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Слюсаренко І.С. Технологічні прийоми вирощування ягнят в залежності 

від походження та морфо-функціонального статусу при народженні.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва». Одеський державний аграрний університет, Одеса, 2022.  

Дисертація присвячена вивченню прийомів вирощування ягнят різного 

походження, способу підвищення їхньої живої маси від народження до 20-

денного віку і впливу цих чинників на їх ріст, розвиток, формування м’ясних 

якостей, реалізацію в ранньому віці й економічну та виробничу ефективність  

виробництва ягнятини. 

Для цього було спаровано по 34 матки цигайської породи приазовського 

внутрішньопородного типу першого бонітувального класу з плодючістю 116 

ягнят на 100 вівцематок з баранами-плідниками гісарської і мериноландшаф 

порід. Вівцематки були першого класу і мали середні показники 

продуктивності, характерні для тварин цигайської породи.  

Одержане потомство до відлучення в 4-міс. віці вирощували кошарно-

базовим способом, а після відлучення – стійлово-пасовищним. Баранців і над-

ремонтних ярок у 4-міс. віці реалізовували на ринку, а залишених ярок виро-

щували до 18-міс. віку, як ремонтний молодняк. Дослідження проводили на 

помісних тваринах першого покоління.  

Встановлено, що вихід  ягнят на 100 маток більший на 13,2% у маток, 

спарованих з бараном породи мериноландшаф, ніж з бараном гісарської 

породи. Двійневих ягнят одержано більше на 36,8 %, а одинців – менше на 

53,3% у потомстві барана породи мериноландшаф порівняно з потомством 

барана гісарської породи. 

За тривалістю ембріонального періоду у потомстві барана гісарської 

поро-ди двійневі ягнята переважали одинців: баранці – на 4,8%, ярки – на 5,1% 



(Р>0,999), у потомстві барана породи мериноландшаф серед баранців  

переважали одинці на 0,9%, серед ярок – двійні на 1,1% (Р>0,95).  

З’ясовано, що потомство барана гісарської породи мало більшу живу 

масу в усі періоди вирощування від народження до 18 міс. віку. Це 

перевищення становило при народженні: у баранців – 10,0% (Р>0,99), у ярок – 

7,0% (Р<0,95); у 2-міс. віці: у баранців 14,8 % (Р>0,999), у ярок – 27,0 % 

(Р>0,95); у 4-міс. віці відповідно 11,38 % (Р<0,95) у баранців, 14,0 % (Р>0,999) 

у ярок, у 18-міс. віці у ярок – двійнів 6,9 % (P>0,99). За інтенсивністю росту 

перевага також була у потомства барана гісарської породи.  

Середньодобовий приріст у потомства баранів обох порід був на рівні 

178,33±13,269 – 314,44±15,050 г з перевагою у потомства барана гісарської 

породи у одинців: баранців – на 12,9 %  (Р<0,95), ярок – на 35,7 % (Р>0,99), у 

двійнів: баранців – на 8,0 % (Р<0,95), ярок – на 17,7 % (Р>0,999), у ярок двійнів 

18-міс. віку  – на 6,9 % (Р>0,95).   

Доведено, що для баранців, одержаних від батьків різних порід 

незалежно від типу народження, характерним є високий рівень індексів 

напруженості росту та формування і низький індекс рівномірності росту живої 

маси. У (ГісхЦиг) баранців – двійнів вищий показник індексу напруженості 

росту порівняно з їхніми ровесниками (ГісхЦиг) на 24,9 % (Р>0,99), а у ярок – 

одинців на – 60,5 % (Р>0,99). Між ярками – двійнями суттєвої і вірогідної 

різниці за цими індексами не виявлено. 

Уперше в умовах південного степу України для підвищення живої маси 

ягнят від нородження до 20-денного віку було використано суспензію 

мікроводорості хлорели у розрахунку 3, 5, 7, 9 мл. на 1 кг живої маси 

лактуючих маток. 

