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ВСТУП 

 
 
 
 
 
 
 
 

В основу курсу покладено необхідність глибокого вивчення тех-
нологій, що є визначальними для прискорення науково-технічного 
прогресу в галузях тваринництва. Такими технологіями є енерго-
ощадні, природоохоронні, інтенсивні та інші прогресивні методи 
ведення галузі. За сучасних умов розвитку агропромислового ком-
плексу підготовка спеціалістів народного господарства потребує 
поглиблення знань щодо методів аналізу інформації первинного 
обліку із вмілим застосуванням обчислювальної техніки. 

Основна мета дисципліни «Система технологій у тваринницт-
ві» — підготовити економіста, менеджера до участі у розроблен-
ні нових моделей технологічного процесу і впровадження сучас-
них технологій з урахуванням біологічних особливостей видів, 
агрокліматичних, енергетичних, екологічних та інших умов ви-
робництва. Цьому сприятиме відповідне навчально-методичне за-
безпечення (тексти лекцій, навчальні посібники, зокрема даний, 
практикум). 

Дисципліна складається з двох розділів: загальне тваринницт-
во (зоогігієна і технологія утримання, селекція і відтворення, 
кормовиробництво і годівля) та галузеве тваринництво (техноло-
гія годівлі, технологія утримання, технологія відтворення окре-
мих видів сільськогосподарських тварин). Вивчення дисципліни 
вимагає послідовності у вивченні тем, оскільки теоретичний ба-
зис першого розділу є основою для пізнання технологій галузе-
вого тваринництва. 

Етапами технологічної підготовки бакалавра є поточний кон-
троль знань на основі тестів, контрольних робіт, подання звітів 
про виконання індивідуальних завдань під час виробничого на-
вчання, лабораторних і практичних занять, написання курсової 
роботи та складання іспиту. Така система підготовки дає можли-
вість набути базових знань для подальшого вивчення дисциплін 
економічного циклу, пов’язаних із галузями сільського господарс-
тва. 
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ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ  
«СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ У ТВАРИННИЦТВІ» 

ТЕМА 1. СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ 
ОДЕРЖАННЯ ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

Предмет технологій. Систематизація сучасних технологій. Стру-
ктура та властивості технологічного процесу. Передумови зміни 
технологій і методи прогнозування. 

Ефективність базових технологій у галузях тваринництва. Тва-
ринний організм як біологічна система в структурі технологічного 
процесу. Основні функціональні характеристики біологічних сис-
тем. Оцінювання ефективності технологій у галузях тваринництва. 

Екологічно безпечні умови виробництва і раціонального вико-
ристання ресурсів. Удосконалення технологій раціонального вико-
ристання сировинних ресурсів у сільському господарстві та тва-
ринництві зокрема. Розвиток безвідходних технологій і біоенерге-
тики. 

ТЕМА 2. ОСНОВИ РОЗВЕДЕННЯ І ПЛЕМІННОЇ 
РОБОТИ У ТВАРИННИЦТВІ 

Час і місце одомашнення тварин. Дикі, приручені та одомаш-
нені сільськогосподарські тварини. 

Учення про конституцію, екстер’єр та інтер’єр сільськогоспо-
дарських тварин. Оцінювання племінних якостей тварин за ком-
плексом ознак: продуктивністю, екстер’єром і конституцією, по-
ходженням, якістю потомства. Поняття про бонітування тварин. 

Значення анатомії та фізіології як наук про будову організму, 
тканин, органів і системи органів. Скелет і м’язи як основа екс-
тер’єру сільськогосподарських тварин. Загальні поняття про фізіо-
логію м’язів. Система органів відтворення. Процес запліднення. Ін-
дивідуальний розвиток сільськогосподарських тварин. Закономір-
ності розвитку тварин і фактори, що впливають на їх ріст і розви-
ток. 

Спадковість і мінливість. Добір і підбір. Методи розведення: чисто-
породне, схрещування, гібридизація. Поняття про гетерозис. Створен-
ня інбредних ліній та міжлінійних гібридів. Відтворення стада. 
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Основні методи і напрями створення порід і порідних груп 
сільськогосподарських тварин в Україні. Біометрична обробка да-
них племінного обліку в селекційно-племінній роботі зі стадом.  

ТЕМА 3. КОРМИ І КОРМОВА БАЗА 
ДЛЯ ТВАРИННИЦТВА 

Значення кормової бази в розвитку тваринництва. Поняття 
про поживність кормів. Методи визначення поживності кормів. 
Вміст основних поживних і біологічно активних речовин для за-
безпечення високої продуктивності, відтворної здатності сільсь-
когосподарських тварин. Перетравність кормів. Фактори, що 
впливають на перетравність кормів. Енергетична цінність кормів 
для різних видів сільськогосподарських тварин. Обмінна енергія 
корму. 

Класифікація кормів. Зелені корми та їх значення в годівлі 
сільськогосподарських тварин. Природні і посівні кормові угіддя. 
Сінокоси і пасовища. Зелений конвеєр. Використання зелених 
кормів. Методи зберігання кормів. Технологія приготування си-
лосу і сінажу. 

Коренебульбоплоди. Основні культури. Склад і поживність ко-
ренебульбоплодів. Технологія згодовування коренеплодів і бульб. 

Грубі корми. Прогресивні технології заготівлі та зберігання 
сіна. Технологія приготування трав’яного борошна. Значення 
грубих кормів у годівлі сільськогосподарських тварин. Техноло-
гічний процес приготування монокормів та інших кормосумішей 
із використанням полови і соломи. Способи підвищення пожив-
ності кормів. Виробництво гранул і брикетів із кормосумішей. 

Зернові корми, їх поживність і використання. Комбікорми. За-
стосування преміксів. Відходи технічного виробництва, їх пожи-
вність і використання. 

Корми тваринного походження. Добавки біологічно активних 
речовин у кормосуміші. Способи підготовки кормів до згодову-
вання: фізичні, хімічні, біологічні. 

ТЕМА 4. НОРМОВАНА ГОДІВЛЯ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН 

Значення окремих поживних речовин для повноцінної годівлі 
сільськогосподарських тварин. Підтримувальний і продуктивний 
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корм. Потреба тварин у поживних речовинах при різних фізіоло-
гічних станах. 

Система органів травлення. Загальна будова органів травлен-
ня. Особливості травлення в одно- й багатокамерних шлунках. 
Поняття про залози внутрішньої секреції. 

Кормова норма. Кормовий раціон. Загальні принципи норму-
вання й складання повноцінних раціонів для різних видів сільсь-
когосподарських тварин. Поняття про типову годівлю. Організа-
ція годівлі тварин на комплексах промислового типу. Викорис-
тання ЕОМ для складання раціонів і роздачі кормів. 

ТЕМА 5. ОСНОВИ ЗООГІГІЄНИ 

Вимоги до ділянок для будівництва тваринницьких будівель 
і споруд. Зоогігієнічні вимоги до огороджувальних конструк-
цій, будівель для утримання сільськогосподарських тварин. 
Каналізація, вентиляція та автонапування в тваринницьких 
приміщеннях. 

Середовище тваринницьких приміщень та взаємозв’язок його 
із здоров’ям і продуктивністю тварин. Основні параметри мікро-
клімату тваринницьких приміщень і шляхи його оптимізації. 
Економічна ефективність різних типів вентиляційних споруд. 

Роль пасовищного та літньо-табірного утримання тварин у 
підвищенні економічної ефективності тваринництва. Значення 
технологічного принципу «Вільно — зайнято» в зниженні захво-
рюваності сільськогосподарських тварин. Догляд за тваринами. 
Ветеринарно-санітарні заходи для захисту ферм і комплексів. 
Поняття про заразні та незаразні хвороби. 

ТЕМА 6. БІОТЕХНОЛОГІЯ У ТВАРИННИЦТВІ 

Значення біотехнології для селекційно-племінної роботи. 
Генна інженерія та її значення для тваринництва. Біотехнологія 
виробництва біологічно активних препаратів для потреб тварин-
ництва. Проблеми нормованої годівлі сільськогосподарських тва-
рин і виробництво біотехнологічних кормових добавок. Вироб-
ництво кормового білку. Вітаміни, ферменти і мікроелементи у 
продуктах біотехнології. 

Біотехнологія відтворення сільськогосподарських тварин. Ор-
ганізація штучного осіменіння у тваринництві. Трансплантація 
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ембріонів та значення її для селекції. Використання у селекції 
поліморфних систем крові. 

ТЕМА 7. МОЛОЧНЕ СКОТАРСТВО 

Значення скотарства. Біологічні особливості великої рогатої 
худоби. Молочна продуктивність. М’ясна продуктивність вели-
кої рогатої худоби. Облік молочної і м’ясної продуктивності. Фа-
ктори та технологічні заходи, що впливають на молочну продук-
тивність. Основні породи великої рогатої худоби. Спеціалізація 
та концентрація у скотарстві. 

Методи та техніка відтворення. Штучне осіменіння корів і те-
лиць. Трансплантація ембріонів у скотарстві. Технологічний 
процес відтворення великої рогатої худоби. Планування строків 
парування та отелень. Вирощування телят у молочний період. Осо-
бливості вирощування племінних телиць і бугаїв-плідників. Фак-
тори, що зумовлюють структуру стада. Годівля, утримання корів 
у сухостійний і лактаційний періоди. Особливості годівлі молоч-
них корів у літній і зимовий періоди. 

ТЕМА 8. М’ЯСНЕ СКОТАРСТВО 

Організація виробництва яловичини на основі спеціалізовного 
м’ясного скотарства. Породи м’ясної худоби та їх характеристи-
ка. Вдосконалення програми розведення м’ясної худоби в Украї-
ні. Розвиток чистопородного м’ясного скотарства. Відбір бугаїв 
для розведення м’ясної худоби. 

Основи управління м’ясним маточним стадом. Відгодівля і 
нагул великої рогатої худоби. Виробництво яловичини на відго-
дівельних майданчиках та у фермерських господарствах. Енерге-
тична і протеїнова системи у раціональній годівлі худоби. Утри-
мання і годівля худоби взимку. Технологічне оцінювання показ-
ників м’ясної продуктивності. 

Вирощування племінного молодняка в умовах спецгоспів і 
племінних ферм. Профілактика захворювань і боротьба з парази-
тами. Оцінювання факторів, що обумовлюють ефективність га-
лузі м’ясного скотарства. 
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ТЕМА 9. СВИНАРСТВО 

Народногосподарське значення свинарства. Біологічні особ-
ливості свиней. Спеціалізація та концентрація у свинарстві. Ос-
новні породи свиней. 

Відтворення і техніка розведення свиней. Штучне осіменіння 
свиней. Складання планів парування та опоросів свиноматок. 
Технологічний процес відтворення свиней. Вирощування поро-
сят. Фактори, що зумовлюють структуру стада. 

Способи годівлі свиноматок і кнурів. Технологія відгодівлі. 
Організація технологічного процесу виробництва свинини у спе-
ціалізованих і фермерських господарствах. 

ТЕМА 10. ВІВЧАРСТВО 

Народногосподарське значення вівчарства. Біологічні особ-
ливості овець. Породи овець за напрямом продуктивності. М’ясна 
продуктивність овець. Смушково-молочне вівчарство. Відтво-
рення стада у вівчарстві. Основи селекційно-племінної роботи. 
Організація парування, штучного осіменіння та одержання 
приплоду у вівчарстві. Технологія одержання руна високої 
якості, оцінювання якості вовни. Породи і породоутворення у 
вівчарстві. 

