках, напіввідкритого типу приміщеннях і пасовищах. 

Доросле поголів'я і надремонтний молодняк відгодовують, в основному, на 

механізованих відгодівельних майданчиках або шляхом нагулу на пасовищах 

з підгодівлею концентрованими кормами [1]. 

Годують і напувають водою тварин влітку на вигульно-кормових 

майданчиках, або пасовищах, а взимку – у базах і в період ягніння та 

вирощування молодняку до настання теплої погоди – у приміщеннях. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ БУГАЙЦІВ 

УКРАЇНСЬКОЇ ЧЕРВОНОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ 

ПРИ РІЗНОМУ ТИПІ ГОДІВЛІ 

 

Мамчур С.М., здобувач 1 курсу 

Науковий керівник: Гусятинська О.О., н.к. с.-г., доцент  

 

Вивчали інтенсивність росту бугайців української червоної молочної 

породи голштинізованого типу при різному типі годівлі. Встановлено 

позитивний вплив на інтенсивність росту бугайців раннього привчання їх до 
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концентрованих кормів, використання ЗНМ та раціональне зменшення 

молочних кормів. 

 

Ключові слова: бугайці, тип годівлі, жива маса. 

 

Дослідження проводились в СТОВ «Агрофірма «Петродолинське» 

Одеської області Овідіопольського району на поголів’ї бугайців української 

червоної молочної породи голштинізованого типу в період від народження до 

15-місячного віку. Умови утримання та загальний рівень годівлі піддослідних 

бугайців були однакові, при різній кількості кормів. 

- Тип годівлі по різному впливає на інтенсивність росту бугайців. Так, за 

живою масою бугайці 1-ї групи переважали бугайців контрольної групи з 3- 

до 9-міс.віку на 2,6-7,9%(Р>0,95), а 2-ї групи – з 9-міс.віку і ця перевага у 12- і 

15-міс.віці становила відповідно 2,4 і 4,9%. 

- Бугайці 1-ї і 2-ї груп, порівняно з бугайцями контрольної групи, мали 

більші прирости живої маси майже в усі вікові періоди росту, але найбільший 

(897,8±16,496)г мали бугайці 2-ї групи у віці від 9- до 12-міс. 

- Бугайці 1-ї групи, вирощені з використанням ЗНМ, мали більш 

інтенсивний ріст до 3-міс.віку, ніж бугайці 2-ї групи, вирощені з більш 

високим рівнем концентрованих кормів, але в подальших вікових періодах 

бугайці 2-ї групи переважали своїх ровесників першої і контрольної груп за 

інтенсивністю росту. 

- За лінійною оцінкою екстер’єру бугайці 1-ї і 2-ї груп переважали своїх 

ровесників з контрольної групи відповідно: за шириною грудей на 5,9 і 7,4%, 

шириною в маклоках – на 3,6 і 7,6%, шириною в сідничних горбах – на 7,6 і 

13,6%, глибиною грудей – на 3,7 і 4,7%, висотою в холці – на 3,0 і 3,2%, 

висотою в крижах – на 3,0 і 4,2%. 

- Бугайці дослідних груп мали краще розвинуті зажиттєві показники 

м’ясної продуктивності: довгий і широкий тулуб, добре розвинені округлі 

стегна, глибокі груди.  
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Постановка проблеми. З незапам'ятних часів поруч із людиною живе 

собака - вірний друг і помічник. Він охороняє свійську худобу, розшукує 

зловмисників, сторожить державний кордон, водить по вулицях людей, що 

втратили зір, служить фізіологом, біологом і космонавтом, грає з дітьми та 

навіть лікує хворих. В одному з номерів американського журналу «Discover» 

відмічено: «Той факт, що люди і собаки стали жити разом, представляється 

надзвичайно важливим. Генетично людина відноситься до приматів, в той час 

як собаки ведуть своє походження від вовків. Однак якщо застосовувати інші 

критерії – екологічні або поведінкові - можна стверджувати, що собаки більш 

близькі людині, ніж інші тварини. Із всіх ссавців вони відрізняються 

найбільшою гнучкістю і здатністю до пристосування. Будучи всеїдними, вони 

можуть вижити і досягти успіху майже всюди і тому менше, ніж інші ссавці, 

залежать від клімату, специфіки місця проживання і джерел живлення» [1]. 

Нині у світі існує біля 400 порід собак. За напрямом використання вони 

поділяються на службових, мисливських, декоративних та спортивних. 

Однією з майже універсальних порід собак є німецька вівчарка. 

Мета роботи: вивчити історію створення та особливості екстер'єру 

собак породи німецька вівчарка. 

Результати досліджень. Предком німецької вівчарки вважається 

бронзовий собака, який, судячи з викопних решток, веде своє походження від 

індійського вовка. Від бронзового собаки походять більшість сучасних 

вівчарок, але кожна з цих порід була отримана внаслідок тривалої селекційної 

роботи людини.  

У середині ХІХ століття у суспільстві склалася нагальна потреба в такій 

породі собак, яка могла б поєднувати в собі не тільки пастуші якості, але й 

силу, міць, легкість в управлінні, а також вміння жити в міських умовах поряд 

з людиною. Благородне завдання по виведенню подібних собак взяв на себе 

Макс Еміль Фредерік фон Штефаніц - вчений, біолог, який добре знався на 

кінології. Його завданням було створення універсального собаки, який зміг  би 

поєднати набір якостей, які раніше вважалися несумісними. Проте цій людині 

вдалося здійснити свої плани і за вельми короткий термін не тільки поширити 

покладені в основу породи принципи, а й об'єднати зацікавлених заводчиків в 

союз. 
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Вихідним матеріалом для створення породи стали старонімецькі 

вівчарки різних типів. Цих собак вважали перехідною формою від гірських 

пастуших собак до сучасних вівчарок. Перша згадка про офіційно 

зареєстровану німецьку вівчарку датується 1882 роком (пес Грейф). Але 

ідеальним втіленням мрії фон Штефаніца став пес Хоранда фон Графат, який 

став основою популяції сучасних німецьких вівчарок. У 1899 році фон 

Штефаніц створив Товариство німецької вівчарки, яке існує і досі. 

За Стандартом FCI німецька вівчарка - собака  середнього розміру, дещо 

розтягнутий, сильний і мускулистий, з негрубим кістяком і міцною 

тілобудовою. Темперамент врівноважений, впевнений у собі, загалом 

спокійний (виключаючи провокації),  з доброю вдачею. Собака повинний бути 

достатньо сміливим, бойовим і стійким, щоб відповідати своєму призначенню 

як службового собаки: компаньйона, сторожа, пастуха та ін. 

Голова клиноподібна і пропорційна, довжина її становить приблизно 

40% від висоти в холці, без грубості і не надто витягнута. Суха в цілому, 

помірно широка між вухами. Лоб при огляді спереду та збоку лише злегка 

округлий, серединна борозна відсутня або лише трохи позначена. Відношення 

черепної частини до лицьової – 50% на 50%. Верхня та нижня щелепи сильно 

розвинені. Спинка носа пряма, мочка чорна.  Губи сухі, щільно прилеглі, 

темного кольору. Зуби міцні, здорові з ножицеподібним прикусом (42 зуби 

відповідно до зубної формули). Очі темні, середньої величини, 

мигдалеподібні, посаджені в злегка косому розрізі, не опуклі. Вуха стоячі 

середнього розміру, тримаються вертикально, спрямовані паралельно. Шия 

міцна, мускулиста і без підвісу. Лінія верха цілісна, тягнеться від основи шиї 

по добре вираженій холці і спині, поступово переходячи у похилий круп. 

Спина міцна, мускулиста. Поперек широкий, добре розвинений, мускулистий. 

Круп довгий, дещо похилий (близько 23° до горизонту), непомітно зливається 

з основою хвоста. Груди помірно широкі, довгі, глибина грудей становить 45 

– 48% від висоти в холці. Передні кінцівки прямі та паралельні. Лопатки та 

плечові кістки однакової  довжини, мускулисті та міцно прикріплені до 

корпусу, утворюючи між собою кут 90°. Довжина п'ястка становить приблизно 

1/3 довжини передпліччя. Слабкі п'ястки (під кутом понад 22°) або вертикальні 

(під кутом менше 20°) впливають на робочі якості собаки, особливо на його 

витривалість. 

Німецька вівчарка рухається риссю. Правильні пропорції тіла і кути 

зчленувань призводять до розмашистих рухів, що справляють враження 

просування вперед без зусиль. 

Правильна шерсть німецької вівчарки - подвійна з покривним волоссям 

та підшерстком. Окраси: чепрачний, суцільний чорний, зонарно-сірий. 

Висота в холці у кобелів - 60 – 65 см, вага 30 – 40 кг; у сук - 55- 60 см, 

вага 22 - 32 кг. Коса довжина тулуба приблизно на 10 - 17% більше висоти в 

холці [2]. 

Висновки. Німецька вівчарка є універсальною породою широкого 

спектра застосування, але основним напрямом її використання є службовий. 
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Постановка проблеми. Серед свійських коней спостерігається велика 

різноманітність мастей. У коней заводських порід розрізняють 5-6 мастей 

рівномірного забарвлення. Масть коня не є породною ознакою, крім рудого 

забарвлення суффольків (ваговози Англії) та гафлінгів (малі гірські ваговози 

Австрії та Німеччини). Чіткого зв'язку між мастю коня та його 

роботоздатністю не виявлено, хоча відомо. що забарвлення шкіри та волосся 

має певне біологічне значення [1]. 