Встановлено, що жива маса новонароджених ягнят, матері яких не одер-

жували суспензію мікроводорості хлорели, не мала відмінностей і була в 

межах 3,55±0,077 – 3,74±0,083 кг. Ягнята були добре розвинені, здорові, 

життєздатні і мали фізіологічні (частота пульсу, температура тіла і частота 

дихання) та екстер’єрні показники в межах норми. У 20-денному віці жива 



маса ягнят, одержаних від матерів, що одержували суспензію мікроводорості 

хлорели, була вірогідно більша на 45,9 – 96,9 % (Р>0,999) порівняно з  

ягнятами, матері яких не одержували цієї добавки, з найвищим показником у 

ягнят, матері яких одержували по 9 мл на 1 кг живої маси суспензії 

мікроводорості хлорели. 

Згодовування лактуючим вівцематкам суспензії мікроводорості хлорели 

сприяло підвищенню інтенсивності росту приплоду, що підтверджується 

результатами проведеного дисперсійного аналізу за яким встановлена сила 

впливу фактора годівлі на рівні (ƞ=0,602). 

Морфологічний склад крові лактуючих маток, які одержували суспензію 

мікроводорості хлорели, був в межах фізіологічної норми, що свідчить про 

нормальний перебіг фізіологічних і обмінних процесів та продукування 

молока в організмі маток. Матки, які не одержували суспензії мікроводорості 

хлорели мали меншу молочну продуктивність у 2,6 – 4,4 рази залежно від дози 

домішки. Найвищу молочну продуктивність мали матки за перші 20 днів 

лактації (33,95 кг), які одержували 9 мл/кг живої маси суспензії мікроводорості 

хлорели. 

Доведено, що у молоці маток, які одержували 9 мл суспензії 

мікроводорості хлорели на 1 кг живої маси, вірогідно підвищувався вміст жиру 

на 2,09 % (Р>0,95) та невірогідно – білка на 0,13 %, лактози – на 0,19 %, сухого 

знежиреного молочного залишку – на 0,37 %. Вища молочна продуктивність 

маток супроводжується й більшою активністю таких ферментів 

переамінування як АСТ і АЛТ. Матки, які одержували 9 мл суспензії 

мікроводорості хлорели на 1 кг живої маси,  мали найвищі показники 

активності АЛТ (123,40±11,87) од/л і АСТ (16,40±1,822) од/л й достатньо 

високі показники білкового обміну, що й зумовило мати найвищу молочну 

продуктивність та сприяло підвищенню живої маси приплоду й ефективності 

його вирощування за рахунок збільшення вартості реалізованих ягнят у живій 

масі. Найбільшу вартість (361,90 грн) за реалізацію ягнят 20-денного віку у 

живій масі одержано від маток, яким згодовували 9 мл/кг живої маси суспензії 



мікроводорості хлорели, що більше, на 178,15 грн або на 96,9 %, ніж у тварин, 

які не одержували цієї домішки.  

Встановлено, що 2-міс. баранці мають високі м’ясні якості: забійний 

вихід – 63,32±1,451 – 68,13±0,342% з перевагою у потомства гісарського 

барана на 4,81% (Р>0,95), коефіцієнт м’ясності – 3,03±0,279 – 2,32±0,013, 

повноцінне за аміно- кислотним складом м’ясо з меншим вмістом оксипроліну 

у потомків гісарського барана на 13,8% (P>0,95) та більшим триптофану на 

38,9 % (P<0,95) й білково-якісного коефіцієнту на 35,2 %  (Р<0,95). 

Ярки – двійні у 18-міс. віці мали живу масу 61,80±1,046 – 66,10±0,108 кг 

з перевагою у потомства барана гісарської породи на 6,9 %  (Р>0,95). 

Отримано нові знання стосовно вирощування молодняку овець від 

народження до 18-міс. віку, способу підвищення живої маси ягнят до 20-

денного віку, реалізації ягнят у 4-міс. віці. 

Набуло подальшого розвитку положення щодо залежності розвитку 

продуктивних якостей тварин від походження та умов вирощування, зокрема 

годівлі ягнят від народження до 18-міс. віку. 

Встановлено, що використання у відтворювальному процесі баранів-

плідників гісарської і мериноландшаф порід та застосування технологічного 

прийому вирощування і реалізації одержаного приплоду у 4-міс. віці дає 

можливість одержувати прибуток на одну голову від 126,94 до 380,27 грн., а 

згодовування лактуючим вівцематкам суспензії мікроводорості хлорели 

сприяє підвищенню живої маси приплоду, реалізація якого у 20-денному віці 

дає прибуток у розрахунку на одну голову від 63,25 до 133,54 грн.   