Годівля баранів-плідників, вівцематок у різні фізіологічні пе-
ріоди. Організація випасу овець. Годівля ягнят у підсисний пері-
од і після відлучення. Складання раціонів для овець із застосу-
ванням ПЕОМ. 

ТЕМА 11. ПТАХІВНИЦТВО 

Народногосподарське значення птахівництва. Біологічні осо-
бливості сільськогосподарської птиці. Спеціалізація та інтенси-
фікація у птахівництві. Технологічні процеси птахофабрик. По-
ходження та одомашнення сільськогосподарської птиці. Основи 
анатомії і фізіології сільськогосподарської птиці. Селекційно-
племінна робота — основа інтенсивних методів виробництва 
продуктів птахівництва. Основні способи розведення птиці. Яєч-
на продуктивність та основи інкубації. Будова і технологічне об-
ладнання інкубаторів. Облік і контроль якості яєць у зв’язку із їх 
призначенням. Розведення домашніх голубів, перепелів. Особли-
вості бройлерної відгодівлі птиці. Годівля курей, качок, індиків. 
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Промислові та безвідходні технології у птахівництві. Особливос-
ті птахівництва у фермерському і присадибному господарстві. 
Державні стандарти на м’ясо, яйце, молодняк сільськогосподар-
ської птиці. 

ТЕМА 12. КОНЯРСТВО 

Народногосподарське значення конярства. Біологічно-
господарські особливості коней як виду. Молочна і м’ясна про-
дуктивність коней. Використання коней для сільськогосподарсь-
ких робіт і перевезення вантажів. 

Відтворення і техніка розведення коней. Селекційно-племінна 
робота у конярстві. Породи коней. Державні та приватні підпри-
ємства, що спеціалізуються на вирощуванні і тренуванні спорти-
вних коней. Основи тренінгу спортивних коней. 

Годівля та утримання коней на фермах, у кінно-спортивних 
школах, іпподромах. Продуктивне та табунне конярство. 

ТЕМА 13. РИБНИЦТВО 

Роль рибництва як галузі у народному господарстві України. 
Ефективність ставкового рибництва. Організація товарного риб-
ництва для внутрішніх водойм та водосховищ великих річок. Фі-
зико-хімічні і гідробіологічні показники ефективного викорис-
тання ставів, озер, річок для одержання товарної риби. Оптиміза-
ція технологічних параметрів для інтенсивного рибництва внутрі-
шніх водойм. Технологія вирощування ставової риби у полікульту-
рі. 
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ТЕМА 1. СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ  
ОДЕРЖАННЯ ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

1.1. Методичнi поради до вивчення теми 

Вивчення теми необхiдно розпочати iз визначення основних 
понять i категорiй.  

Суть поняття «технологiя» розкривається у багатьох навчаль-
них посiбниках, слід вибрати найбiльш ємне i лаконiчне визна-
чення для тлумачення iнших категорiй, таких як «система техно-
логiй», «технологiчний процес» тощо. Можемо користуватися 
визначенням, яке наводить А. Д. Бондаренко [2]: 

«Технологiя — це наука, що вивчає способи, методи або про-
цеси одержання суспiльно корисних продуктiв». 

Суспiльно корисними продуктами у тваринництвi є молоко, 
м’ясо, вовна, яйце, пух, хутро, робоча продуктивність та iнша 
сировина вiдповiдних галузей і продукти її переробки. 

На фермi виконується безлiч виробничих операцiй із застосу-
ванням тих чи iнших методів з використанням машин або без 
них. Необхiдно розмежувати поняття «технiка» i «технологiя». 
Спiввiдношення мiж змiстом (технологiєю) та формою (технiкою) 
становить дiалектичну єднiсть будь-якого виробничого процесу. 

Ознайомлення із сучасною систематизацiєю технологiй пока-
зує, що не всi технологiї є реалiзованими або мають здатнiсть до 
впровадження у виробництво, тобто є такі, що носять науковий 
характер i можуть бути лише описанi у технологiчних схемах, 
картах, моделях. Важливо вмiти дати оцінку тому, що є у вироб-
ництвi i що пропонується науково-дослiдними центрами. Струк-
турне оцiнювання технологiї можна розпочати з аналiзу її скла-
дових — технологiчних процесів (рис. 1.1). 

У переважнiй бiльшостi господарств вдаються до змiни окре-
мих елементів технологiї, що не дає змоги досягти високого 
рiвня технологiчної та економiчної ефективностi. Очевидно, що 
лише комплексний (системний) пiдхiд уможливить вирiшення 
iснуючих у галузях тваринництва проблем. 

Як одну iз складових системи технологiй слід розглянути тва-
ринний органiзм, що є окремою бiологiчною системою. Важливо 
знати господарсько-бiологiчнi особливостi видiв і можливостi 
вдосконалення їх вiдповiдно до виробничих умов. 

Для України досить важливим питанням є розроблення та 
впровадження у виробництво енергоощадних та екологiчно без-
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печних технологiй. Очевидно, що вже настав час вiдмовитися вiд 
двигуна внутрiшнього згоряння — слід вишукувати альтернати-
вні технологiї. Деякi iз них описано у навчальному посiбнику 
Ф. В. Іваненка та В. М. Сінченка «Технологiчнi процеси у галу-
зях сiльського господарства»* та у даному посiбнику. 

 

Тваринництво

утримання 
тварин

годівлі 
тварин

Галузь

Скотарство

молока

яловичини

відтворення

одержання 
продукції

Т
е
х
н
о
л
о
г
і
ч
н
і

п
р
о
ц
е
с
и

одержання 
органічних 
добрив

вирощування 
племінного 
молодняка

Вівчарство

Свинарство

Птахівництво

Конярство

Рибництво

Інше

інше

вовни,
хутра

баранини

свинини

продуктового
яйця та м’яса 

птиці

товарної 
риби

інших видів
продукції

Т
е
х
н
о
л
о
г
і
я

в
и
р
о
б
н
и
ц
т
в
а

 

Рис. 1.1. Структура системи технологiй у галузях тваринництва 

                
* Депонований у видавництві «Урожай» (К., 1997). 
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Перехід до ринкових умов господарювання та на міжнародні 
стандарти обліку обумовлює перегляд методичного підходу до 
оцінювання витрат у виробництві. Одним із головних питань тех-
нологічної та економічної ефективності будь-якої галузі є склад ви-
трат та зміна структури їх залежно від обсягів виробництва, рівня 
інтенсифікації галузі та інших технологічних параметрів. 

Виробничі витрати у галузях тваринництва представлені пе-
реважно матеріальними енерговитратами (корми, паливно-
мастильні матеріали, добрива та ін.). Питання енергозбереження 
завжди було актуальним для країн з обмеженими енергоресурса-
ми. Запровадження нових технологій має супроводжуватись оці-
нюванням енергетичних показників (сукупні енерговитрати, 
еластичність енергоємності тощо, табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 
ПОКАЗНИКИ ЕНЕРГОВИТРАТ 

ВІДПОВІДНО ДО ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КОРОПА 
(ВАТ «Сумирибгосп» 1998—1999 рр.) 

У тому числі 

Показник Усього за перший 
рік за другий рік за третій 

рік 

Сукупні енерговит-
рати, тис. ккал/га 5500—5600 800—1100 1100—1450 3700—4000 

Еластачність енер-
гоємності до рівня 
продуктивності 

0,7—3,2 0,7—1,2 1,2—1,5 1,9—3,2 

 
Оцінка виробництва продукції тваринництва за рівнем енер-

говитрат узагальнює досягнуту технологічну та економічну ефе-
ктивність використання наявних ресурсів у галузях тваринництва 
і складає основу для поглибленого вивчення ресурсного потенці-
алу аграрних підприємств. Ефективність галузей тваринництва 
зростає, якщо збільшується обсяг виробництва продукції, а пи-
томі витрати ресурсів є мінімальними. Основними ресурсами, за-
стосовуваними у тваринництві, є корми, племінні тварини, праця 
людей, експлуатація техніки і технологічного устаткування. 

У наступних темах цього посібника розглядатимуться окремі 
ресурси та потенційні можливості їх ефективного використання. 
Порівняльну оцінку технологій за рівнем їх технологічної та еко-
номічної ефективності наведено у прикладах і завданнях. 

Енерговитрати та енергонадходження мають бути узгоджені з 
технологічними параметрами виробництва. Зростання енергови-
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трат є доцільним, якщо приріст продукції в економічних, техно-
логічних та енергетичних показниках випереджує вже досягну-
тий рівень ефективності. У галузях тваринництва належить роз-
глянути очікувані результати відповідно до регіональних особ-
ливостей, технологічних властивостей, обладнання, наявних ре-
сурсів. Крім того, розвиток технології має бути узгоджений з 
процесами, що відбуваються у біологічних системах. Технологі-
чний прогрес характеризується якісними замінами складу струк-
тури витрат, властивостей технологічного процесу та відносно 
повільним зростанням цих показників у біологічних системах. 
Цей розвиток виражений у зростанні загальної енергетичної по-
тужності, обсягів виробництва та інших ознак. 

Отже, ефективність біологічної системи (Еі) визначається ці-
леспрямованістю використання енергії, що виражається у кілько-
сті та якості одержаної продукції: 

Еі =  / (р.с. + ), (1.1) 

де:  — загальна кількість енергії, що надійшла від даної біоло-
гічної системи; 

р.с. — енергія, що витрачається на власну роботу біологічної 
системи; 

 — витрати енергії, обумовлені недосконалістю біологічної 
системи.  

Енергетичну оцінку технологій належить визначати за показ-
никами, що характеризують технологічний процес і кінцевий 
продукт: витрати сукупної енергії у процесі виробництва, питомі 
витрати сукупної енергії — економічна енергоємність продукції, 
її корисна енергоємність, біоенергетичний коефіцієнт.  

Сукупні річні витрати енергії (Е) у процесі виробництва кін-
цевого продукту галузі можна визначити за формулою 

Е = (k1 + E1) + (k2 + E2) + ... + (kn–1  En–1) + (kn  En) + C, (1.2) 

де: Е1, Е2, ..., Е n–1, Еn — енергія, витрачена на виробництво та 
експлуатацію технологічного устаткування (корми, добрива, ва-
пно, праця тощо);  

k1, k2... kn–1, kn — коефіцієнт ефективності діючих енергосис-
тем (енергетичні еквіваленти); 
С — непередбачені витрати енергії, обумовлені недосконаліс-

тю технологічного процесу. 
Кінцевий продукт у галузі представлений валовим виробниц-

твом товарної продукції протягом виробничого циклу (за 1, 2, 3 
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роки), вираженим в енергетичних одиницях (ккал, Дж, протеїно-
вий еквівалент тощо). 

Приріст витрат сукупної енергії (А) у розрахунку на одиницю 
кінцевого продукту визначають за формулою 

А = dE / dQ.  (1.3) 

Технологічна енергоємність визначається за абсолютним зна-
ченням витрат  

— енергії для повного технологічного циклу: 

F = E / Q,  (1.4.) 