Мета роботи. Вивчити класифікацію мастей коней та їх особливості. 

Результати досліджень. Мастю називають колір волосяного покриву 

коней. Масть коня залежить від кількості пігменту, який називається 

меланіном. Колір волосяного покриву у коней обумовлюється двома видами 

меланіну: еумеланін (чорний та коричневий колір) та феомеланін (червоний 

колір). 

Серед свійських коней спостерігається велика кількість та 

різноманітність мастей. Умовно масті поділяють на п'ять груп [3]: 

1. Одноколірні (ворона, руда, солова, ізабеллова, біла). 

2. Двоколірні (гніда, булана, ігренева, каракова). 

3. Масті зонального забарвлення (гнідо-савраса, рудо-савраса (каура), 

воро-савраса (мишаста). 

4. Змішані масті (сіра, чала). 

5. Плямисті масті (ряба, чубара, апалуза).  

Деякі масті коней мають певні особливості. Наприклад, сіра масть 

змінюється з віком. Лошата народжуються гнідими, вороними, рудими, а після 

вікової линьки стають сірими. В подальшому сірі коні набувають характерних 

"яблук" на тулубі, у віці 10-12 років їх волосяний покрив стає майже білим і 

на ньому можуть з'явитися невеличкі плями темного кольору - "гречка". У 

більш старшому віці сірі коні перетворюються на повністю білих. 

Ще одна особливість коней сірої масті - захворювання на 

меланосаркому. Це щільні одиничні або множинні пухлини розміром від 

дрібної горошини до волоського горіху, розташовані в різних місцях тулубу. 

Не хворіють на меланосаркому лише коні арабської породи.  
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Крім того, у сірих коней зустрічається фагопірізм - так звана "гречана 

хвороба", яка проявляється у вигляді алергічної реакції на гречану солому.  

Коні рябої масті теж мають певні особливості. Рябість обумовлюється 

генетично, при чому найбільш розповсюдженими генами рябості є Tobiano і 

Overo. Якщо рябість коня виникає під дією гена Tobiano, білі плями різної 

форми розташовуються по всьому тулубу, одна з них перетинає лінію хребта, 

а голова коня зазвичай має забарвлення основної масті з темними очами. Ген 

Overo, якщо знаходиться у рецесивному гомозиготному стані, вважається 

летальним. Коні, які є гетерозиготними за геном Overo, мають великі 

неправильної форми плями по всьому тулубу, які захоплюють голову та 

ділянку черева. На межі непігментованих та забарвлених ділянок кольорове і 

біле волосся може бути змішаним, а на тлі білих відмітин можуть виникати 

невеличкі плями основного кольору [2].  

Висновки. Масті коней обумовлюються кількістю еумеланіну та 

феомеланіну та успадковуються генетично. масті поділяються на 5 груп. Сіра 

масть коней має властивість змінюватись з віком. 
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ОПИС, ВИКОРИСТАННЯ І СТАНДАРТИ СОБАК ПОРОДИ 

АМЕРИКАНСЬКА АКІТА 

 

Нечаєва А.О., здобувач 2 курсу 

Науковий керівник: Косенко С.Ю., к. с.-г. н. 

 

Постановка проблеми. Серед численної кількості порід собак, які мають 

дуже широкий спектр використання, особливе місце посідають породи 

японського походження. Іх назви відповідають географічним назвам регіонів та 

островів Японії, а за своїм призначенням більшість їх відносяться до пастуших 

[2]. 

Мета роботи. Вивчити історію створення, напрям використання та 

екстер'єрні особливості собак породи американська акіта. 

Результати досліджень. Американська акіта – порода собак із дуже 

цікавою долею. Країною походження її є Японія. Ця порода навіть є символом 

Країни Вранішнього Сонця. Предком американської акіти є акіта іну. А друга 

назва породи більше відповідає історичній правді – «Великий японський 
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собака». Слово «акіта» позначало ту територію, де вона зародилася як 

аборигенна; Акіта – це префектура одного з регіонів Японії. 

Батьки акіти були універсальними собаками - відмінними мисливцями на 

різні види звіра і навіть охоронці. «Великі японські собаки» переживали у своїй 

історії різні періоди – їх використовували як бійцівську породу, вони були 

улюбленими собаками знаті, або ж, навпаки, викидалися на вулицю. Ця порода 

(втім, як і багато інших) стояла на межі знищення в роки Другої світової війни, в 

якій Японія брала активну участь. Але як це не парадоксально, саме з Другою 

світовою війною пов'язано відновлення породи і незвичайна популяризація цих 

собак на території США. Американські солдати, повертаючись додому, завезли 

перших акіт в Америку, де ця порода дуже швидко закріпилася, поширилася, і 

вже до другої половини 20 століття були створені породні характеристики і 

стандарти. Так утворилася сучасна порода – американська акіта, відмінна від 

японської – «Акіта іну». На сьогоднішній день американська акіта - це великий 

собака з характерною зовнішністю, що запам'ятовується [1]. 

Екстер'єр собак: кобелі зазвичай більше сук; зріст кобелів - 66-71 см, вага 

від 45 до 60 кг. Зріст сук - 61-66 см, вага - 32-45 кг. 

Собаки цієї породи дуже мускулисті та міцно збиті, з потужними лапами, 

а велика голова у вигляді трикутника надає їм трохи «ведмежого» вигляду. 

Шерсть у американських акіт відрізняється за довжиною на різних ділянках тіла 

- найкоротша на морді та вухах, а найдовша (більше 6-7 см) - на хвості. Окрас 

американських акіт будь-який, включаючи білий тигровий, плямистий, рябий - з 

маскою чи ні (у білих маски немає), або з плямою на лобі. У плямистих на білому 

тлі рівномірно розташовані плями, що покривають голову і більш ніж одну 

третину тулуба. Підшерсток за кольором може відрізнятися від забарвлення 

шерсті [2]. 

Характер собак цієї породи обумовлений селекцією - вони досить 

норовливі і потребують правильного виховання, особливо в перші два роки 

життя. При належному вихованні собака буде вірним другом та компаньйоном, 

спокійним та розумним, готовим охороняти господаря у будь-якій ситуації. Акіта 

потребує тривалої соціалізації і – особливо у віковий період до 1 року – має 

активно спілкуватися з іншими собаками, інакше в майбутньому можуть 

виникнути проблеми комунікації з іншими тваринами, оскільки акіти схильні до 

домінування [1, 2]. 

Висновки. Американська акіта має походження з Японії. Основне 

призначення - полювання на крупного звіра та охорона житла. Порода найбільш 

поширена у США та Японії. 
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Постановка проблеми. В зв`язку з ростом народонаселення у всьому 

світі дуже велика увага приділяється проблемі збільшення білкових ресурсів і 

підвищення біологічної цінності різних харчових продуктів. Тому не 

випадково, що з кожним роком значення ставкового рибництва зростає. 

Мета роботи. Проаналізувати розвиток ставкового рибництва в Україні 

та надати характеристику основному об’єкту розведення - коропу.  

Результати досліджень. Рибне господарство – це частина 

продовольчого сектора України, яка повинна забезпечувати населення 

продуктами харчування білкового походження (у середньому в рибі міститься 

8–27% білків).  

Окрім харчових властивостей, продукцію рибництва та рибальства 

використовують і в інших суміжних галузях, зокрема в медицині, 

косметології, тваринництві тощо. Останніми роками підприємства, що 

займаються рибництвом і рибальством, змушені припинити свою діяльність 

через низку негативних факторів, що відбуваються в країні. В Україні 

розроблено безліч концепцій і стратегій розвитку галузей економіки країни, 

схвалено концепції та розроблено плани заходів щодо їх реалізації, проте, на 

жаль, досі не прийнята стратегія розвитку галузі рибного господарства, яка є 

ключовою в надії на покращення стану рибного господарства та визначає 

вектори розвитку галузі та діяльності підприємств. Тільки стабільна та 

налагоджена робота підприємств створює потужність кожної окремої галузі та 

визначає її вагу в розвитку економіки України [3]. 

Найбільші центри рибного промислу в Україні розташовані в Одесі, 

Маріуполі, Бердянську та на таких великих річках, як Дунай, Дніпро, 

Південний Буг. 

Найінтенсивнішою формою рибного господарства є ставкове. Ставковий 

фонд України (близько 22 000 ставків) становить лише близько 170 000 га 

водної площі, з них зариблено близько 75 000 га; щорічний вилов риби у них 

— близько 30 000 т. Пересічна рибопродуктивність ставків (станом на 1970 р.) 

— 720 кг/га.  

Ставкова форма – це розведення риб з використанням рибницьких 

ставків. Також до ставкової аквакультури належать рибницькі господарства 

штучно створених водойм (садків, басейнів, лиманів тощо) [2]. 

Розрізняють два види ставкових господарств: тепловодні, холодноводні. 
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У ставковому рибному господарстві розгорнена племінна робота, яка 

спрямована на поліпшення спадкових якостей і підвищення продуктивності 

риби. 

У ставкових рибних господарствах розведення риб може проходити з 

різними періодами обороту – від 1 до 3-4 років вирощування риби від ікринки 

до товарної маси. 