Запропоновані технологічні прийоми вирощування ягнят залежно від 

похо-дження впроваджено в умовах СТОВ «Роздільнянське» 

Роздільнянського району Одеської області.  

Ключові слова: жива маса, суспензія мікроводорості хлорели, 

вирощування,  потомство, баранець, ярка.  

SUMMARY 



I.S. Sliusarenko, Technological methods of raising lambs depending on the 

origin and morpho-functional status at birth. Thesis for the degree of PhD on 

specialty 204 "Technology of  Farm Animals Products Production and Processing". 

- Odesa State Agrarian University, Odesa, 2022.  

The dissertation is devoted to the study of methods of raising lambs of 

different origins, the increase of their live weight from birth to 20 days of age and 

the influence of these factors on their growth, development, formation of meat 

qualities, realization at early age and economic and production efficiency of lamb 

production. 

For this purpose, 34 ewes of the Tsigai breed, Azov intrabreed type of the first 

quality class, with a fertility of 116 lambs per 100 ewes were mated with rams of the 

Hissar and Merino landscape breeds. The first class ewes had an average 

productivity typically for animals of the Tsigai breed. The yield of lambs per 100 

ewes was 116%.  

The offspring obtained before weaning at 4 months age was grown in the barn-

based method and after weaning - in the stable-pasture one. Lambs and over 

replacement yearling ewes of 4 months ages were sold for meat and other young 

ewes were grown up to 18 months age as herd replacement. The study was carried 

out on local animals of the first generation.  

It was found that the yield of lambs per 100 ewes is 13.2% higher in ewes 

paired with sheep of the Merino landscape breed than with sheep of the Hissar breed. 

There were 36.8% more twin lambs and 53.3% fewer single lambs in the offspring 

of the Merino landscape sheep compared to the offspring of the Hissar sheep.  

According to the duration of the embryonic period in the offspring of the 

Hissar breed twin lambs predominated single rams - by 4.8%, yearling ewes - by 

5.1% (P> 0.999), in the offspring of Merino landscape breed single rams were 

predominated by 0.9%, among yearling ewes - twins were predominated by 1.1 % 

(P> 0.95).  

It was found that the offspring of the Hissar breed had a higher live weight in 

all periods of rearing from birth to 18 months age. This exceed was at birth: in lambs 



- 10.0% (P> 0.99), in yearling ewes - 7.0% (P <0.95); in 2 months age: lambs -14.8% 

(P> 0.999), in yearling ewes - 27.0% (P> 0.95); in 4 months age: respectively 

11.38% (P <0.95) in lambs, 14.0% (P> 0.999) in yearling ewes, at 18 months age: 

in yearling ewes twins 6.9% (P>0.99). In terms of growth intensity, the offspring of 

Hissar sheep also had an advantages.  

The average daily gain in offspring of sheep of both breeds was at the level of 

178.33 ± 13.269 - 314.44 ± 15.050 g with an advantage in the offspring of sheep of 

the Hissar breed in singles: rams - by 12.9% (P <0.95), yearling ewes - by 35.7% 

(P> 0.99), in twins: rams - by 8.0% (P <0.95), yearling ewes - by 17.7% (P> 0.999), 

in yearling ewes twins 18 months age by 6.9% (P> 0.95).  

It was proved that lambs received from parents of different breeds, regardless 

of the type of birth, are characterized by a high level of indices of growth intensity 

and formation and a low index of uniformity of live weight growth. Twins 

(HхTs)   have a higher index of growth intensity compared to animals (MxTs) by 

24.9% (P> 0.99) and yearling ewes - singles by - 60.5% (P> 0.99) . Yearling ewes 

twins had no significant and probable difference in these indices.  

The suspension of chlorella microalgae at the rate of 3, 5, 7, 9 ml was used to 

increase the live weight of lambs from birth to 20 days of age per 1 kg of live weight 

of  lactating ewes. It was firstly in the conditions of the Southern Steppe of Ukraine. 