де: dE — приріст сукупних енергетичних витрат; 
dQ — приріст обсягу валової продукції; 
Е — сумарні енерговитрати у технологічному процесі; 
Q — загальний обсяг одержаної валової продукції. 
Приклад. У розрахунку сукупних енерговитрат на вирощу-

вання коропа у полікультурі можна використовувати такі енерге-
тичні еквіваленти: 

k1 — вміст енергії в 1 кг комбікорму — 3500 ккал; 
k2 — вміст енергії в 1 кг діючої речовини азотних добрив — 

20 730 ккал; 
k3 — вміст енергії в 1 кг діючої речовини фосфорних добрив — 

3009 ккал; 
k4 — вміст енергії в 1 кг діючої речовини калійних добрив — 

1982 ккал; 
k5 — вміст енергії в 1 кг вапна — 907,6 ккал. 
Енергетичний еквівалент енергонадходжень у вигляді това-

рної продукції можна одержати з лабораторних досліджень 
вмісту в рибі сухої речовини і вологи. Ці показники мають 
значні коливання залежно від часу реалізації продукції та у 
зв’язку із зимовим утриманням риб за дво-, трилітніми цикла-
ми. Втрати можуть складати 10—15 % (для коропа — 600 — 
670 ккал). У цілому калорійність риби (К) можна розрахувати 
відповідно до лінійної залежності вмісту вологи (V) і сухої ре-
човини (СР): 

Оскільки масовий вилов проводиться восени, коли вміст воло-
ги складає 75—77 %, доцільно використовувати відповідні кое-
фіцієнти вмісту сухої речовини — 23—25 %. Приклад розрахун-
ку енерговитрат та енергонадходжень (табл. 1.2) узагальнює ме-
тодологію оцінювання технології вирощування коропа у поліку-
льтурі із товстолобиком за рівнем енерговитрат. 
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Таблиця 1.2 
РОЗРАХУНОК ЕНЕРГОВИТРАТ ТА ЕНЕРГОНАДХОДЖЕНЬ 

(ВАТ «Донрибокомбінат», 1998 р.)* 

Показник Корми Органічні 
добрива 

Фосфорні 
добрива 

Азотні 
добрива Вапно Разом 

витрат 

Витрачено 
всього, т 1272,5 9978,5 33,5 92,7 40,7  

на 1 га, кг 368 1152 10 27 12  
Коефіцієнт 
енерговитрат 
(енергетич-
ний еквіва-
лент), ккал/кг 

3500 100,3 3009,3 20 730,8 907,6  

Сукупні енер-
говитрати на 
1 га, ккал 

1 288 000 115 546 30 093 559 732 10 891 2 004 262 

* площа ставу — 3454,3 га; виловлено товарної риби — 2728,16 т; рибопродуктив-
ність — 6,74 ц/га; енергоємність — 3,0 од. 

1.2. План семiнарсько-практичного заняття 

1. Системи технологiй та закономiрностi розвитку їх у галузях 
тваринництва. 

2. Структура та властивостi технологiчних процесiв у тварин-
ництвi. 

3. Господарсько-бiологiчнi особливостi сiльськогосподарських 
тварин і функцiональнi характеристики бiологiчних систем. 

4. Аграрна екологiя та iнтенсивнi методи виробництва тва-
ринницької продукцiї. 

5. Розробка та впровадження безвiдходних технологiй у тва-
ринництвi. 
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7. Гринжевський М. В., Іваненко Ф. В. Рекомендації з енергетичної оцінки ефе-

ктивності технологій вирощування товарної риби. — К.: ІРГ УААН, 2001. — 27 
с. 

8. Комаристов В. Ю., Петренко М. М., Косiнов М. М. Сiльськогосподарськi 
машини: Пiдручник. — К.: Урожай, 1996. — 240 с. 

1.3. Термiнологiчний словник 

Глобальна технологiя — вивчає пошук зв’язкiв природної 
рiвноваги обмiну мiж рiзними формами iснування матерiї та тенденцiї 
змiн її у майбутньому. 

Iндуктивний та дедуктивний методи прогнозування техно-
логiчного процесу: дедуктивний метод — ґрунтується на загальному 
аналiзi тенденцiй розвитку i спрямований з минулого у сьогодення; 
iндуктивний метод — передбачає побудову системи можливих зв’язкiв 
розвитку технологiй, спрямованих у майбутнє. 

Теоретична технологiя — наука, що вивчає процеси 
цiлеспрямованого перетворення форм iснування матерiї i ґрунтується 
на фундаментальних дослiдженнях та iнформацiї щодо реальної ефек-
тивностi реалiзацiї їх у практичнiй роботi пiдприємства. 

Технологiчний процес — процес поєднання працi з предметами та 
засобами працi для одержання споживчої вартостi у формi суспiльно 
корисних продуктiв. 

Технологiя галузей тваринництва — наука, що розробляє теоретичнi 
i практичнi основи способiв, методiв або операцiй виробництва, первинної 
переробки, транспортування i зберiгання продукцiї тваринництва. Техно-
логiя є невiд’ємною часткою виробничого процесу й описується техно-
логiчними правилами, вимогами, картами, графiками, моделями тощо. 

Форми реалiзацiї системи технологiй: макрорiвень — включає 
iнтегровану, комплексну та диференцiйовану, спецiалiзовану форми; 
мезорiвень — цикл, фаза, стадiя, операцiя у системi виробництва; 
мiкрорiвень — рiзнi форми руху та перетворень на молекулярному 
рiвнi, що відбуваються у біологічній системі (тваринний організм). 

?  1.4. Запитання для поточного контролю знань 

1. Що є предметом для вивчення системи технологiй у галузях 
сiльського господарства? 

2. Дайте визначення понять «технологiя», «система технологiй», 
«технологiчний процес». 

3. Розкрийте суть понять «об’єктивна сфера застосування тех-
нологiй», «суб’єктивна сфера застосування технологій». 
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4. Вiдмiнне i спiльне у науково-практичній i науково-теоретичній 
технологiях. 

5. Структура та властивостi технологiчного процесу у галузях 
тваринництва. 

6. Форми реалiзацiї технологiчного процесу у 
сiльськогосподарському виробництвi. 

7. Фактори, що впливають на розвиток технологiчного процесу. 
8. Назвiть основнi галузi тваринництва та складовi техно-

логiчного процесу. 
9. Функцiональнi характеристики бiологiчних систем. 

10.  Якими показниками оцiнюється технологiчна та економiчна 
ефективнiсть галузей тваринництва? 

11.  Розкрийте методи прогнозування технологiчного вдосконален-
ня виробництва тваринницької продукцiї. 

12.  Як впливає iнтенсифiкацiя тваринництва на екологiчне стано-
вище в регiонi? 

1.5. Навчальнi завдання 

Завдання 1. На основi технологiчної карти виробництва про-
дукцiї (молоко, яловичина, свинина, продуктове яйце, ремонтний 
молодняк, риба та iн.) зробити аналiз системи технологiй та її еле-
ментiв. Розробити нову модель технологiчного процесу для вироб-
ництва. 

Завдання 2. Дати оцінку альтернативній технології у галузі 
рибництва за рівнем енерговитрат. За базовою технологією ви-
рощування коропа за дволітнім циклом отримували з 1 га ставу 
1500 кг товарної риби масою 450 г. Запропонована трилітня тех-
нологія (ВАТ «Сумирибгосп») дає змогу отримувати короп ма-
сою понад 700 г, що користується попитом на ринку, та збільши-
ти загальну продуктивність водойм до 23 ц/га. Оцінити ефектив-
ність технології, якщо відомо, що сукупні енерговитрати та енер-
гоємність відповідали показникам, наведеними у табл. 1.1. 

ТЕМА 2. ОСНОВИ РОЗВЕДЕННЯ 
I ПЛЕМIННОЇ РОБОТИ У ТВАРИННИЦТВІ 

2.1. Методичні поради до вивчення теми 

Із практики та літературних джерел відомо, що селекцією до-
сягається найвищий рівень приросту продуктивності при незнач-
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ному зростанні витрат ресурсів. Селекція може бути спрямована 
на пристосування тварин до використання у більшому обсязі зна-
чно дешевших ресурсів. Наприклад, м’ясне скотарство, вівчарст-
во базується на зелених і грубих кормах із мінімальними витра-
тами більш дорогих соковитих і концентрованих кормів. 

Запропонована методологія попереднього оцінювання ефек-
тивності селекції за бажаними ознаками дає можливість техноло-
гу та економісту зробити розрахунки приросту продукції, скоро-
чення витрат і досягнення бажаного результату у галузі (приріст 
валової продукції, прибутковість, ліквідність продукції тощо). Крім 
того, племінна робота у тваринництві уможливлює отримання 
очікуваного результату щодо якості продукції. Категорія якості є 
також складовою економічної ефективності галузі. 

Об’єктивну оцінку ефективності технологій виробництва про-
дуктів тваринництва можна одержати, вивчаючи як кількісні, так 
і якісні показники виробничого процесу. 

Методи варіаційно-статистичного аналізу становлять основу 
біометричної обробки даних селекційної роботи у тваринництві. 

Основні якісні показники у тваринництві — стать (чоловіча, 
жіноча), колір волосся і плямистість (різні кольори), якість хутра 
(грубе, тонке, смушок), рогатість чи кломолість, тип нервової ді-
яльності, конституція (груба, міцна, рихла, ніжна та ін.). Серед 
кількісних показників найчастіше аналізують: удій, вміст жиру і 
білка в молоці, плодючість, живу масу тварин, жвавість (у ко-
ней), якість хутра (його тонина, довжина). Ці та інші показники 
мають досить високу варіабельність (мінливість), що дає змогу 
цілеспрямовано добирати найкращих тварин за продуктивністю. 
Встановити відмінність між показниками можна на підставі все-
бічного аналізу низки величин: 

Границя  
lim = хмах – хмін;  (2.1) 

середньоквадратичне відхилення  

δ = ± √ (хі – x )2 / (n – 1); (2.2) 

коефіцієнт мінливості  
Cv = ( : x )  100; (2.3) 

нормове відхилення  
t = (х – x ) : . (2.4) 

За нормовим відхиленням оцінюють окрему тварину порівня-
но із середніми показниками вибірки, до якої вона належить. Для 
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встановлення зв’язку між показниками визначають коефіцієнти 
кореляції (r) та регресії (R). Корелятивний зв’язок показує, як 
змінюється господарсько-корисний показник порівняно з морфо-
логічними, фізіологічними та екстер’єрними показниками, що 
важливо для правильного оцінювання перспективності подаль-
шої селекційно-племінної роботи за даною ознакою (рис. 2.1). 
Коефіцієнт регресії показує, як змінюється одна величина у разі 
зміни іншої на одиницю. 

За допомогою одержаних даних можна побудувати емпіричну 
залежність у вигляді ламаної лінії. Наприклад, жива маса (У) має 
прямолінійну залежність від обхвату грудей (Х1), висота у холці 
(Х2), довжина тулуба (Х3) живої маси при народженні (Х4). Щоб 
прогнозувати зміну продуктивних якостей тварин, використову-
ють коефіцієнт регресії, який має наближатися до теоретичної 
лінії регресії, побудованої на основі рівняння прямої: У = А + ВХ. 
У розрахунках можна використовувати залежність від одного або 
кількох показників: 

У = ах1 + bх 2 + kх3 + lх4 + с. (2.5) 

 
Корелятивний зв’язок між 

показниками може бути пря-
молінійний (рис. 2.1, а, б), по-
зитивний (рис. 2.1, а) та нега-
тивний (рис. 2.1, б), на рис. 
2.1, в зв’язок відсутній. 

Відомо, що продуктив-
ність тварин залежить одноча-
сно від низки факторів. Щоб 
визначити ступінь впливу 
кожного з них, використо-
вують дисперсійний аналіз, 
розроблений Р. Фішером. По-
казники оцінюють за матема-
тичним аналізом вибірки, яка 
відображає властивості гене-
ральної сукупності. 