Для тепловодних ставкових рибних господарств відводять лугові або 

заболочені ділянки. Як джерело водопостачання використовують річки та 

озера, артезіанські свердловини, відпрацьовані підігріті води теплових 

електростанцій та інші джерела прісної води. В тепловодних ставах 

вирощують, в основному, коропа та разом з ним інших теплолюбивих риб – 

карася, білого амура, товстолоба, ляща, лина, а також щуку, стерлядь, судака і 

деяких інших риб.  

Основним об’єктом розведення рибних господарствах в Україні - є 

короп.  

Протягом кількох сотень років рибоводи вивели з дикого сазана кілька 

культурних порід коропа, які відрізняються швидким темпом росту і високою 

плодючістю. Широко відомі лускатий, дзеркальний, голий і рамчатий короп, 

але частіше розводять два перших [1]. 

Ведуться також і промислове схрещування коропів різних порід та 

коропа з амурським сазаном, заведено теж китайського коропа. У наслідок 

інтенсифікації ставкового рибного господарства площа рибоводних ставків і 

вилови риби у них повільно зростають. 

Найбільш сприятливою температурою для життя коропа є 20-29 

градусів. Проте він добре росте при температурі води від 10 до 35 градусів. 

Припиняє харчуватися при чотирьох градусах. Влітку для нормального життя 

коропа достатньо 5 см2 розчиненого О2 в 1 л води. Зниження О2 у воді знижує 

інтенсивність живлення і росту цієї риби. Найкращим середовищем для життя 

коропа є вода з нейтральною або слабощелочною реакцією [1]. 

Статева зрілість - нерест коропа наступає на 4-ому році життя у самців і 

у самок на 5-ому. Самка вагою до 4-ох кг може дати 600-800 тисяч ікринок, 

відкладає вона ікру навесні при температурі води 18-20 градусів. 

На 1-ому році життя короп живиться дрібними рачками (циклопи, 

дафнії), коловертки, дрібними хірономідами, на 2-ому році- живиться 

личинками комах і частково планктонними організмами. Крім того, він добре 

поїдає макуху, люпин, горох, відходи зернових культур, варену картоплю і 

тваринні корми: молюсків, шовкопрядів, жаб, пуголовків. 

Потенційні можливості росту, в умовах України, коропа досить великі: 

максимальна маса його більше 25 кг, а довжина близько 1 м. При сприятливих 

умовах перебування (оптимальний температурний режим, гарна кормова база) 

короп уже на першому році життя може досягати маси 1...1,5 кг, на другому 

— 2...3 кг [1].  

Висновки.  

1. Сучасне ставкове господарство умовне можна розділити на 2 типи: 

тепловодне і холодноводне. В основі цього розподілу лежать біологічні 

http://farmer1.ru/ua/text/riba3
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особливості культивованих риб, їхнє відношення до умов зовнішнього 

середовища — температури, гідрохімічного режиму та інших факторів. 

2. На рівні з м’ясом, риба дає організму людини необхідний білок який 

складається з амінокіслот, а також жиророзчинних вітамінів, таких як А і D2, а 

також мікроелементів (кальцій, фтор, залізо, йод, мідь, цинк та ін.). 

3. Короп - один з основних об'єктів розведення в рибоводних 

господарствах багатьох країн. На його частку у вітчизняному рибництві 

приходиться близько 70 % усієї вирощуваної продукції. Вирощування коропа 

зв'язане з його цінними якостями: він невибагливий до умов середовища, 

усеїдний, швидко росте, простий у розведенні і має смачне м'ясо. 

4. Рибництво- це найбільш простий, дешевий і ефективний шлях 

виробництва харчового білка. Цей білок дешевший, ніж курячий, і 

корисніший, ніж тваринний. 
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З того часу, як світ дізнався про проблему з коронавірусом, крізь усі ЗМІ 

пролетіла велика кількість різної інформації про те, чи є тварини носіями 

covid-19. Було багато легенд та страшилок щодо цієї теми і скоріш за все люди 

і зараз хочуть знати відповіді на хвилюючі їх питання про те, чи може буди 

коронавірус у тварин.  

Всесвітня Організація Охорони Здоров’я (ВООЗ) інформує про те, що 

немає даних щодо можливості домашніх тварин заражати людей на Covid-19. 

Також ВООЗ інформує про те, що більша половина представників котів є 

носіями зовсім іншої коронавірусної інфекції тварин, так званої Feline 

Coronavirus, FCoV, яка небезпечна тільки для інших тварин, людина цим 

видом коронавірусу захворіти не зможе. 

Шляхи передачі FCoV: 

- аліментарний – через їжу та екскременти; 

https://xreferat.com/13/1076-1-osoblivost-rozvitku-ribnogo-stavkovogo-gospodarstva.html
https://xreferat.com/13/1076-1-osoblivost-rozvitku-ribnogo-stavkovogo-gospodarstva.html
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- вертикальний – через передачу вагітних тварин до потомства; 

- статевий – на момент в’язки здорової тварини з можливим носієм 

інфекції. 

Протягом довгого часу, хвороба може себе ніяк не проявляти. Якщо 

мали місце провокуючи фактори, скоріш за все, хвороба бути 

супроводжуватися яскравою клінічною картиною. Частіше за все, якщо у 

тварини є хронічні патології чи знижено імунітет, такій тварині заразитися від 

носія буде простіше, ніж здоровій без патологій. Найуважніше треба 

слідкувати за кошенятами та цуценятами віком до 6 міс. і старими тваринами, 

усі вони більше ніж інші у групі ризику [1]. 

Найчастіші симптоми, які виникають у собак та кішок: 

- пронос та блювання, можливо с домішками крові (ознаки 

гастроентериту); 

- млявість, апатія; 

- підвищена температура до 39°С; 

- втрата апетиту та ваги. 

Відомо, що перитоніт майже у 100% випадках приводить до смерті 

домашньої тварини. 

Діагностується коронавірус у тварин фактично так саме, як і у людей – 

шляхом досліджень та аналізів. Лікування може призначати тільки 

ветеринарний лікар. 

Щоб зберегти улюблену тварину від захворювання, найкращий засіб 

просто дотримуватися усіх можливих правил гігієни, відносно до тварин, а 

саме: 

- намагатися вигулювати собак у місцях, де менш за все людей та інших 

собак; 

- ретельно мити лапи з милом у проточній воді після кожної прогулянки; 

- після прибирання вдома туалету за кішками чи за собаками вдома /на 

вулиці, негайно та дуже ретельно потрібно вимити руки з милом чи обробити 

санітайзером, а потім вимити; 

- проводити тваринам планову вакцинацію від інших захворювань, це 

суттєво підніме їх імунітет; 

- надавати тваринам правильне та корисне харчування; 

- при будь-яких проявах ознак інфекції, негайно звернутися до 

ветеринарної клініки, щоб не допустити тяжкої форми захворювання [2]. 

Висновки.  

1. Коронавірус від тварин (домашніх кішок та собак) не передається 

людям. 

2. Собаки та кішки можуть заражати тільки одне одного своїм 

специфічним коронавірусом. 

3. Дотримування усіх санітарних заходів, збереже здоров’я домашнім 

улюбленцям. 

4. У разі виникнення будь-яких підозр, потрібно вчасно звернутися до 

ветеринарного лікаря. 
 

https://mcplus.com.ua/analiz-na-coronavirus/
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ВПЛИВ НА ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ БДЖОЛИНИХ СІМЕЙ 

ВИКОРИСТАННЯ ВОЩИНИ З РІЗНИХ МАТЕРІАЛІВ 
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Біологічні процеси, що лежать в основі гніздобудівельної діяльності, що 

впливають на ріст та розвиток бджолиних сімей, а також на збирання ними 

корму завжди привертали увагу дослідників та бджолярів-практиків. 

 

Ключові слова: соторамка, будівельні матеріали, бджолина сім’я, 

гніздо бджіл, пластмасова вощина. 

 

Для ефективної та раціональної відбудови соторамок у бджіл сучасне 

бджільництво не може обійтися без застосування вощини. 

Мета і завдання досліджень. Метою наукових досліджень було 

вивчити ріст, розвиток, біохімічні показники організму бджіл при 

використанні у гніздобудівельній діяльності, вощини з різних матеріалів, та 

обґрунтувати біологічні методи підвищення продуктивних показників 

медоносних бджіл.  

Результати досліджень. У зв'язку зі збільшенням попиту на продукти 

бджільництва та розвитку бджільництва, виникла потреба у більш дешевих та 

міцних матеріалах для оснащення вуликів та випуску бджолярського 

інвентарю. Особливо це важливо щодо соторамок, що відбудовуються 

бджолами з вощини. 

 Міцність вощини збільшують армуванням з матеріалу, міцнішим, ніж 

віск. З'явилися інші способи збільшення міцності вощини - виготовлення 

вощини на невосковій основі [1,2]. 

Як вощинну основу почали використовувати метал, пластмасу та інші 

матеріали. Існують фірми, які освоїли випуск різнокольорових пластикових 

рамок з вощиною, що мають різний розмір осередків і колір: білі, коричневі та 

чорні з бджолиними осередками, зелені – з трутневими. 