It was found that the live weight of newborn lambs, whose mothers did not 

receive a suspension of chlorella microalgae, had no differences and was in the range 

of 3.55 ± 0.077-3.74 ± 0.083 kg. The lambs were well developed, healthy, and viable 

had physiological (heart rate, body temperature and respiratory rate) and external 

indicators within normal limits. At 20 days of age, the live weight of lambs obtained 

from mothers receiving a suspension of chlorella microalgae was probably higher 

by 45.9% -96.9% (P> 0.999) than lambs whose mothers did not receive this 

supplement, with the highest rate in lambs whose mothers received 9 ml per 1 kg of 

live weight of the suspension of chlorella microalgae.  

Feeding lactating ewes of chlorella microalgae suspension helped to increase 

the growth rate of the offspring, which is confirmed by the results of the analysis of 



variance, which established the strength of the influence of the feeding factor at the 

level of 0.602.  

The morphological composition of the blood of lactating ewes, which receive 

a suspension of chlorella microalgae, was within the physiological norm, which 

indicates the normal course of physiological and metabolic processes and milk 

production.  Ewes which did not receive a suspension of chlorella microalgae had a 

lower milk productivity by 2.6 - 4.4 times depending on the dose of the impurity. 

The highest milk productivity was in the ewes for the first 20 days of lactation (33.95 

kg), which received 9 ml / kg of live weight of the suspension of chlorella 

microalgae. 

It was proved that in ewes&apos; milk which received 9 ml of suspension of 

chlorella microalgae per 1 kg of live weight,  the fat content increased  by 2.09% 

(P> 0.95) probably and  protein by 0.13%, lactose - by 0 , 19%, dry skim milk residue 

- by 0.37% improbably . Higher milk productivity of ewes is accompanied by greater 

activity of blood enzymes such as transaminases. Ewes which received 9 ml of 

suspension of chlorella microalgae per 1 kg of body weight had the highest activity 

of ALT (123.40 ± 11.87)  u/l and AST (16.40 ± 1.822) u/l and a fairly high rate of 

protein metabolism, which led to the highest milk productivity, contributed to the 

increase in live weight of offspring and the efficiency of its cultivation by increasing 

the cost of lambs in live weight. The highest cost of 361.90 UAH for the sale of 20-

day-old lambs in live weight was obtained from ewes fed 9 ml / kg live weight 

suspensions of chlorella microalgae, which is more, by 178.15 UAH or 96.9% than 

in animals that did not receive this supplement.  

It was found that 2 months lambs have high meat qualities: slaughter yield - 

63.32 ± 1.451-68.13 ± 0.342% with an advantage in the offspring of the Hissar sheep 

by 4.81% (P> 0.95), the meat ratio is 3.03 ± 0.279-2.32 ± 0.013, complete amino 

acid meat with a lower content of oxyproline in the offspring of the Hissar ram by 

13.8% (P> 0.95) and more tryptophan by 38.9% (P <0.95 ) and protein-quality ratio 

by 35.2% (P <0.95).  



Yearling lambs twins at 18 months age had live weight of 61.80 ± 1.046-66.10 

± 0.108 kg with an advantage in the offspring of sheep of the Hissar breed by 6.9% 

(P>0.95).  

New knowledge has been gained regarding the breeding of young sheep from 

birth to 18 months. age, a way to increase the live weight of lambs to 20 days of age, 

the implementation of lambs in 4 months age.  

The provision on the dependence of the development of productive qualities 

ofanimals on the origin and conditions of rearing, in particular the feeding of lambs 

from birth to 18 months, has been further developed.  

It is established that the use in the reproductive process of breeding sheep of 

Hissar and Merino landscape breeds and the use of technological methods of 

cultivation and sale of the resulting offspring in 4 months age gives the opportunity 

to make a profit per head from 126.94 to 380.27 UAH, and feeding lactating ewes 

suspension of microalgae chlorella helps to increase the live weight of the offspring, 

the implementation of which at 20 days of age gives a profit per head from 63 25 to 

133.54 UAH.  

The proposed technological methods of raising lambs, depending on the 

origin, were introduced in the conditions of LLC "Rozdilnyanske" Rozdilnyanskyi 

District of Odesa Oblast. 

Keywords: live weight, suspension of chlorella microalgae, age, profit, 

offspring, yearling ewes. 

 