Наприклад, відомо, що жи-
рність молока має від’ємний 
корелятивний зв’язок з надоєм, 
середньодобові прирости жи-
вої маси досить добре коре-

у

у

у

х

х

х

а

б

в

 

Рис. 2.1. Корелятивний зв’язок 
між ознаками селекції 
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люють із живою масою при народженні. 
Коефіцієнт кореляції: 
для малої вибірки  

(п  30) r = (ax  ay) / (x  y); (2.6) 
Для великої вибірки  

(п  31) r = (pax  ay) — (nbx  by) / (nx  y), (2.7.) 
де: p — частота клітин кореляційної ґратки; 

bx, by — поправковий коефіцієнт для кожного ряду; 
bx = (px ax ) / n. 

Коефіцієнт регресії: 
Rx/y = r · (x / by); 

Rx/y = r · (y / bx). 
(2.8) 

Щоб визначити відмінність між цими вибірками, обчислюють 
статистичну похибку вказаних величин: 

m =  / 2n;    mCv = Cv/ 2n;    mr = (1 – r2) / n; 

mrx/y = mr  (x / by). (2.9) 

Достовірність різниці  

td = ((a1
2 – a2

2) / ((n1 – 1)  (n2 – 1)))  (n1 + n2)/ (n1  n2); (2.10) 

Коефіцієнт успадковуваності: 

h2 = ((Dкp – Dгip) / (Mкp – Mгip))  2,  (2.11) 

де: Мкр, Мгір — середні показники (найкращі тварини, найгірші 
тварини), Dкp — найкращий показник у вибірці; Dгip — найгір-
ший показник у вибірці. 

Основна мета заняття — вивчення методології оцінювання 
ефективності селекційно-племінної роботи у тваринництві на 
підставі біометричної обробки даних продуктивності і найбільш 
впливових факторів селекції. 

Для ефективного ведення галузі та високого рівня селекційно-
племінної роботи важливе значення мають первинний облік і ме-
тодологія оцінювання одержаних результатів. 

Фермер може вести облік продуктивності щоденно і періоди-
чно, застосовуючи методологію розрахунків кінцевих показників 
за місяць, квартал, півріччя, за рік або повний виробничий цикл 
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(лактація, час відгодівлі та ін.). Остаточні висновки робляться на 
підставі повної біометричної обробки даних і порівняння їх з іс-
нуючими стандартами. 

Удій за лактацією, кг
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Генотип молочної худоби

С п
ч С 2

1  + Г 2
1 С 4

3  + Г 4
1 С 4

3  + Г 4
1 С   Г   А

Удій за лактацію, кг

 
Рис. 2.2. Молочна продуктивність корів симентальської породи (С) та її 

помісей із айрширами (А) та голштинською худобою (Г) 

Порівняння може здійснюватись із середніми показниками по 
стаду, із ровесниками в стаді, із продуктивністю батька або мате-
рі, із стандартом породи. 

Приклад. На фермі індивідуальний облік продуктивності ко-
рів здійснюється двічі на місяць — першого разу удій складав 10 
кг, другого разу — 11 кг.  

Розрахуємо удій за місяць: (10 · 15) + (11 · 16) = 326 (кг). Оскі-
льки лактація триває 10 місяців (305 дн.), додамо одержані щомі-
сяця від початку лактації результати і отримаємо удій за лакта-
цію. Лактація може бути укороченою або продовженою, тому 
треба скоригувати одержані результати. Наприклад, корову доїли 
320 днів (Lф) і отримали 4860 кг молока (Уф). Для перерахунку на 
305 днів лактації використовуємо відповідну пропорцію: 

Ун = (Уф · Lн) / Lф ; (2.12) 
Ун = (4860 · 305) / 320 = 4632 (кг). 

У селекційній роботі часто порівнюють групи тварин, що ма-
ють відмінність у структурі генотипу або належать до різних по-
рід. Як приклад, можна розглянути показники оцінювання про-
дуктивності симентальської і помісної худоби в умовах племза-
воду «Зоря» (табл 2.1, рис. 2.2). 
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Таблиця 2.1 

ПРОДУКТИВНІСТЬ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ (С) ХУДОБИ ТА ЇЇ ПОМІСЕЙ  
ВІД СХРЕЩУВАННЯ ІЗ ГОЛШТИНАМИ (Г), АЙРШИРАМИ (А) 

Місяць лактації За 
лактацію Група тварин, 

генотип 
Кількість 
тварин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Удій щомісяця, кг/гол. 

С ч/п 24 312 596 615 589 562 538 510 478 424 410 5034 

С ½ + Г ½ 72 374 649 671 641 612 577 551 526 474 463 5538 

С 3/4 + Г1/4 
 62 351 626 626 599 565 535 499 462 416 402 5081 

С1/4 + Г3/4 62 330 660 674 633 615 578 548 547 517 502 6115 

С  Г  А 47 347 647 672 640 607 553 527 492 420 405 5310 

Жирність молока щомісяця, % 

С ч/п 24 4,1 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 4,0 4,0 4,1 4,1 — 

С ½ + Г ½ 72 4,0 3,9 3,9 3,8 3,9 4,0 4,1 4,1 4,2 4,3 — 

С 3/4 + Г1/4 
 62 4,0 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 4,0 4,0 4,1 4,2 — 

С1/4 + Г3/4 62 4,2 4,0 4,0 4,0 3,9 4,0 4,0 4,0 4,1 4,1 — 

С  Г  А 47 4,1 4,0 3,8 3,9 3,9 4,0 4,1 4,2 4,2 4,3 — 

22 
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Оцінювання впливу умов утримання та інших факторів на по-
вноту реалізації генотипу, а також стабільності продуктивності 
тварин у селекції здійснюється за допомогою показників лінійної 
регресії. Для визначення коефіцієнта лінійної регресії R спочатку 
належить визначити індекси І умов середовища (табл. 2.2). 

Ij = (yij / V) – (i · j · yij) / (V · n), (2.13) 
де: yij– сума продуктивності всіх генетичних груп в і-му пункті 
випробувань; 

i j  yij — сума продуктивності всіх генетичних груп за всі-
ма пунктами випробувань; 

V — кількість генетичних груп; 
n — кількість градацій (пунктів) випробовувань. 
Коефіцієнт регресії для кожної генетичної групи розрахову-

ють за формулою 
Ri = (Ij · yij) / Ij2, (2.14) 

де: yij  Ij — сума добутку продуктивності і-ї генетичної групи 
для даного показника випробовувань на відповідну величину 
умов середовища; 

Ij2 — сума квадратів індексів умов середовища. 
Програмне забезпечення селекційно-племінної роботи дає змогу 

здійснити повний дисперсійний і кореляційно-регресний аналіз на 
підставі даних первинного обліку. Так, програма для ПЕОМ «Лінійна 
функція з вільним членом рівняння регресії» уможливлює отримання 
17 показників, що аналізують кожну генетичну групу, корелятивний 
та регресний зв’язок між досліджуваними показниками і факторами. 

У табл. 2.3 наведено результати машинної обробки даних продуктивності 
(удою) групи корів (n = 9) чорно-рябої породи (лінія Кляйне Адема 21047), одер-
жаних в умовах спецгоспу «Україна» Житомирської області. Тут: 
М  m — середня арифметична показника (фактора) та статис-

тична похибка середньої величини; 
 — середнє квадратичне відхилення; 
Cv — коефіцієнт мінливості (варіабельності); 
R — коефіцієнт регресії; 
E — коефіцієнт еластичності; 
a — фактор — удій дочок, кг; 
b — фактор — лактація, за яку отримано показники продукти-

вності; 
с — фактор — удій матері, кг; 
d — фактор — породність покоління від поглинального схре-

щування; 
е — фактор — жива маса дочок, кг. 
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Таблиця 2.2 
МАТРИЦЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ВПЛИВУ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ 

НА ДИНАМІКУ ПОКАЗНИКІВ ПРОДУКТИВНОСТІ У ТВАРИН РІЗНИХ ГЕНЕТИЧНИХ ГРУП 

Градації факторів по пунктах випробувань 
Генетична група 

1 2 3 … n–1 n 
yi yi R 

y1         Rj1 

y2         Rj2 

y3         Rj3 

yn–1         Rjn–1 

yn         Rjn 

yi         yij 

 
Таблиця 2.3 

ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ ЧОРНО-РЯБОЇ ПОРОДИ 
(ЛІНІЯ КЛЯЙНЕ АДЕМА 21047) ТА ЗАЛЕЖНІСТЬ ЇЇ ВІД ФАКТОРІВ СЕЛЕКЦІЇЇ 

Показник Кореляційна матриця 
Оцінний фактор 

M  m  Cv, % R E а b c d e 

a — удій дочок, кг 3154,7  219,02 657,1 20,8 – 108,7  1 0,468 – 0,324 – 0,468 – 0,461 

b — лактація 2,78  0,14 0,41 14,9 1087,8 0,958  1 – 0,23 1,00 0,54 

c — удій матері, кг 3754,7  158,1 474,16 12,6 – 0,30 0,360   1 – 0,23 – 0,16 

d — породність, 
покоління від по-
глинального 
схрещування 

4,56  0,28 0,837 18,2 – 321,95 – 0,465    1 0,54 

e — жива маса, кг 441,7  9,62 28,87 6,5 6,44 – 0,902     1 

24 
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Одержані результати можна використовувати не лише для по-
точного аналізу, а й для прогнозування змін, які можна чекати 
внаслідок добору тварин за відповідними показниками. Напри-
клад, ми маємо на меті відбирати молодняк у селекційну групу, 
матері яких мали удій 3600 кг за третю лактацію і були чистопо-
родними (тобто умовно п’яте покоління), а жива маса корів склада-
ла б не менше 500 кг (відповідно до вимог 1 класу для чорно-
рябої породи). Підставимо заплановані показники у рівняння ре-
гресії: 

у = С + (Кв  В) + (Кб  Б) + (Кд  Д) + (Ке  Е) (2.15) 
й отримаємо: 
у = – 108,73 + (1087,77 · 3) + (– 0,303 · 3600) + (– 321,95 · 5) +  

+ (6,44 · 500) = 3674,1 кг. 
Селекційний диференціал розраховуємо між продуктивністю 

дочок і матерів: 
Да-б = уб – уа = 3674,1 – 3600 = 74,1 (кг); 
Да – с = уа – ус = 3154,7 – 3753,7 = 599 (кг). 

Коефіцієнти кореляції (кореляційна матриця, табл. 2.2) свід-
чать про те, що на рівень зростання продуктивності суттєво 
впливає добір тварин за породністю та живою масою корів, а 
удій матері для ефективності селекції по даній генетичній групі є 
менш значимим. 

2.2. План семiнарсько-практичного заняття 

1. Методи розведення, застосовувані у тваринництві. 
2. Ефективність селекційно-племінної роботи у скотарстві, вів-

чарстві, конярстві та птахівництві. 
3. Оцінювання ефективності чистопородних і помісних тварин 

у галузях тваринництва України. 
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4. Мазуренко В. П., Вінничук Д. Т. Тваринництво, зоогігієна і ветеринарна 
санітарія. — К.: Вища шк., 1995. — 366 с. 

2.3. Термiнологiчний словник 

Біометрія — розділ біологічної науки, яким передбачено математи-
чну обробку результатів спостережень і досліджень із застосуванням 
методів статистики (варіаційно-дисперсний аналіз, кореляційний аналіз, 
регресний аналіз), теорії ймовірності та інших математичних методів. 

Випалювання на рогах — здійснюють за допомогою спеціального 
тавра (приклад 1). На правий ріг ставлять індивідуальний номер, на лі-
вий — допоміжну інформацію (рік народження, номер ДКП та ін.). 