Аналогічні рамки виготовляють у Китаї, вони білого кольору і краще 

вкриті воском, середостіння ідеально рівні. Для бджолярів пропонуються і 

пластикові стільники з вже готовими бджолиними осередками, вони важчі за 

інші пластикові рамки . 

https://mcplus.com.ua/chy-mozhut-domashni-tvaryny-buty-nosiyamy-koronavirusu/
https://mcplus.com.ua/chy-mozhut-domashni-tvaryny-buty-nosiyamy-koronavirusu/
https://osvitoria.media/experience/efekt-hatiko-yak-doglyad-za-domashnimy-tvarynamy-dopomozhe-dytyni-na-karantyni/
https://osvitoria.media/experience/efekt-hatiko-yak-doglyad-za-domashnimy-tvarynamy-dopomozhe-dytyni-na-karantyni/
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У літературі зустрічаються суперечливі думки про пластикові рамки, є 

дані про зниження продуктивності сімей при використанні пластикової 

вощини до 30%. 

Реєструються випадки, коли бджоли не відбудовують стільники з 

вищеописаною основою рівномірно, а за відсутності рясного медозбору, 

взагалі не торкаються пластмасової вощини, що є основою майбутніх 

стільникових рамок [2,3]. 

Слід зазначити, що 21 століття – це справді час нових технологій, 

спрямованих на підвищення продуктивних властивостей бджолиних сімей. У 

зв'язку з цим, наприклад, новим методом у США є вирощування трутневого 

розплоду на спеціальній пластиковій рамці з подальшим вилученням разом із 

варроа. 

Також було виявлено, що бджоли, що живуть на пластикових рамках, 

набагато охочіше викидають розплід, уражений варроатозом або застуджений 

розплід.  

 Пластикові рамки, оснащені тонкою восковою плівкою, стали більш 

привабливими для бджіл, а обробка поверхні таких рамок феромоном 

бджолиної матки прискорює темпи відбудови соторамок. З іншого боку 

заслуговують на увагу дослідження спрямовані на дослідження в галузі 

застосування біологічно-споріднених бджолам препаратів, такі як нативні 

хімічні речовини та специфічні мікроорганізми, що утворюють захисну 

систему у цих тварин проти ектопаразитів та несприятливих зовнішніх 

впливів. 

Висновки: 

1. Використання вощини на пластиковій основі, достовірно посилює 

обмінні процеси при зростанні маси личинок та робочих особин, підвищує 

несучість маток. 

2. Застосування натуральної вощини та пластикової вощини сприяє: 

збільшенню льотної активності, навантаженню медового зобика. 

3. При використанні вощини на восковій основі та вощини на 

пластиковій основі, максимальна товарна медова продуктивність склала 27,0 

кг та 26,4 кг, відбудовано стільникових рамок – 127,39 % та 126,52 % 

відповідно. 
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Сучасний розвиток харчової промисловості, крім удосконалення 

технологій, ресурсо- та енергозбереження, поліпшення споживних 

властивостей харчових продуктів, обов’язково передбачає підвищення рівня 

їхньої безпечності. Світова спільнота в останні десятиріччя впевнено 

просувається в напрямі керування безпечністю харчової продукції [1].  

Перед молочним скотарством України поставлені завдання, що 

вимагають докорінної перебудови галузі, виведення її зі складного кризового 

становища з метою збільшення виробництва цінних продуктів харчування для 

населення й сировини для промисловості.  

Молочна галузь є дуже важливою складовою ланкою усього 

сільськогосподарського виробництва. Результати її функціонування 

здійснюють значний вплив на розвиток багатьох галузей агропромислового 

комплексу. Від ситуації, що склалася у виробництві молока, залежить 

соціально-економічний розвиток держави в цілому [1-2].  

Така продукція сільського господарства, як молоко, знаходить 

найширший попит серед населення, але при наявності достатньо високого 

попиту на цей товар у виробника, як ніколи раніше, виникає питання 

забезпечення та підвищення якості молока. Світова практика показує, що 

незалежно від чисельності корів можна отримати достатню кількість молока з 

високими технологічними параметрами, за умови ведення галузі згідно 

передових технологій і врахування специфіки умов сільськогосподарського 

виробництва країни. Молочне скотарство України прагне до досягнення 

позитивних результатів в питаннях як збільшення виробництва молока, так і 

покращення його якості .  

Молоко, що надходить на переробку, повинно мати якісну 

характеристику, обумовлену складом, властивостями, харчовою, біологічною 

та енергетичною цінністю, та задовольняти вимогам, які пред’являються до 

нього як до продукту харчування й сировини. Оцінка якості молока, яке 

отримується від тварин, попереджає його втрати та підвищує дохідність 

виробництва тваринницької галузі. Якщо молоко використовують як 

безпосередній продукт харчування, то головними показниками, безумовно, є 

санітарно-гігієнічні та економічні. У разі застосування молока як сировини 

для молочної та харчової промисловості поряд з вищезазначеними 

показниками великого значення набувають його фізико-хімічні та 

технологічні властивості [3]. 

Низька якість сировини породжує величезні втрати, компенсація яких 

потребує залучення додаткових трудових та матеріальних ресурсів, а також в 
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значній мірі впливає на престиж підприємства й ефективність ведення 

молочної галузі. Тому сучасна промислова переробка молока, заснована на 

високотехнологічних процесах, висуває підвищені вимоги до якості та безпеки 

молока, яке використовується як сировина для виробництва широкого 

асортименту молочних продуктів, так як тільки з сировини належної якості 

можна отримати високоякісні молочні продукти в розширеному асортименті 

та забезпечити їх конкурентоспроможність.  

Якість молока неможливо поліпшити в процесі переробки, у кращому 

випадку воно може бути стабілізовано (призупинено або загальмовано його 

погіршення), тому система управління якістю молока повинна акцентувати 

увагу на технологічних процесах виробництва та його первинної обробки. 

Досягнення високих результатів по поліпшенню складу та якості молока, яке 

отримується від корів, забезпечується комплексним вирішенням проблем. Це 

– облік спадкових факторів (породна структура), систематичний контроль за 

станом здоров’я тварин в стаді, умовами годівлі та їх утримання, 

впровадження в технологію виробництва нових технічних засобів, ефективних 

прийомів доїння, первинної обробки, транспортування молока, санітарно-

гігієнічного обслуговування доїльно-молочного обладнання, підвищення 

кваліфікації працівників комплексів [3].  

Подальший розвиток вітчизняного молочного тваринництва та молочної 

промисловості буде залежати від того, наскільки оперативно буде в Україні 

освоєна система управління якістю виробництва та переробки молока на всіх 

етапах технологічної ланки: комплекс – завод – споживач.  
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Визначено види напівтонкої вовни в рунах кросбредизованих помісних 

ярок отриманих від схрещування цигайських вівцематок з баранами 

асканійського кросбредного типу та одеського типу асканійської м'ясо-

вовнової породи овець з кросбредною вовною. 

 

Ключові слова: цигайська порода, асканійський кросбредний тип, 

одеський тип, тип вовни. 

 

Вступ. Відомо, що руно — це вовна (волосяний покрив тварин, що 

володіє прядильною здатністю), що зістригається з овець. 

Експертна оцінка рун за фізико – технологічними властивостями  дає 

більш повну характеристику вовнової продуктивності. За результатами 

експертних досліджень рун в популяціях асканійської тонкорунної породи 

овець, цигайської породи (приазовського, кримського типів) відібрані до 

селекційної групи барани плідники, що мали відмінні і добрі руна за 

комплексом ознак [1-3]. 

Мета досліджень полягала у визначенні виду напівтонкої вовни 

помісних ярок F1: І група – ½ цигайська порода (ЦГ) +  ½ асканійський 

кросбредний тип асканійської м'ясо – вовнової породи з кросбредною 

вовною(АК); ІІ група – ½ цигайська порода + ½ одеський тип асканійський 

кросбредний тип асканійської м'ясо – вовнової породи з кросбредною вовною 

(ОТ). 

Методи досліджень. Дослідження щодо експертної оцінки рун 

проводилися за комплексом ознак (довжиною, тониною, вирівняністю, 

звивистістю, кольором жиропоту, зоною вимитості жиропоту, глибиною 

забруднення штапелю, пружністю, еластичністю, шовковистістю і блиском 

вовни) згідно з Інструкцією з бонітування овець та методикою лабораторії 

вовноведення Інституту тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова 

"Асканія-Нова" - Національного наукового селекційно-генетичного центру з 
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вівчарства. Отримані показники ознак оброблені методом варіаційної 

статистики. 

Результати досліджень. За результатами експертної оцінки руна ярок 

(n=20) І групи  (½ ЦГ+ ½ АК) були розподілені  на три групи: - перша - руна 

з типовою цигайською вовною – 4 (20%); - друга – руна з вовною 

кросбредного типу – 5(25%); - третя – руна з кросбредною вовною – 11 (55%). 

Данні досліджень показують, що 40 % помісних ярок з вовною другої групи 

і 42% помісей з вовною третьї групи мають щільне руно, а 20% помісей з 

вовною другої групи і 25 % помісей вовною третьої групи мають дуже густу 

вовну. Більш висою довжиною штапелю характеризувалися руна з 

кросбредною вовною. За довжиною вовни вони переважали руна першої 

рупи на 14 % (Р ˃ 0,99). Руна ярок першої групи (цигайська вовна) 

характеризувалися в основному світло – кремовим і кремовим жиропотом, а 

другої групи і третьої групи, в основному, світлим і світло – кремовим. 