Екстер’єр (від франц. exterieur — зовнішній) — зовнішні ознаки ті-
лобудови, що характеризують конституцію тварин. Особливості будови 
тіла і зовнішніх ознак визначають належність тварин до певної породи, 
типу, породної групи або відмінність їх при застосуванні міжлінійного, 
міжпородного та міжвидового розведення. Екстер’єр оцінюється за 
відповідними вимогами, властивими кожній групі тварин, згідно з на-
прямом продуктивності, технології утримання, годівлі та іншими впли-
вовими факторами. 

Інтер’єр — особливості внутрішньої будови організму (анатомічні, 
гематологічні, фізіологічні, біохімічні), обумовлені племінними і про-
дуктивними якостями. Оцінка тварин за показниками інтер’єру допов-
нює загальну уяву про типовість (відмінність) тварини, що належить до 
відповідної популяції, типу, породи. 

Конституція (від лат. constitutio — стан, устрій, будова) — сукуп-
ність морфологічних, фізіологічних, господарських ознак та властивос-
тей тварин, що характеризують їх в цілому і зумовлені спадковістю та 
умовами розвитку. За ознаками особливостей будови організму виді-
ляють напрями продуктивності (наприклад, у скотарстві — молочний, 
м’ясний і робочий, у вівчарстві — вовновий, смушково-молочний). 

Кореляційний зв’язок, кореляція — показує, на скільки зміниться 
оцінюваний показник (продуктивності, розвитку, селекції та ін.) при зміні 
іншого на одиницю. Кореляція, як метод, широко застосовується для роз-
рахунку (прогнозу) планових показників у селекційно-племенній роботі. 

Лінія тварин — група племінних тварин у породі, що походить від 
одного видатного плідника — родоначальника цієї лінії. Лінія предста-
вляє велику групу тварин у породі, що характеризується певним екс-
тер’єром, продуктивністю та іншими господарсько-корисними ознаками. 

Мічення холодом — для цього застосовують середовища з низькою 
температурою (рідкий азот — – 196 °С, твердий оксид вуглецю — – 70 
°С). Тавро після охолодження (2—3 хв у рідкому азоті) притуляють до 
шкіри тварини на 40—60 с. (залежно від її віку). На місці опіку росте 
біле волосся. 

Нумерація бірками, сережками, ошийниками — застосовується 
для тимчасової реєстрації тварин в окремому стаді. Такий спосіб нуме-
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рації дає змогу внести додаткову інформацію про тварину за допомо-
гою кольору, форми бірок, порядку набору цифр, індексів або встанов-
лення магнітного диску із інформаційним кодом. 

У селекційно-племінній роботі важливо знати рівень продуктивнос-
ті тварин, належність до лінії, родини, вік тварини та інші показники, 
щоб швидко відшукати тварин у стаді. У кожному господарстві номери 
призначаються у порядку зростання від 1 до 9999, парні — для самок, 
непарні — для самців. 

Нумерація татуюванням — застосовується у скотарстві, свинарст-
ві та вівчарстві. Спеціальні щипці укомплектовано голками з номерами 
від 0 до 9; набравши чотиризначний номер, проколи виконують одно-
моментним стисканням вуха щипцями з наступним втиранням у місця 
проколів спеціальних барвників. Поросят нумерують у день народжен-
ня. На ліве вухо ставлять гніздовий номер, тобто номер опоросу в цьо-
му році. Індивідуальний номер ставлять на праве вухо при відлученні. 

Нумерація тварин — присвоєння індивідуального номера і на-
несення його на тіло тварини. Мічення вищипами виконують спеціа-
льними щипцями по краю і в середині вушної раковини. Перед ви-
щипуванням вухо дезинфікують, а місце вищипу обробляють йодом 
(табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 
УМОВНИЙ КЛЮЧ ДЛЯ НУМЕРАЦІЇ ВИЩІПАМИ 

Велика рогата худоба Свині 
Місце вищипу На правому 

вусі 
На лівому

 вусі 
На правому 

вусі 
На лівому  

вусі 

Край вуха: 
– верхній 
– нижній  

1 
3 

10 
30 

1 
3 

10 
30 

Кінчик вуха 100 200 100 200 

Круглий вищип: 
– верхній 
– нижній 

400 
1000 

800 
2000 

1600 
400 

3200 
800 

 
Порода тварин — велика група сільськогосподарських тварин од-

ного виду, спільного походження, схожих за екстер’єром, конституцією 
і продуктивністю, які стійко передаються нащадкам. 

Родина — у породі представлена групою тварин (самок) від видат-
ної родоначальниці (самки). Чисельність родин значно менша від чисе-
льності ліній, однак їх значення є не менш важливим у селекційно-
племінній роботі. 

Селекція (від лат. select — добір) тварин — наука про методи ство-
рення і поліпшення порід (порідних груп, типів). Теоретичною осно-
вою для селекційно-племінної роботи є генетика та її методи. Основ-
ними методами селекції тварин є добір і підбір. 
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Статі тіла — зовнішні частини тіла тварини, за якими оцінюють її 
екстер’єр, вираженість породних ознак, вікові зміни у тварин і статевий 
диморфізм, стан здоров’я тварин (рис. 2.3, а—д). 

 

Рис. 2.3. Статі свині (а) та вівці (б): 
1 — рило; 2 — рот; 3 — ніздрі; 4 — губи; 5 — ніс; 6 — перенісся; 7 — лоб; 8 
— очі; 9 — вуха; 10 — шия; 11 — підплічний жолоб; 12 — холка; 13 — 
плечі; 14 — груди;15 — підгрудок; 16 — передні ноги;17 — спина; 18 — 
підздухвина; 19 — колінна чашка; 20 — ребра та боки; 21 — передній 
пах;22 — черево; 23 — задній пах; 24 — круп; 25 — окіст; 26 — підпруга; 
27 — корінь хвоста; 28 — штани; 29 — задні ноги; 30 — копита 

 

 

Рис. 2.3. Статі півня (в): 
1 — гребінь; 2 — дзьоб; 3 — сережки; 4 — вушні мочки; 5 — очі; 6 — плечо-
ві пера; 7 — покривні пера; 8 — махові пера; 9 — рульові пера; 10—11 — ко-
сиці; 12 — малі косиці; 13 — поперекові пера; 14 — живіт; 15 — гомілка; 16 — 
п’ятка; 17 — плюсна; 18 — шпора; 19 — палець; 20 — куприк; 21 — круп; 22 — 
спина 

а) 

б) 

в) 
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Рис. 2.3. Статі корови (г) і коня (д): 
1 — вуха; 2 — тім’я; 3 — лоб; 4 — висок; 5 — око; 6 — надочна впадина; 
7 — перенісся; 8 — ніздрі; 9 — губи (носове дзеркало); 10 — щока; 11 — 
ганаші; 12 — потилиця; 13 — грива; 14 — шия; 15 — яремний жолоб; 16 
—  холка; 17 — спина; 18 — поперек; 19 — крижі; 20 — маклок; 21 — 
круп; 22 — ріпиця хвоста; 23 — хвіст; 24 — грудина; 25 — підгрудок; 26 — 
ребра; 27 — грудна кістка; 28 — живіт; 29 — підвздох; 30 — пах; 31 —  зов-
нішні статеві органи; 32 — лопатка; 33 — плече; 34 — плечолопатковий су-
глоб; 35 — лікоть; 36 — передпліччя; 37 — зап’ястя; 38 — п’ястка; 39 — 
путовий суглоб; 40 — вінчик; 41 — копито; 42 — сідничний бугор; 43 — 
ягодиця; 44 — окіст; 45 — коліно; 46 — гомілка; 47 — п’ятка; 48 — ска-
кальний суглоб; 49 — плюсна; 50 — ахілесове сухожилля 

г) 

д) 
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?  2.4. Запитання для поточного контролю знань 

1. Дайте характеристику методам розведення, застосовуваним у 
тваринництві: 

а) чистопородне розведення; 
б) гібридизація міжвидова; 
в) гібридизація міжлінійна; 
г) схрещування поглинальне; 
д) схрещування перемінне; 
е) схрещування промислове; 
є) метод прилиття крові (ввідне схрещування); 
ж) відтворне схрещування. 
2. Як змінюється генотип тварин при застосуванні методів розве-

дення (методів схрещування)? 
3. Який корелятивний зв’язок існує між: 
а) удоєм і жирністю молока; 
б) вмістом білка в молоці і його жирністю; 
в) вмістом білка та удоєм; 
г) живою масою при народженні й у віці 12, 15, 18 місяців; 
д) живою масою приплоду і маток (у скотарстві, свинарстві, вів-

чарстві)? 
4. Яким методам розведення надається перевага у скотарстві, 

свинарстві, конярстві, птахівництві? 
5. Який метод розведення застосовувався для створення популяцій 

чорно-рябої породи в Україні? 
6. Який метод розведення застосовувався для створення порід свиней: 
а) великої білої; 
б) миргородської; 
в) української степової рябої; 
г) української степової білої; 
д) полтавської м’ясної? 
7. Особливості проведення голштинізації у скотарстві. Методоло-

гія вдосконалення молочних порід в Україні. 
8. Дайте оцінку застосуванню міжлінійної гібридизації у птахівницт-

ві. 
9. Розкрийте зміст поняття «ефект гетерозису». Як реалізується 

гетерозис у різних галузях тваринництва? 
10. Де застосовується міжвидова гібридизація? Її значення для 

племінного тваринництва. 

2.5. Навчальнi завдання 

Завдання 1. Користуючись показниками біометричної обробки даних про-
дуктивності корів чорно-рябої породи, визначити ефективність селекційно-
племінної роботи, якщо здійснювати відбір до племядра чистопородних корів 
живою масою не менше 550 кг від матерів з удоєм 4000 кг і більше з жирністю 
молока 3,7 % (табл. 2.5, 2.6, 2.7). 
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Таблиця 2.5 
ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ ЧОРНО-РЯБОЇ ПОРОДИ  

(лінія Іриса Есhf 1033) ТА ЗАЛЕЖНІСТЬ ЇЇ ВІД ФАКТОРІВ СЕЛЕКЦІЇ 

Показник Кореляційна матриця 
Оцінний фактор 

M  m  Cv, % R E а b c d e 

a — удій дочок, кг 3185,8  174,1 778,51 24,4 – 4229,4 — 1 0,38 0,11 – 0,04 0,55 

b — лактація 2,70  0,19 0,84 31,2 188,9 0,160  1 0,02 – 0,16 0,30 

c — удій матері, кг 2888,0  97,8 437,2 15,1 0,45 0,411   1 – 0,09 –0,27 

d — породність, покоління  4,2  0,15 0,68 16,1 – 20,99 – 0,028    1 0,06 

e — жива маса, кг 437,2  7,52 33,67 7,7 13,0 1,784     1 

Таблиця 2.6 
ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ ЧОРНО-РЯБОЇ ПОРОДИ  

(лінія Франса 247) ТА ЗАЛЕЖНІСТЬ ЇЇ ВІД ФАКТОРІВ СЕЛЕКЦІЇ, N = 10 

Показник Кореляційна матриця 
Оцінний фактор 

M  m  Cv, % R E а b c d e 

a — удій дочок, кг 3296,8  204,2 612,7 18,5 – 503,5 — 1 0,664 – 0,193 – 0,578 – 0,601 

b — лактація 2,67  0,22 0,67 25,0 733,5 0,593  1 – 0,26 0,94 0,58 

c — удій матері, кг 3753,7  158,0 474,2 12,6 – 0,01 – 0,014   1 – 0,23 – 0,16 

d — породність, покоління  4,555  0,276 0,83 18,2 – 255,3 – 0,353    1 0,54 

e — жива маса, кг 441,7  9,63 28,86 6,5 6,9 – 0,926     1 
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Таблиця 2.7 

ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ ЧОРНО-РЯБОЇ ПОРОДИ  
(лінія Рудольфа Яна 34558) ТА ЗАЛЕЖНІСТЬ ЇЇ ВІД ФАКТОРІВ СЕЛЕКЦІЇ 

Показник Кореляційна матриця 

Оцінний фактор 

M  m  Cv, % R E а b c d e 

a — удій дочок, кг 2904  278,7 836,1 29,0 511,8 — 1 0,227 0,185 – 0,441 0,467 

b — лактація 2,78  0,20 0,63 23,1 – 774,5 – 0,74  1 – 0,17 – 0,24 0,57 

c — удій матері, кг 2930,3  113,28 339,8 12,2 – 1,81 – 1,83   1 – 0,49 0,59 

d — породність, покоління  4,44  0,28 0,83 19,3 – 446,2 – 0,68    1 – 0,49 

e — жива маса, кг 466,7  18,05 54,16 12,3 15,74 2,53     1 

 
Завдання 2. Визначити, як вплинуло заводське схрещування маток асканійської породи овець із 

баранами австралійського мериноса. Які помісі є бажаними для розведення? Накреслити схему 
схрещування, що дає змогу отримати помісі, в яких частка генотипу асканійських овець складати-
ме 1/2, 

1/4, 
3/4, 

3/8, 
5/8 (табл. 2.8). 
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Таблиця 2.8 
ПРОДУКТИВНІСТЬ ЧИСТОПОРОДНИХ АСКАНІЙСЬКИХ І ПОМІСНИХ ОВЕЦЬ  

ВІД СХРЕЩУВАННЯ З МЕРИНОСАМИ (М), ЯРОЧКИ ДО 1 РОКУ 

Група тварин, генотип Чисельність групи, голів Жива маса, кг Настриг митої вовни, кг Довжина вовни, см 

Племзавод «Асканія Нова» 

А ч/п 117 59,7  0,44 3,51  0,06 12,4  0,12 

А 1/2 М
1/2 30 58,3  1,06 3,88  0,14 13,2  0,27 

А3/4 М
1/4 209 58,1  0,35 3,66  0,04 12,4  0,08 

А 1/4 М 3/4 14 52,9  1,83 3,57  0,23 12,9  0,20 

А 1/8 М
3/8 21 56,8  1,19 3,81  0,13 12,7  0,21 

Племзавод «Червоний чабан» 

А ч/п 149 49,3  0,6 3,55  0,06 11,8  0,3 

А 1/2 М
1/2 108 46,2  0,6 3,54  0,08 11,8  0,2 

А3/4 М
1/4 608 46,02  0,3 3,51  0,04 11,7  0,1 

А 1/4 М 3/4 217 45,1  0,5 3,68  0,06 12,3  0,2 

А 1/8 М
3/8 20 44,8  1,7 3,35  0,22 11,4  0,4 

 
Завдання 3. Користуючись даними біометричної обробки даних продуктивності корів (табл. 2.9), 

визначити наявність корелятивного зв’язку: 
– між удоєм і % жиру у молоці; 
– між удоєм і % білка; 
– вмістом молочного жиру і % білка в молоці. 
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Таблиця 2.9 
ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ  

ДО РІЗНИХ ЛІНІЙ СИМЕНТАЛЬСЬКОЇ ПОРОДИ 

Удій Вміст молочного жиру, % Вміст молочного білка, % Кличка 
бугая-

плідника 

Кількість 
дочок, 
гол. (п) M  m  Cv, % M  m  Cv, % M  m  Cv, % 

Чуткий 69 3209  109 909,6 22,3 3,75  0,02 0,18 4,9 3,61  0,02 0,19 5,9 

Байкал 38 2813  148 914,6 32,4 3,53  0,04 0,27 7,7 3,42  0,03 0,20 6,0 

Мятлик 52 2878  80 575,3 19,9 3,63  0,02 0,20 5,7 3,46  0,02 0,19 5,5 

Сокол 4 2493  238 477 19,1 3,60  0,03 0,07 1,9 3,53  0,06 0,12 3,39 

Компас 122 2975  75 829 21,6 3,57  0,02 0,24 6,8 3,39  0,01 0,20 5,9 

Взрив 38 2997  75 924,2 30,8 3,47  0,04 0,24 7,1 3,37  0,03 0,20 6,1 

Ураган 26 3065  154 785,1 25,6 3,62  0,03 0,16 4,6 3,47  0,02 0,14 4,2 

Бархат 22 3585  134 630,3 17,5 3,62  0,05 0,24 6,8 3,18  0,03 0,17 5,5 

Мідний 10 2579  250 790 30,6 3,60  0,04 0,14 3,9 3,45  0,06 0,18 5,32 

Драгун 63 3245  89 703,7 21,6 3,64  0,02 0,22 6,0 3,26  0,02 0,21 6,5 

Епізод 35 3323  127 753 22,6 3,51  0,03 0,21 6,2 3,48  0,02 0,15 4,5 

Чародій 29 3541  195 1047,7 29,5 3,53  0,03 0,21 6,0 2,90  0,05 0,30 10,5 

Юний 45 3170  103 691,1 21,8 3,68  0,02 0,19 5,1 3,19  0,02 0,18 5,9 

Вольт 32 3075  118 670 21,7 3,62  0,04 0,28 7,7 3,11  0,04 0,24 7,8 

Улов 10 2540  275 871 34 3,66  0,05 0,16 4,5 3,39  0,03 0,9 2,75 

Утес 7 3033  193 510 17 3,66  0,10 0,26 7,2 3,50  0,04 0,10 2,97 
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ТЕМА 3. КОРМИ І КОРМОВА БАЗА 
ДЛЯ ТВАРИННИЦТВА 

3.1. Методичні поради до вивчення теми 

Система технологій одержання, переробки, зберігання і підгото-
вки до згодовування кормів — найбільш складна і важлива складо-
ва ефективності тваринництва. Тому необхідно вивчити біологічні 
та технологічні основи одержання високоякісних і дешевих кормів. 

Корми мають різне походження (рослинні, тваринні, відходи 
від переробки сільськогосподарської сировини, мінеральні, про-
дукти біотехнологічного синтезу та ін.), але класифікуються во-
ни, в основному, за вмістом в них сухих речовин, вологи, клітко-
вини, за загальним рівнем поживності і перетравності.  

Корми з високим енергетичним вмістом становлять групу 
концентрованих кормів (загальна поживність — понад 0,6 корм. 
одиниць). Це усі види зерна та продуктів його переробки, суміші 
грубих кормів із зерновідходами, дертю у вигляді комбінованих 
гранул, брикетів тощо. Концентровані корми містять до 15 % во-
ди та клітковини. Перетравність сухих речовин становить 60—
80 % залежно від співвідношення в них клітковини та протеїну. 
Вміст перетравного протеїну у кормах може складати від 6 до 40 %. 
У деяких концентрованих кормах вміст клітковини може становити 
понад 15 % (овес — 30 %, ячмінь — 15 %, гречка — 20 %). 

Грубі корми містять значну кількість клітковини — 20—42 % 
і мають невисоку поживність. Перетравність сухих речовин не 
перевищує 50 %. До грубих кормів належать: солома всіх видів, 
сінаж, сіно, полова, гілковий корм, трав’яне борошно. 

Соковиті корми містять невелику кількість сухих речовин, які 
мають високий показник перетравності (70—90 %). Вміст вологи в 
них більше 60 %. До соковитих кормів належать: усі види силосу, 
трава (за винятком отави), коренебульбоплоди. Такі корми відзна-
чаються дієтичними властивостями, сприяють поліпшенню відтво-
рення та підвищенню продуктивності тварин і, отже, мають велике 
значення в годівлі всіх видів сільськогосподарських тварин і птиці. 

Поживність кормів залежить від їх хімічного складу (рис. 3.1), 
технології виготовлення (рис. 3.2), а засвоюваність — від їх спів-
відношення та наявності у кормах біологічно активних речовин 
(вітаміни, гормони, макро- та мікроелементи). До кормів можуть 
уводитись інші біостимулюючі речовини для підвищення проду-
ктивності сільськогосподарських тварин (ферменти, антибіоти-
ки та ін.), тканинні препарати, транквілізатори тощо. 
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Поживність кормів, кормових одиниць
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Рис. 3.2. Хімічний склад і поживність кормів  

залежно від технології приготування їх (І — зелена маса люцерни; ІІ — 
сінаж із люцерни; ІІІ — сіно люцернове; ІV — трав’яне борошно люцерни); 
— сирий протеїн; Б — сирий жир; В — сира клітковина; Г — безазотисті 
екстративні речовини; Д — крохмаль; Е — цукор;  — вода; 

 — суха речовина 

Поживність кормів змінюється відповідно до їх вологості. Для 
розрахунку фактичної поживності корму необхідно визначити 
його загальну вологість (початкову, гідроскопічну): 

Пфакт = [Пдов  (100 – Вфакт )] / (100 – Вдов), 

де: Пфакт  — фактична поживність корму, корм. од.;  
Пдов — поживність корму, зазначена в довіднику, корм. од.;  
Вфакт — початкова вологість, що визначається як різниця між 

масою зразка до і після висушування при 65 °С до сталої маси, % 
Кормова база для господарства складається з кормів власного 

виробництва та покупних кормів. Доцільність придбання мінера-
льних добавок, білково-вітамінних компонентів раціону обумов-
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лена необхідністю балансування у кормах, комбікормах та інших 
кормосумішах вмісту макро- та мікроелементів і вітамінів. Отже, 
важливо знати властивості та технологічні характеристики окремих 
груп кормів, відходів переробних галузей АПК. Набуті знання допо-
можуть менеджеру ефективно використовувати наявні оборотні ко-
шти, спрямовані на придбання кормів і розвиток галузей тваринниц-
тва. 

Корми як виробничий ресурс у структурі собівартості проду-
кції мають найбільшу питому вагу та є визначальними у форму-
ванні рівня енерговитрат (приклади до тем 1, 9). 

Сучасний стан розвитку галузей тваринництва немислимий 
без комплексної оцінки технологічних та економічних парамет-
рів кормовиробництва. Із практики відомо, що без урахування 
повноти реалізації встановлених норм годівлі, співвідношення у 
раціоні окремих груп кормів, їх повноцінності, продуктивності 
тварин та інших технологічних параметрів очікуваний результат 
не завжди може бути досягнутий. 

Приклад. Фермер утримував 24 бички української м’ясної по-
роди, із яких 12 здав для забою у віці 15 місяців, решту — у віці 
18 місяців. Отримавши результати відгодівлі і забою тварин, він 
має прийняти відповідне управлінське рішення щодо доцільності 
подовження відгодівлі на три місяці (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 
РЕЗУЛЬТАТИ ВІДГОДІВЛІ БИЧКІВ УКРАЇНСЬКОЇ 

М’ЯСНОЇ ПОРОДИ У ВІЦІ 15, 18 МІСЯЦІВ 

Забій у віці, гр. 
Показник 

Гр. А — 15 міс. Гр. Б — 18 міс.
Гр. А  

до Гр. Б., % 

Передзабійна жива маса, кг 414,3 535,5 77,4 

Маса туш, кг 219,2 292,3 75,0 

Маса внутрішнього жиру, кг 15,4 19,3 79,8 

Забійний вихід, % 56,6 58,2 – 1,6 п.п. 