Глибина забруднення штапелю в рунах першої групи до 49,0 %, другой – 46,5 

%, третьої – 43,0 %. Зона вимитого жиропоту найбільш висока з типовою 

цигайською вовною – 32,0 %. Вовна кросбредна і кросбредного типу 

характеризувалася чіткою, добре вираженою з звивистістю, відрізнялася 

вирівняністю.  

За результатами експертної оцінки руна ярок (n=20) ІІ групи  (½ ЦГ+ ½ 

ОТ) були розподілені  на три групи: - перша - руна з типовою цигайською 

вовною – 7 (35 %); - друга – руна з вовною кросбредного типу – 7 (35%); - 

третя – руна з кросбредною вовною – 6 (30 %). За комплексною 

характеристикою всіх трьох груп типів вовни зберігається тенденція щодо 

експертної оцінки рун І групи ярок. Слід додати, що помісні ярки з вовною 

кросбредного типу і кросбредною мають руно штапельної та птапельно – 

косичної будови. Їх вовні характерна еластичність, шовковистість, добре 

виражений блиск. 

Висновки. При використанні обох внутрішньопородних типів 

поліпшуються якісні показники вовни, збільшується часта тварин руна яких 

відповідають сучасним вимогам переробної промисловості, без суттєвих змін 

напрямку розведення овець цигайської породи. 
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Трансплантація ембріонів ефективна лише при використанні генетично 

цінних високопродуктивних тварин, які перевірені за якістю нащадків і 

визнані поліпшувачами. Трансплантація ембріонів -новий біотехнологічний 

метод прискореного відтворення високопродуктивних тварин, який є одним 

із способів інтенсивного використання генетичного потенціалу самок. 

 

Ключові слова: трансплантація, ембріони, високопродуктивні тварини, 

донор, реципієнт. 

 

Використовуючи 20 корів - рекордисток в якості донорів для отримання 

від них ембріонів, протягом 2 - 3 років можна створити високопродуктивне 

молочне стадо в 200-300 корів. Традиційним способом від такої кількості 

тварин за 2-3 роки можна отримати не більше як 30 телиць і 30 бичків.  Відомо, 

що за своє життя корова народжує в середньому 4 – 6 телят, і лише половина 

з них буває теличками. Метод трансплантації ембріонів значно розширює ці 

рамки, дозволяючи одержувати від однієї високопродуктивної корови 70 – 80 

і більше телят протягом життя [1,2]. 

Під трансплантацією ембріонів розуміють вилучення ембріонів із 

статевих органів однієї самки і пересадку їх в статеві органи іншої самки. Вона 

проводиться у більшості лабораторних тварин, приматів і 

сільськогосподарських тварин. Найбільш поширений цей метод у скотарстві. 

Трансплантація ембріонів — єдиний метод отримання потомства від 

цінних у племінному відношенні самок, які не можуть виношувати плід 

внаслідок патології матки. 

При пересадці ембріонів не існує тканинної несумісності, що зумовлено 

імунологічною толерантністю порожнин яйцепроводів і матки як донорів, так 

і реципієнтів. Окрім цього, до початку імплантації (нідації) ембріонів 

(безпосереднього контакту прохоріона ембріона та слизової оболонки матки) 

проходить тривалий час (7-16 днів залежно від виду тварин), протягом якого 

відбувається пристосування ембріона до нового, материнського організму. 

В основі технологічних вирішень трансплантації лежать 

загальнобіологічні відомості щодо нервово-гуморальної регуляції статевої 

функції, запліднення, внутрішньоутробного розвитку зиготи та ембріона, а 

також потенціалу фолікулів на різних стадіях зрілості. 

http://chitalky.ru/?cat=110
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Мета – проаналізувати літературні джерела з питання трансплантації 

ембріонів великої рогатої худоби та вивчити методи трансплантації ембріонів 

у великої рогатої худоби.  

Матеріали та методи досліджень. Трансплантацію ембріонів 

проводять хірургічним або нехірургічним методами. Хірургічний метод 

характеризується тим, що у донора вимивають ембріони з рогів матки після 

лапаротомії. Цей метод одержання ембріонів у донора закінчується 

хірургічним введенням ембріонів реципієнту. Хірургічний метод 

трансплантації ембріонів може використовуватися на лабораторних і 

сільськогосподарських тваринах, а нехірургічний — лише у великих тварин, 

де є можливість мануально, трансректально контролювати положення 

інструментів у статевих органах самок. 

Нехірургічний метод полягає в тому, що ембріони у донорів 

вимиваються з рогів матки при допомозі спеціальних інструментів, які 

вводяться в статеві шляхи самки через трохи відкриту шийку матки. Вводяться 

ембріони таким же чином, ближче до верхівок рогів матки. 

Незалежно від методу трансплантації ембріонів, технологія включає: -

відбір донорів і реципієнтів; синхронізацію статевої охоти у донорів і 

реципієнтів; провокування суперовуляції у донорів; осіменіння донорів; 

вимивання ембріонів; пошук та оцінка ембріонів; пересадку і зберігання 

ембріонів; лізис жовтого тіла у донорів; контроль результатів трансплантації. 

Донорами вважають тих самок, у яких отримують ембріони. Відбір 

тварин у донорську групу проводять за комплексом спеціальних ознак 

(стандарт породи, родовід, продуктивність) і повноцінність статевої функції. 

Реципієнтами вважають тих самок, яким пересаджують або підсаджують 

ембріони. Їх відбирають із фізіологічно зрілих тварин. Доцільно підбирати 

реципієнтів серед малопродуктивних, аборигенних самок. Чим більша різниця 

в продуктивності донора і реципієнта, тим більший економічний ефект 

трансплантації. 

Донорів і реципієнтів відбирають в благополучних за інфекційними та 

інвазійними хворобами господарствах після діагностичних досліджень і 

карантину. 

Синхронізація статевої охоти у донорів і реципієнтів — приведення 

організму цих тварин до однакового нервово-гуморального стану відносно 

статевого циклу. Вона буває природною і штучною [1,2]. 

Природною синхронізація буває в тому випадку, коли статева охота і 

осіменіння у донора збігається із спонтанною охотою у реципієнта. Штучна 

синхронізація досягається введенням препаратів простагландину, які здатні 

викликати лізис жовтого тіла яєчників, що зумовлює ріст, розвиток, 

дозрівання везикулярних фолікулів, прояв феноменів стадії збудження 

статевого циклу, або ж — коїтальним провокуванням овуляції у кролиць і 

кішок. 

Синхронізованим статевий цикл вважається тоді, коли у донора і 

реципієнта співпадає день прояву статевої охоти. Допускається відхилення не 



37 
 

більше як ±1 доба. Кращі результати отримують при абсолютному збіганні в 

часі прояву охоти у донора і реципієнта. 

Спрямований вплив на фізіологічну періодичність функції яєчників з 

допомогою гонадотропних гормонів дозволяє стимулювати фолікулогенез — 

прискорювати дозрівання ооцитів до яйцеклітин і викликати численну 

овуляцію фолікулів (суперовуляцію). 

Осіменіння донорів проводиться штучно або природно. При штучному 

осіменінні дозу сперми збільшують в кілька разів. Воно проводиться до 

припинення статевої охоти. 

Вимивання ембріонів проводять як хірургічним, так і нехірургічним 

методами. При використанні хірургічного методу у тварин реєструються 

післяопераційні ускладнення — спайки, що не дає можливості 

використовувати донорів більше трьох разів. Тому в практиці трансплантації 

частіше застосовують нехірургічний метод вимивання ембріонів. Головною 

перевагою нехірургічного отримання ембріонів є відсутність ризику 

порушення відтворної здатності у тварин. 

Пошук ембріонів проводиться візуально при допомозі бінокулярної 

лупи при 15-20-кратному збільшенні. Після нехірургічного вимивання 

промивальну рідину збирають в ембріоприймачі — скляні циліндри або 

флакони, які витримують у термостаті 20 хвилин при +37 °С. Протягом цього 

часу ембріони осідають на дно. Потім верхню частину рідини відкачують при 

допомозі стерильного сифона та шприца з довгою голкою, залишаючи 60-100 

мл. Залишок переносять у 2-3 чашки Петрі, дно яких розкреслене на квадрати 

1/1 см. Пошук проводять по квадратах справа наліво, зверху вниз і навпаки. 

Якщо в промивальній рідині багато слизу, то її розбавляють розчином 

для вимивання ембріонів і досліджують слиз, маніпулюючи голкою; при 

великій кількості крові додають промивальний розчин і центрифугують 

протягом 3-5 хвилин при 3-5 тис. обертів/хв. В цьому випадку осад 

гомогенізується. Після дослідження рідини на наявність ембріонів чашки 

Петрі кілька разів коливають, щоб виявити ембріони, які прилипли до стінок. 

Виявлені ембріони піпеткою Пастера переносять на годинникові 

скельця з поживним середовищем для тимчасового зберігання (промивальна 

рідина + 20 % фетальної сироватки крові теляти або сироватки крові вівці чи 

оленя) і зберігають в термостаті при +37 °С у чашках Петрі, дно яких вкрите 

зволоженим фільтрувальним папером. При хірургічному методі 

трансплантації промивальну рідину зразу ж збирають у чашки Петрі. 

Якість ембріонів визначають методами: візуальної морфологічної 

оцінки, фарбуванням з використанням люмінісцентних фарбників, 

культивуванням за межами організму протягом 24-48 год. 

Морфологічну якість ембріонів визначають під мікроскопом при 100-

160-кратному збільшенні. Встановлюють стадії їхнього розвитку (ранні та 

пізні морули і бластоцисти), а також оцінюють якість (відмінну, добру, 

задовільну). Розрізняють умовно придатні та непридатні до трансплантації 

ембріони. В промивальній рідині можуть виявитися і яйцеклітини, що свідчить 

про відсутність запліднення. 
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Морула — це скупчення бластомерів, які не завжди однакові за 

розмірами через асинхронність дроблення. Цитоплазма бластоцитів 

гомогенна, вони мають полігональний зв’язок. Перевітеліновий простір 

вільний від гранул і включень Товщина прозорої оболонки 15 мк. 

У ранньої бластоцисти (6,5-7 діб) добре видно бластопорожнину, 

реєструється диференціювання клітин на трофобластичні та ембріобластичні. 

Перевітеліновий простір вузький, а прозора оболонка має товщину 15 мк. 

Пізня бластоциста (8 діб) відрізняється від ранньої тим, що вона має 

суцільні клітини трофобласта і велику порожнину, яка займає майже всю 

площу перивітелінового простору. Прозора оболонка витончена і розтягнута. 

З 9-го дня у бластоцист прозора оболонка відсутня і добре виражена 

порожнина. 

Ембріони з частковою дегенерацією характеризуються несиметричним 

розміщенням і різними розмірами бластомерів. У бластомерів може виявитися 

частковий розпад, порушення зв’язку, відсутність ділення у двох або трьох. 

У бластоцист часто реєструється збільшення об’єму перевітелінового 

простору, стискування бластопорожнини, частковий розпад клітин 

трофобласта. Прозора оболонка має невеликі тріщини. Такі ембріони умовно 

придатні до трансплантації. 

Дегенеровані ембріони на 3-4 ділення дроблення відстають від 

нормального розвитку. Вони характеризуються розпадом бластомерів, 

зміщенням і фрагментацією цитоплазми, яка виявляється у перевітеліновому 

просторі. Прозора оболонка має значні дефекти: тріщини, розшарування, 

розриви. Такі ембріони вибраковують. 

Незапліднені яйцеклітини мають форму сфери, прозорий 

перевітеліновий простір; гомогенне розміщення цитоплазматичних тілець.  

Пересадка від підсадки відрізняються тим, що в першому випадку 

ембріони вводять синхронізованому реципієнту, який не осіменявся 

паралельно з донором. Якщо ж реципієнта осіменяли одночасно з донором, 

то йому ембріони підсаджують в ріг матки, з боку якого в яєчнику немає 

жовтих тіл. 

При хірургічній і не хірургічній пересадці та підсадці ембріонів їх 

намагаються помістити ближче до верхівок рогів матки.  

Хірургічний метод потребує операційної практики, спеціальних 

приміщень, відповідного обладнання і інструментів. Цей метод дозволяє 

ввести ембріони глибоко в ріг матки, але він належить до полостних 

операцій, тому необхідно дотримуватись суворої стерильності, тварині 

наносяться травми при резекції, що не дозволяє 

використовувати реципієнта багаторазово. Ефективність хірургічної 

пересадки ембріонів становить 60-70%. 

Перші досліди по не хірургічній пересадці ембріонів проведені на 

початку 60-х років. При цьому використовувались річні інструменти у вигляді 

трубок та катетерів. 
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Пересадка ембріонів не хірургічним способом нагадує метод штучного 

осіменіння з ректальною фіксацією шийки матки. Однак фактично пересадка 

значно складніша. 

Якщо під час осіменіння шийка матки відкрита, слизові оболонки ; піхви 

гіперемовані і ослизнені, а цервікальний слиз володіє бактерицидними 

властивостями, то під час пересадки ембріонів шийка закрита, порожнина 

матки стерильна, слизові оболонки дуже чутливі, легкоранимі і бактерицидні 

властивості маткового секрету знижені. Все це необхідно враховувати при 

роботі, звертаючи особливу увагу на асепгику та майстерність техніка. 

Підготовку реципієнта проводять таким чином: їх фіксують в станку або 

на місті в стійлі, миють теплою водою з милом зовнішні статеві органи, 

витирають серветкою і дезінфікують. Після цього роблять сакральну 

анестезію 2% розчином новокаїну 5-7 мл, а сильнозбудливим реципієнтам 

вводять внутрішньом'язево міорелаксант комбелен 0,5. 

Розроблено багато пристроїв та катетерів для не хірургічної пересадки 

ембріонів Найбільш широке застосування знайшли катетери, які складаються 

з металевого тіла - трубки і поршня, за допомогою якого ембріон витискають 

з пайєти, а також захисних кожухів. 

Перед початком роботи інструменти стерилізують кип'ятінням, 

висушують і зберігають в настільному боксі під бактерицидною лампою, яку 

вмикають перед початком роботи. Перед введенням катетера в статеві шляхи 

його дезінфікують вставляють в наконечник катетера і приєднують до нього 

поршень, легко натискаючи на поршень, перевіряють, чи виходить крапля 

середовища з пайєти. Назовні катетера надягають санітарний чохол і вводять 

катетер по верхньому склепінню піхви до шийки матки. Проривають 

санітарний чохол. Далі вводять руку в пряму кишку, прощупують матку, 

визначають, в якому яєчнику знаходиться жовте тіло і під ректальним 

контролем направляють катетер; в шийку матки. Якщо катетер ввели в отвір 

шийки матки, то обережно вапнуємо її на катетер і проштовхуємо його в 

іпсілатералький жовтому тілу ріг матки. Обережними рухами вводять катетер 

якомога ближче до верхівки рогу матки, постійно контролюючи місце 

знаходження кінця катетера. Якщо катетер правильно введений, його 

повертають міткою до слизової оболонки і дають команду помічнику 

натискати на поршень, щоби ембріон з середовищем ввести матку. 

Не рекомендується на протязі двох місяців після пересадки 

перегруповувати, вакцинувати та піддавати іншим стресовим факторам 

реципієнтів. Годівля реципієнтів повинна бути повноцінною, тому що низький 

рівень, незбалансованість раціону викликає порушення обміну речовин, 

репродуктивної функції і знижує приживлення ембріонів 

Через 60 - 90 днів після пересадки ембріонів реципієнтів досліджують 

на тільність при допомозі ректального дослідження. 
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Рис. 1. Телята отримані методом 

трансплантації 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки. 

Проаналізувавши літературні дані з трансплантації ембріонів можна 

зробити висновок, що перевагою трансплантації ембріонів є можливість 

прискорити селекційний процес за рахунок одержання від племінних самок в 

20 разів більше потомства, ніж при фізіологічній репродукції, у молочному 

скотарстві за рахунок скорочення генераційного інтервалу та збільшення 

числа потомків від найцінніших жіночих особин. При цьому термін оцінки 

бугаїв і генераційний інтервал для батьків корів скорочується від семи до 

чотирьох років [4,5]. Саме тому є можливість досить швидко формувати 

ремонтні групи самок з видатними показниками, поліпшувати адаптацію 

народжених від реципієнтів в різних географічних зонах, зберегти генофонд 

локальних, вимираючих і аборигенних видів тварин. 

Заморожування ембріонів із метою їх подальшого зберігання дозволяє 

надійно підтримувати різноманітність та розгалудженість генеалогічної 

структури, а також зберігати генофонд аборигених, поліпшених та 

поліпшуючих порід шляхом створення банку ембріонів, на сьогодні ще не 

вирішені деякі науково-технологічні моменти трансплантації ембріонів в 

умовах великих комплексів [5].  
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Вступ. Зараз назріла необхідність відродження вівчарства та його 

подальшого розвитку з урахуванням вимог ринку. 

Різноманітність порід і напрямків вівчарства в Україні зумовлена 

природно-економічними умовами та зональними традиціями ведення галузі. 

В нинішніх умовах господарювання галузь вівчарства залишається 

однією з перспективних для розвитку з позицій підвищення ефективного 

використання землі, рівня зайнятості населення, забезпечення переробної та 

легкої промисловості незамінною сировиною та продуктами харчування. Крім 

того, вівчарство найменш енерговитратна галузь.  

Сьогодні вітчизняне вівчарство задовольняє потреби населення в 

основних видах продукції лише на побутовому рівні і не є повноцінним 

учасником ринку, як об’єкт бізнесу. Разом з тим, виробництво продукції 

вівчарства в умовах глобального потепління та, як наслідок виведення 

богарних земель з обробітку, може стати додатковим джерелом підвищення 

економічної ефективності аграрного сектору України, а при певних умовах 

розвитку інфраструктури галузі-предметом експорту [3]. 

На Одещині вівчарство завжди було традиційною галуззю 

тваринництва, а особливо в південних районах. Найбільш поширеною є 

цигайська порода овець, яка розводиться дуже давно і добре адаптована до 

місцевих умов. Удосконалення цієї породи за рахунок внутрішньо-породних 

ресурсів не привело до суттєвого підвищення продуктивності тварин. Тому 

виникла потреба у пошуку інших, більш ефективних заходів, які б забезпечили 

створення популяцій нових генетичних комплексів та зміну її структури [4]. 