Вміст м’якоті у тушах, % 82,7 82,2 + 0,5 п. п. 

Вміст кісток у тушах, % 17,3 17,8 – 0,5 п.п 

Витрати кормів за період виро-
щування, корм. од. 2455 3450 71,2 

Оплата корму приростом, кг 0,169 0,155 109,0 

Витрати кормів на одиницю при-
росту, корм. од. 5,92 6,44 91,9 

Витрати кормів на одиницю їстів-
ної частини туші, корм. од. 

10,46 11,07 94,5 
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Висновок. Збільшення тривалості відгодівлі на 90 днів 
вплинуло на показники ефективності використання ресурсу 
кормів: оплата корму по групі А вища на 9 %, витрати кор-
мів на одиницю приросту на 8,1% менші, на 0,5 % вищий 
вихід м’якоті й менший вміст кісток у тушах. Технологічні 
параметри вплинуть на відповідні економічні показники. 
Очевидно, що фермеру належить прийняти управлінське 
рішення на користь технології за варіантом А, тобто при-
пиняти відгодівлю бичків у віці 15—16 місяців. 

3.2. План семiнарсько-практичного заняття 

1. Значення кормової бази в розвитку тваринництва. 
2. Класифікація кормів. 
3. Характеристика окремих груп кормів (грубі, соковиті, кон-

центровані, корми тваринного походження, кормові добавки). 
4. Зелені корми та їх значення у годівлі сільськогосподарських 

тварин. 
5. Організація зеленого конвеєра. 
6. Технологія приготування сіна, силосу і сінажу. 
7. Природні та посівні кормові угіддя (сінокоси, культурні па-

совища). 
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3.3. Термiнологiчний словник 

Безазотні екстрактивні речовини (БЕВ) — визначаються як за-
лишок після вилучення води, сирої золи, сирого жиру, сирого протеїну, 
клітковини. До складу БЕВ входять цукри (глюкоза, фруктоза, сахаро-

 



 40

за, мальтоза, лактоза), крохмаль, інулін, глюкозиди, дубильні речовини, 
пігменти. 

Зелений конвеєр — система організаційно-технологічних заходів, 
що забезпечує постійне постачання фермі зелених кормів упродовж лі-
тньо-пасовищного періоду утримання тварин.  

Зелений конвеєр забезпечується завдяки вирощуванню одно-, дво- 
та багаторічних кормових культур й природних сінокосів і пасовищ. 

Кормова база — система виробництва кормів для сільськогоспо-
дарських тварин і птиці ефективним використанням наявних земель, 
технологічного устаткування й впровадженням сучасних методів збері-
гання, транспортування і переробки сировини. 

Кормова база повинна забезпечувати повне і безперебійне поста-
чання фермі повноцінних кормів протягом року. 

Перетравність кормів — відношення засвоєних поживних речовин 
(різниця між поживними речовинами, що надійшли у раціон з кормом 
(С), і виведеними з організму (К) (кал, сеча, піт)) до загальної поживно-
сті раціону, %: 

КП = [(С – К) / С] · 100. 

Поживність кормів — властивість, кормів забезпечувати організм 
елементами живлення; визначається виходячи із фактичного вмісту у 
кормах протеїну, жиру, клітковини, безазотних екстрактивних речовин 
у 1 кг корму із застосуванням коефіцієнтів перетравності (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 
КОЕФІЦІЄНТИ ПЕРЕТРАВНОСТІ 

Перетравні поживні речовини 
Коефіцієнт жиру

у тілі вола  
(за Кельнером), г

Коефіцієнт для 
перерахунку 
у кормові 
одиниці 

Коефіцієнт для 
перерахунку  
у крохмальні  
еквіваленти 

Білок (перетравний протеїн) 235 1,57 0,24 

Жир грубих кормів 474 3,16 1,81 

Жир зелених кормів 526 3,51 2,12 

Жир олійних (насіння  
та макуха) 598 3,99 2,41 

Крохмаль і клітковина 248 1,65 — 

Цукор 188 1,25 0,76 

 
Премікси — суміші солей макро- і мікроелементів, необхідних у 

кормах для збалансування нестачі мінеральних речовин. Складаються 
та виробляються для окремих статево-вікових груп з урахуванням типу 
годівлі тварин. 
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?  3.4. Запитання для поточного контролю знань 

1. Який оптимальний вміст протеїну в комбікормах для птиці? 
2. Наведіть основні технологічні ознаки раціонального викорис-

тання бобових культур у годівлі сільськогосподарських тварин. 
3. Який вміст протеїну в злакових і бобових зернових культурах? 
4. Які корми належать до концентрованих? До яких кормів ви від-

несете трав’яне борошно поживністю 0,6 корм. од.? 
5. Яка має бути оптимальна вологість силосу? Які органічні кис-

лоти мають переважати в масі за умов оптимальної технології виго-
товлення силосу? 

6. Які структурні елементи входять до складу преміксу? 
7. Як можна підвищити поїдливість і засвоюваність грубих кормів? 
8. Назвіть основні види відходів борошномельної промисловості, 

використовувані у годівлі сільськогосподарських тварин. 
9. Назвіть основні принципи поділу кормів на групи (класифікація). 

10. Яку поживність має сіно конюшини, люцерни? 
11. Аеробний чи анаеробний процес переважає при силосуванні ку-

курудзи і люцерни? Які консерванти використовують при силосуванні? 
12. Які ознаки раціонального зеленого конвеєра? 
13. Назвіть культури зеленого конвеєра ранніх строків використання. 
14. Як визначають структуру білково-вітамінних добавок для ви-

робництва комбікормів? 
15. Який препарат використовують для виготовлення йодованої со-

лі? Для чого її виготовляють? 
16. Яку середню поживність (у кормових одиницях, обмінній енергії, 

ккал) має зерно ячменю, сої, кукурудзи? 
17. Опишіть систему технологій приготування та використання 

грубих кормів у годівлі сільськогосподарських тварин. 
18. Які відходи олійної промисловості використовують у годівлі 

сільськогосподарських тварин? 
19. Як раціонально використовувати зелені корми у годівлі сільсько-

господарських тварин? Яка їх середня поживність? 
20. Середні показники потреби в зелених кормах для молочної, 

м’ясної худоби, свиней та птиці (на добу, рік). 
21. Назвіть основні методи зберігання відходів переробної промис-

ловості (крохмальної, цукрової, пивоварної, плодоовочеконсервної). 
22. Яке біологічне і фізіологічне значення в годівлі сільськогосподар-

ських тварин мають шрот та висівки? 
23. Опишіть технологію приготування вітамінного сіна. 

3.5. Навчальнi завдання 

Завдання 1. Дати характеристику окремих відходів технічного 
виробництва (жом, брага, меляса, макуха, шроти), описати особ-
ливості використання їх у годівлі сільськогосподарських тварин. 
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Завдання 2. Описати хімічний склад та особливості застосу-
вання основних біологічно активних добавок у годівлі тварин 
(діамонію фосфат, монокальцій фосфат, кухонна сіль, крейда, ви-
сівки, трав’яне борошно, кісткове борошно, м’ясо-кісткове бо-
рошно, замінники молока). 

Завдання 3. За результатами лабораторного хімічного аналізу 
кормів розрахувати фактичну поживність та енергетичну цін-
ність, визначити вміст деяких поживних і біологічно активних 
речовин відносно фактичної вологості. Дані аналітичної інфор-
мації опрацювати на програмованому мікрокалькуляторі й склас-
ти звіт за наведеною формою (табл. 3.3). Зробити висновки. 

 
Таблиця 3.3 

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ПОЖИВНОСТІ 
ТА ХІМІЧНОГО СКЛАДУ КОРМІВ 

Дані агрохіманалізу Довідникові дані  
Відхи-

лення від 
норми Показник 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1—7 

Кормові одиниці 
Обмінна енергія 
для ВРХ, МДж:  

свині 
вівці 

Суха речовина, г 
Сирий жир, г 
Перетравний  
протеїн, г 
Крохмаль, г 
Цукор, г 
Кальцій, г 
Фосфор, г 
Марганець, г 
Кобальт, г 
Каротин, г 
Вологість, %: 

початкова 
гідроскопічна 
загальна 

               

1—7 — види кормів (зерно, сіно, сінаж, силос, трав’яне борошно, зелена маса, отава). 
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Завдання 4. За даними процентного вмісту основних компо-
нентів комбікормів і кормосумішей розрахувати їх поживність 
для 1 ц або для 1 кг. Визначити нестачу або надлишок поживних 
речовин, макро- та мікроелементів, вітамінів відповідно до норми 
для різних статево-вікових груп. 

Завдання 5. За річними звітами господарств ознайомитись із 
заготівлею кормів для тваринництва. Розрахувати вихід пожив-
них речовин з 1 га посівної площі відповідно до врожайності 
кормових культур господарства. Для розрахунку брати пожив-
ність кормів, зазначених у довіднику. Звіт подати за наведеною 
формою (табл. 3.4). 

Тапблиця 3.4 

РОЗРАХУНОК ОДЕРЖАННЯ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН З КОРМІВ 

Корми (зерно) 

Озима  
пшениця Ячмінь Овес 

Показник 

У
ро
ж
ай
ні
ст
ь,

 
ц/
га

 

В
м
іс
т 
в 

1 
кг

 

О
де
рж

ан
о 

з 
1 
га

 

У
ро
ж
ай
ні
ст
ь,

 
ц/
га

 

В
м
іс
т 
в 

1 
кг

 

О
де
рж

ан
о 

 
з 

1 
га

 

У
ро
ж
ай
ні
ст
ь,

 
ц/
га

 

В
м
іс
т 
в 

1 
кг

 

О
де
рж

ан
о 

 
з 

1 
га

 
Кормові одиниці 
Обмінна енергія для 
ВРХ, Мдж 
Сирий протеїн, г 
Перетравний протеїн, г 
Сирий жир, г 
Крохмаль, г 
Суха речовина, г 
Цукор, г 
Кальцій, г 
Фосфор, г 

         

 
Завдання 6. Користуючись нормами та раціонами годівлі 

сільськогосподарських тварин, порівняти за хімічним складом 
корми, віднесені до різних груп (зелені, соковиті, грубі, концент-
ровані, тваринні, мінеральні, вітамінні). 
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ТЕМА 4. НОРМОВАНА ГОДІВЛЯ  
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН 

4.1. Методичні поради до вивчення теми 

Норма годівлі — це кількість енергії, поживних речовин і біо-
логічно активних компонентів корму, необхідна для одержання 
планової продукції, збереження відтвореної здатності, високої 
резистентності та інших фізіологічних норм. 

Кормову норму для годівлі сільськогосподарських тварин 
розробляють і постійно вдосконалюють. Якщо раніше нормуван-
ня здійснювалося в основному за показниками загальної пожив-
ності, вмісту протеїну, кальцію, фосфору і каратину, то тепер у 
тваринництві вже застосовуються деталізовані норми годівлі. Де-
талізованими нормами передбачається визначення потреби у мак-
ро- та мікроелементах, вітамінах, встановлення оптимальних 
співвідношень (протеїн—цукор, цукор—крохмаль, кальцій—
фосфор, калій—натрій та ін.). 