Введення в селекційний процес кращого генофонду асканійської м'ясо-

вовнової породи овець з кросбредною вовною та її внутрішньо породних 

типів, як нове селекційне досягнення у тваринництві України є доцільним і 

обґрунтованим. 

На виконання Закону України «Про племінну справу у тваринництві» 

створено нову високопродуктивну асканійську м'ясо-вовнову породу овець з 

кросбредною вовною, яка має генетичний потенціал продуктивності 3-5 кг 

настригу чистої вовни, виробництва м’яса на вівцематку – 50-65 кг та її 
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внутрішньо породні типи: асканійські кросбреди; асканійські чорноголові; 

одеський тип; буковинський тип; дніпропетровський тип [2]. 

Мета роботи полягала у визначенні можливості поліпшення 

генетичного потенціалу вовнової, м’ясної та молочної продуктивності 

місцевої популяції цигайських овець методом схрещування з баранами 

асканійського кросбредного типу, асканійського чорноголового типу, 

одеського типу асканійської м'ясо-вовнової з  кросбредною вовною. 

Матеріал і методи досліджень.  Науково-виробничий експеримент 

проведено в умовах племінного заводу з розведення овець цигайської породи 

СВК «Нива» Саратського району Одеської області. Вовнову, м’ясну та 

молочну продуктивність вивчали за загально прийнятими методиками, щодо 

досліджень цих видів продуктивності та згідно з «Інструкцією з бонітування 

овець», «Інструкцією з ведення племінного обліку у вівчарстві та козівництві» 

[1]. 

Робота полягала у визначенні основних ознак продуктивності у 

помісних овець F1:  цигайської породи з асканійським кросбредним типом (І 

група - ½ ЦГ+ ½ АК); цигайської породи з асканійським чорноголовим типом 

(ІІ група ½ ЦГ + ½ АЧ); цигайської породи з одеським типом (ІІІ група - ½ ЦГ 

+ ½ ОТ).  

Результати досліджень. Настриг вовни змінюється залежно від породи 

та породності ярок. Середній настриг, як митої так  і немитої найбільш високий 

у помісей І групи ( ½ ЦГ+ ½ АК) -3,11 кг; 5,01 кг. У той час як ці показники у 

ярок ІІ групи (½ ЦГ + ½ АЧ) відповідно – 2,46 кг; 4,25 кг, а у ярок ІІІ групи – 

(½ ЦГ + ½ ОТ) - 2,79 кг; 4,58 кг. Різниця між І та ІІ і ІІІ групами за цими 

показниками статистично вірогідна (td = 4,5; 13,1; Р>0,99; Р>0,999). 

Вихід митого волокна у помісних ярок І групи  склав 62,1 %, що на 4,2 

абсолютних відсотка вище, ніж у ярок  ІІ груп (57,9 %) та на 1,2 абсолютних 

відсотка вище, ніж у помісних ярок ІІІ групи (60,9 %). 

Тонина вовнових волокон - 56,50,48 якості. Вовна помісних 

кросбредизованих ярок характеризується добрими фізико-технологічними 

властивостями. 

Помісі ІІ дослідної групи  (½ ЦГ + ½ АЧ) переважали помісних 

валашків І групи ( ½ ЦГ+ ½ АК) та ІІІ групи (½ ЦГ + ½ ОТ) за передзабійною 

масою, масою туші і забійному виходу. Так, за передзабійною масою (36,8 кг) 

різниця на користь помісних овець ІІ групи склала: у порівнянні з І групою 

(31,9 кг) – 15,0 % (Р>0,999); у порівнянні з ІІ групою (34,3 кг) – 7,0 % (Р>0,99). 

Забійна маса овець ІІ групи склала 18, 2 кг, у той час як цей показник І групи 

(14,9 кг), а  ІІІ групі – 16,2 кг. За масою туші помісі ІІ групи (17,6 кг) також 

переважали помісей І групи (14,4 кг) та ІІІ групи (15,7 кг). Туші помісних 

ягнят ІІ групи характеризувалися високим забійним виходом (49,4 %); у той 

час як цей показник у ровесників І групи (46,7%), а ІІ групи (47,3 %). 

Всі групи вівцематок характеризуються досить високою молочністю, 

але спостерігається перевага вівцематок ІІІ дослідної групи (136,1 кг) над 

вівцематками І контрольної групи (111,2 кг) складала 24,90 кг, або 22,0 % 

(Р>0,99), а над вівцематками ІІ дослідної групи (125,3 кг) – 10,8 кг, або 8,0 % 
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(Р>0,95). В популяції є тварини з досить різноманітною молочною 

продуктивністю (min – 74,0 кг, max – 182,0 кг), і це дає можливість відбору 

високомолочних вівцематок для подальшого використання їх в селекційно-

племінній роботі.   

Висновки: 

1. за основними показниками вовнової продуктивності спостерігається 

перевага помісних ярок F1 - ½ ЦГ+ ½ АК; 

2. за основними показниками м’ясної продуктивності спостерігається 

перевага помісних валашків F1 - ½ ЦГ + ½ АЧ; 

3. за молочною продуктивністю спостерігається перевага помісних 

вівцематок F1 - ½ ЦГ + ½ ОТ;  

4. включення в селекційний процес щодо удосконалення місцевої 

популяції овець цигайської породи баранів-плідників інтенсивних типів 

асканійської м'ясо-вовнової породи овець з кросбредною вовною є доцільним 

і обґрунтованим. 
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Відкриття в області ДНК- технологій дозволили по новому підійти до 

селекції тварин. Одним з основних напрямків роботи є пошук та 

використання ДНК-маркерів, які дозволяють маркувати окремі господарськи 
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корисні ознаки, виявляти точкові  мутації і, на підставі цього, прогнозувати 

їх прояв та вестинаправлену селекцію за допомогою маркерів.  
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гормон росту. 

 

Метою наших досліджень було проаналізувати сучасні методи 

використання генетичних маркерів у селекції тварин. 

Аналіз літературних досліджень. Сучасний етап розвитку ДНК-

технологій (моекулярна генетика) – це зміна спадкового матеріалу на різних 

рівнях: геномному, генному, хромосомному та ін. 

В тваринництві існує декілька напрямків ДНК-технологій:  

- діагностика генетичних захворювань 

- використання генетичних маркерів у селекції 

- виявлення інфікованих тварин різними патогенами. 

Маркери – нуклеотидні послідовності ДНК, що мають поліморфну 

систему і знаходяться зчепленно з генами господарсько – корисних ознак. 

Ідентифікація маркерів завдячує картуванню генів QTL (локуси кількісних 

ознак). Селекція, що базується на наявності чи відсутності у тварин 

генетичних маркерів, зчеплених з бажаними чи небажаними ознаками, 

називається маркер-залежною селекцією [1]. 

Використання в селекційній роботі методів аналізу на рівні генів 

(локусів) асоційованих із господарсько корисними ознаками (QTL) або 

зчеплених з ними генів має  ряд переваг перед традиційними методами 

селекції, оскільки базується безпосередньо на аналізі генотипу, не залежить 

від мінливості господарсько корисних ознак, обумовлених зовнішнім 

середовищем, і дає можливість проводити тестування незалежно від віку та 

статі тварин. Селекція за генотипом сприяє ідентифікації і швидкому 

введенню у нові популяції тварин бажаних алельних варіантів генів з метою 

підвищення продуктивності та стійкості до захворювань. Оцінка тварин 

зчепленими з QTL молекулярно-генетичними маркерами особливо важлива 

для таких ознак, які фенотипові проявляються відносно пізно або тільки у 

тварин однієї статі, також для тих ознак, на прояв яких значно впливають 

фактори зовнішнього середовища [2]. 

До основних генів, які впливають на формування молочної 

продуктивності у ВРХ відносять гени капа-казеїн, бета-лактоглобулін, гормон 

росту [2]. 

Ген гормону росту (GH) – є одним з маркерних генів продуктивності 

ВРХ. Гормон росту у великої рогатої худоби – поліпептид, що складається з 

191 амінокислот і кодується геном, локалізованим на 19 хромосомі. Цей 

гормон грає ключову роль в стимуляції синтезу білків, поділу клітин і росту 

організму, а також проявляє і лактогенну активність. Для алелей гена гормону 

росту існує зв'язок між вмістом білка і жиру в молоці. Найбільш вивчена 

мутація, що відбувається в 5-му екзоні, пов’язана із збільшенням росту і живої 

маси тварини. Так, вбудовування гена гормону росту молодим тваринам 
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м’ясного напрямку продуктивності викликає підвищений приріст маси тіла, а 

у лактуючих корів збільшується лактація. У 5-му екзоні ВРХ виявлені дві 

нуклеотидні заміни при трансверсії (СЕG/ GTC) в 127 позиції поліпептидного 

ланцюга гормону росту, що характеризують алелі L і V, які відрізняються 

заміною лейцину на валін в білку [1]. У результаті досліджень з аналізу 

поліморфізму алельних варіантів гена гормону росту отримані дані щодо 

позитивної кореляції різних алелей з кількісними показниками продуктивності 

великої рогатої худоби. Виявлені алельні варіанти гена гормону росту GH, 

асоційовані з високим надоєм і жирністю молока та приростом живої маси; 

тварини з генотипом LV переважають тварин з генотипом LL і VV. 

В країнах із розвинутим тваринництвом активно проводяться роботи з 

оцінки генетичної структури тварин різних порід великої рогатої худоби 

м’ясного напрямку продуктивності на наявність різних алельних варіантів 

генів (QTL), які приймають участь у формуванні якісних показників м’ясної 

продуктивності [1]. 

У галузі виробництва м’ясної продукції важливу роль відіграє 

прижиттєва оцінка спадкових характеристик тварини, які впливають на 

формування якості м’яса. Показники якості м’яса (мармуровість і ніжність) 

визначають органолептичним методом і, тому, прижиттєва оцінка тварин за 

цими показниками неможлива. Мармуровість характеризує кількість 

внутрішньом’язового жиру, депонування якого контролюють багато генів, 

серед яких найбільш незалежним від породи і умов утримання є ген 

тиреоглобулін (TG) [3]. 

Тиреоглобулін (TG) – глікопротеїновий гормон, що синтезується в 

фолікулярних клітинах щитовидної залози. Тиреоглобулін є попередником 

трийодтироніну (Т3) та тетрайодтироніну (Т4), які відіграють важливу роль у 

рості адипоцитів, диференціації і гомеостазі жирових відкладень. 

Ген тиреоглобуліну ВРХ розташований у 14 хромосомі, розмір 

послідовності гену 1068 п.н.; точкова заміна С-Т у позиції 422, викликає появу 

двох алельних варіантів. Виявлено, що алель Т характеризується більшим 

вмістом жиру в м’язових тканинах [3]. 

Кількісною характеристикою ніжності м’яса є поперечна пружність 

м’язового волокна, яку повязують з дією кальцій-залежних протеїназ, що 

кодуються генами калпаїну (САРN) і калпастатину  (CAST). 

Висновки. Відкриття в області ДНК-технологій дозволили по – новому 

підійти до селекції тварин. Одним з основних напрямків цієї роботи є пошук 

та використання ДНК-маркерів, які дозволяють маркувати окремі 

господарсько корисні ознаки, виявляти точкові мутації і, на підставі цього, 

прогнозувати їх прояв та вести направлену селекцію з допомогою маркерів. 
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Актуальність теми. Повноцінна годівля сільськогосподарських тварин 

залежить від забезпечення їх всіма необхідними компонентами: кормовим 

білком, вуглеводами, жирами, мінеральними речовинами, вітамінами та 

іншими біологічно активними речовинами [2]. В результаті відсутність 

життєво необхідних мікроелементів негативно позначається на здоров'ї, 

продуктивнсті і якості продукції тварин. Тому майже в усьому світі для 

поповнення нестачі в раціонах тварин необхідних елементів живлення 

застосовують найрізноманітніші кормові засоби синтетичного,хімічного, 

мікробіологічного та гормонального походження. Найкращим джерелом і 

способом поповнення раціонів тварин цими засобами є, з одного боку, 

комбікорми, а з другого – премікси [3].  

Тільки повноцінна і збалансована годівля тварин забезпечує проявлення 

їх генетичного потенціалу продуктивності. Недостача або надлишок у раціоні 

навіть одного необхідного компонента знижує ефективність інших, що 

викликає зменшення коефіцієнта корисної дії корму [4]. 

Поживні і біологічно активні речовини дають позитивний ефект тільки 

в тому випадку, коли вони поступають в організм у суворо визначеній 

кількості і співвідношенні у відповідності з потребою в них тварин. Доцільно 

застосовувати оптимальні концентрацій мікроелементів з урахуванням їх 

біологічної доступності та регіону, завдяки чому підвищується продуктивність 

та якість продукції свиней.  

Дослідження проводились з метою вивчення впливу адресного преміксу 

для свиней на відгодівлі на ріст і розвиток свиней, а також встановлення 

морфолого-біхімічних показників крові. 

В якості піддослідного матеріалу використовували свиней великої білої 

породи живою масою 35 кг, методом пар-аналогів з врахуванням походження, 

віку, інтенсивності росту у попередній період у відповідності з прийнятою 

схемою досліду.  

Раціони годівлі тварин складалися на кожні 15 днів у відповідності з 

нормами і з розрахунком поїдання кормів, віку і живої маси. 

Додатково до основного раціону тварин дослідних груп кожний день 

отримували премікси згідно із схемою досліду. 
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В період досліду вивчались наступні показники: інтенсивність росту – 

шляхом щомісячного зважування; затрати корму на одиницю приросту за 

практичними затратами кормів; гематологічні показники – на початку і кінці 

дослідів з вушної вени  у 3-х голів з кожної групи, відібрані проби крові для 

визначення наступних показників: кількості еритроцитів і гемоглобіну 

(методом фотометрії), лейкоцитів (методом підрахунку в камері Горяєва), 

вмісту кальцію (фотометричним методом) і неорганічного фосфору (методом 

Бріггса) [5,6]. 

Результати і обговорення. Таблиця 1. Динаміка живої маси 

піддослідних тварин. 

Стан обміну речовин в організмі тварин при вивченні різних кормових 

факторів характеризують деякі показники крові [1]. 

З метою вивчення впливу адресних преміксів на морфологічні та 

біохімічні показники крові свиней на відгодівлі в кінці основного періоду 

науково-господарського досліду від трьох свиней аналогів з кожної групи було 

взято кров для досліджень. Кров брали з вушної вени вранці до годівлі. 

Морфологічні показники крові піддослідних свиней наведено у таблиці 2.  

 

Таблиця 2. Морфологічні показники крові піддослідних свиней у 

науково-господарському досліді 

Показники Норма 

Група 

І контрольна ІІ дослідна 

Лейкоцити, тис/мм3 8-14 

 

9,80±1,0 11,21±1,0 

Лейкоцитарна 

формула:  

Лімфоцити,% 

 

 

35-45 

 

 

68,0±4,3 

 

 

65,1±3,5 

Еозинофіли,% 0-4 7,1±1,1 6,5±1,70 

сигментоядерні 40-50 24,1±5,2 27,5±3,5 

паличкоядерні 2-4 0,24 - 

Еритроцити,мин/мм3 6,8 

 

5,1±0,3 5,2±0,4 

 

Біохімічні показники, які характеризують обмін речовин у тварин, 

визначали за існуючими методиками: загальний білок – за біуретовою 

реакцією, глюкозу – глюкозооксидазним методом, загальний кальцій (Са) – з 

використанням  о-крезолфталеїнового комплексну, фосфор (Р) – з 

молібденовою кислотою, аскорбінову кислоту (АК) – загальноприйнятим 

методом з 2,6-дихлорфеноліндофенолом.  Біохімічні показники крові наведено 

у таблиці 3. 
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Таблиця 1. Динаміка живої маси піддослідних тварин 

 

Гупа Жива маса, кг Середньодобовий приріст,г Затрати 

корму на 1 

кг 

приросту, 

корм.од Вік (міс) Вік (міс) 

З
а 

д
о

сл
ід

 

3 4 5 6 3 4 5 6   

І-контрольна 34,6±0,39 48,7 64,9 83,3 530,1±4,85 456,1±9,72 541,2±9,72 593,0±12,01 2120,4 4,2 

ІІ-дослідна 34,7±0,39 49,1 66,3 86,6 564,6±5,01 465,8±8,05 572,7 655,5±11,02 2258,6 4,0 

ІІІ-дослідна 34,6±0,40 50,2 68 88,4 584,5±4,9 502,5±8,06 593,4±10,82 657,8±10,42 2338,2 3,8 
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Таблиця 3 - Біохімічні показники крові піддослідних свиней в 

науково – господарському досліді 

Показники 

 

Норма 

 

Група 

І контрольна ІІ дослідна 

загальний білок, г % 6,5-8,7 7,1±0,24 7,6±0,08 

В тому числі: 40-55 47,1±6,55 43,1±4,17 

Α – глобуліни,% 14-20 12,0±1,2 15,1±0,73 

Β-глобуліни,% 17-25 21,0±3,61 23,8±3,5 

Глобулін, г % 8-14 9,7±0,73 10,8±0,4 

Глюкоза, мг/% 60-100 34,8±2,5 34,44±1,9 

Резервна лужність, 

мг/% 

460-520 481±11,56 485±9,6 

Кальцій мг/% 10-14 10,7±0,08 10,6±0,27 

Фосфор 

неорганічний, мг/% 

4-6 3,24±0,13 3,26±0,1 

 

Висновок.  

Таким чином, результати досліджень біохімічних показників крові 

свиней свідчать, про інтенсивність обмінних процесів в організмі 

піддослідних тварин і нормальному стані їх здоров’я. 

Отже, морфологічні і біохімічні показники крові піддослідних свиней у 

науково-господарському досліді дають підставу стверджувати, що добавка 

адресного преміксу не впливає  негативно на обмінні процеси в організмі 

тварин. 
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Клиническая биохимия: Учеб.пособие / [М.А.Базарнова, З.П.Гетте, 

Л.И.Кальнова и др..] Под ред. Проф.. М.А. Базарновой. – 2-е узд. Перераб. И 

доп. – К.: Вища школа, 1990. – 319с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