Рівень забезпеченості раціону для сільськогосподарських тва-
рин і птиці за загальною поживністю визначається у крохмаль-
них еквівалентах, кормових одиницях, обмінній енергії корму 
(МДж, ккал), що відповідає виду, віку тварин та іншим впливо-
вим факторам. Потребу тварин у поживних речовинах поділяють 
на підтримувальну та продуктивну (підтримувальний і продук-
тивний корм раціону). 
Підтримувальний корм — це корм, що забезпечує фізіологічні 

функції організму; це така кількість корму, що забезпечує сталу 
живу масу тварин і рівновагу між надходженням і витратами ре-
човин та енергії в тілі. Такий корм задовольняє потребу тварин у 
поживних речовинах для функціонування внутрішніх органів, нер-
вової та кровотворної систем, підтримання температури тіла, для 
роботи м’язів, витрати енергії під час руху тварини. 
Продуктивний корм — це кількість корму, що забезпечує по-

треби тварин, обумовлені утриманням основної і додаткової про-
дукції. Основна продукція для дійного стада — молоко, для від-
годівельного поголів’я — приріст живої маси, для сільськогоспо-
дарської птиці — яєчна продукція і приріст живої маси, для овець 
— вовна тощо. Додаткова продукція пов’язана із розвитком ор-
ганізму, відтворною здатністю (одержанням приплоду) — проду-
кція тварин сільськогосподарської птиці, що мають комбіноване 
спрямування у виробничому використанні (молоко—м’ясо, яй-
це—м’ясо, вовна—м’ясо, хутро—м’ясо тощо). 
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Розрахунок потреби у кормах здійснюється відповідно до рів-
ня продуктивності тварин, віку, умов утримання, технології при-
готування кормів, рівня збалансованості раціону, фізіологічного 
стану тварин та інших виробничих умов. Нормована годівля за-
безпечується часткою кормів у необхідній кількості та оптималь-
ним співвідношенням їх. Структура раціону, або співвідношення 
кормів, визначається відповідно до рекомендованих норм (довід-
кові дані), що встановлюються експериментальним шляхом у на-
укових дослідах. 

Кормові норми постійно вдосконалюються, доповнюються 
показниками, раніше не нормованими, тобто раніше мало вивче-
ними. Так, в останні роки інтенсивно вивчається дія на організм 
таких мікроелементів, як кремній, селен та інші, значення для ор-
ганізму поліненасичених жирних кислот. 

В умовах фермерських господарств і сільськогосподарських 
кооперативів застосування кормової норми дає змогу визначити 
загальну потребу у кормах, їх структуру, здійснити інші техноло-
гічні та планово-економічні розрахунки. 
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4.2. План семiнарсько-практичного заняття 

1. Значення поживних і біологічно активних речовин для пов- 
ноцінної годівлі сільськогосподарських тварин. 
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2. Потреба тварин у поживних речовинах залежно від фізіо-
логічного стану і продуктивності. 

3. Особливості годівлі моно- і полігастричних тварин. 
4. Організація годівлі тварин на промислових комплексах і в 

умовах фермерських господарств. 
5. Складання раціонів із застосуванням ЕОМ. 

4.3. Термiнологiчний словник 

Біологічно активні речовини корму містяться у кормах у різних 
концентраціях (аж до повної їх відсутності). Основними біологічно 
активними речовинами, що нормуються для годівлі тварин, є вітамі-
ни, макро- та мікроелементи. Іншими не менш важливими біологіч-
ними факторами для ефективності годівлі тварин є гормони і ферме-
нти, які можуть бути присутніми у кормах, але їх вміст не нормуєть-
ся. 

Кормова норма, норма годівлі — кількість енергії, поживних речо-
вин, необхідних для одержання запланованої продуктивності та під-
тримування життєдіяльності організму тварин у певних умовах. 

Кормова одиниця — еталон поживності кормів, застосовуваний в 
Україні вже 75 років. За одиницю поживності взято 1 кг вівса середньої 
якості. Одна нормова одиниця забезпечує відкладання в тілі вола 150 г 
жиру, що еквівалентно 1414 ккал. Для порівняння: крохмальний екві-
валент (застосовувався у нормуванні до введення кормової одиниці) за-
безпечує жировідкладання в обсязі 248 г. 

У ряді країн (Данія, Швеція, Норвегія та ін.) за еталон поживності 
було взято 1 кг ячменю (основний зерновий корм). Наприкінці ХХ ст. 
відбувався перехід до енергетичних одиниць поживності корму та оці-
нювання кормів у обмінній енергії окремо для кожного виду сільсько-
господарських тварин. 

Кормовий баланс — розрахунок потреби і надходження кормів у 
господарстві та визначення рівня забезпеченості тварин кормами на 
відповідний період. Кормовий баланс необхідний для того, щоб вияви-
ти можливі джерела надходження кормів і спланувати ефективне вико-
ристання наявних угідь, відведених для одержання кормів. 

Кормовий раціон — набір необхідної кількості кормів, які тварина 
споживає за визначений проміжок часу (за добу, за місяць, період випа-
сання, за стійловий період, за рік). Співвідношення кормів визначається 
віком тварин, фізіологічним станом, продуктивністю, технологією утри-
мання, іншими фізіологічними і виробничими факторами. 

Моногастричні тварини (коні, свині, звірі) мають однокамерний 
шлунок і особливість у процесі травлення, що обумовлює обмежене 
вживання клітковини грубих і соковитих кормів, необхідність періодич-
ного напування і потребу у легкоперетравних кормах. 
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Поживність корму, поживні речовини корму — загальна пожив-
ність корму визначається загальним вмістом і співвідношенням у кор-
мах білків, жирів і вуглеводів. Поживність кормів — властивість кор-
мів задовольнити природні потреби тварин у поживних речовинах. 

Полігастричні тварини (велика рогата худоба, вівці, кози) мають 
багатокамерний шлунок, який складається із чотирьох камер (рубець, 
сітка, книжка, сечуг). Власне шлунок — це сечуг, інші камери є перед-
шлунками. Найбільшою камерою серед передшлунків є рубець, в якому 
розвивається мікрофлора. Роль мікрофлори рубця — постійне розщеп-
лення клітковини корму до простих сполук, а також утворення білково-
го субстрату за рахунок відмерлих мікроорганізмів. Продукти обміну 
мікроорганізмів є поживними речовинами для засвоєння у шлунково-
кишковому тракті жуйних тварин. 

Структура раціону — співвідношення у раціоні кормів, що нале-
жать до різних груп (грубі, соковиті, зелені, концентровані, тваринні 
тощо), мають різний хімічний склад та відповідні фізіологічні власти-
вості. Структура раціону залежить від низки господарських і фізіологі-
чних факторів (природно-кліматичні умови, тип годівлі, період року, 
продуктивність тварин, фізіологічний стан тощо). 

?  4.4. Запитання для поточного контролю знань 

1. Пояснити фізіологічне значення окремих поживних речовин (проте-
їн, жири, вуглеводи) у раціоні сільськогосподарських тварин. 

2. Дати коротку характеристику жиророзчинним вітамінам, що ба-
лансуються у раціонах сільськогосподарських тварин і птиці. 

3. Яке фізіологічне значення у годівлі тварин відіграють водороз-
чинні вітаміни? 

4. Дати характеристику біологічних і фізіологічних властивостей 
окремих макроелементів (кальцій, фосфор, магній, калій, натрій, хлор, 
сірка), мікроелементів (залізо, мідь, цинк, марганець, кобальт, йод). 

5. Які фактори визначають потребу тварин у поживних речовинах? 
6. Пояснити відмінності у будові органів травлення у жуйних, моно-

гастричних, птиці, звірів. 
7. Яке фізіологічне значення залоз внутрішньої секреції у процесі 

травлення сільськогосподарських тварин і птиці? 
8. Дати загальне тлумачення процесу нормування і складання пов-

ноцінних раціонів для годівлі тварин і птиці. 
9. Які особливості організації годівлі на промислових комплексах та 

в умовах фермерських господарств? 

Для визначення процесу складання раціонів і задоволення за-
гальної потреби у кормах по окремих видах тварин і статево-
вікових групах великої рогатої худоби, свиней і птиці доцільно 
розглянути наскрізну задачу для окремого господарства. 
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Приклад. Сільськогосподарський кооператив планує утриму-
вати ферму великої рогатої худоби (корови — 100 гол., ремонтні 
телиці — 20 гол., відгодівельне поголів’я — 260 гол., надремонт-
ні телиці — 70 гол.); свиноферму на 20 свиноматок (основні — 
10 гол., перевірювані — 5 гол., разові — 5 гол.), молодняк поточ-
ного року відтворення; бройлерну ферму на 15 000 гол., у тому 
числі кури-несушки — 1500 гол. (ремонтне стадо — 150 гол., то-
варне стадо — 1350 гол.), відгодівельне поголів’я — 12 000 гол. 

Користуючись нормативами витрат кормів, визначити загаль-
ну річну потребу у кормах. 

Розв’язок. При середній продуктивності дійних корів за лак-
тацію 3,5—4 т середньодобовий удій складатиме від 12 до 15 кг. 
Відповідно до цієї продуктивності місячна потреба у кормах на 
голову складатиме 4,2—4,5 ц корм. од. (табл. 4.1). Враховуючи, 
що лактаційний період триває 305 днів (10 місяців), річна потре-
ба в кормах складає 37,7—40,1 ц корм. од. і 4,5—5,2 ц корм. од. у 
період сухостою. 

Для відгодівельного поголів’я великої рогатої худоби при 
планових середньодобових приростах живої маси 700—900 г за-
гальна річна потреба кормів залежно від віку, планових прирос-
тів складає 0,88—2,99 ц корм. од на голову (табл. 4.2). 

Таблиця 4.1 

РОЗРАХУНОК ПОТРЕБИ У КОРМАХ ДЛЯ КОРІВ ВІДПОВІДНО  
ДО ФІЗІОЛОГІЧНОГО ПЕРІОДУ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ 

(ц корм. од., плановий удій — 4000 кг/рік, жива маса корів — 550 кг) 

Витрати 
на місяць За весь період 

Фізіологічний період 

влітку взимку влітку взимку 

У 
середньому  

Період сухостою (2 міс.) 2,27 2,62 4,54 5,24 4,89 

Лактаційний період (10 міс.) 3,77 4,01 37,7 40,1 38,9 

Виробництво свинини високої якості (м’ясо-сальний та бе-
конний типи відгодівлі) можливе за умови забезпечення високих 
темпів розвитку з тим, щоб одержати відгодованих свиней у віці 
8—9 місяців масою 100 — 120 кг. Велике значення має техноло-
гія годівлі супоросних свиноматок другого періоду та відповідна 
годівля підсосних свиноматок. За планового одержання дев’яти 
поросят за опорос і раннього відлучення поросят у 45—50-
денному віці загальна річна потреба кормів складає 18 ц корм. 
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од. на голову (табл. 4.3). Після відлучення поросят період відго-
дівлі (м’ясний, беконний тип) триває 6—8 місяців, а загальна по-
треба у кормах на два цикли (опороси) основних свиноматок — 
11,6 ц корм. од. (табл. 4.4). 

Таблиця 4.2 

РОЗРАХУНОК РІЧНОЇ ПОТРЕБИ У КОРМАХ 
ДЛЯ ВІДГОДІВЕЛЬНОГО ПОГОЛІВ’Я ВИБРАКОВАНОГО 

МОЛОДНЯКА БИЧКІВ ТА ТЕЛИЦЬ 
(ц корм. од. на 1 гол., планові середньодобові прирости — 800 г) 

Витрати на місяць За весь період Статево-вікова група,  
період 

влітку взимку влітку взимку 

У  
середньо-

му  

Молодняк до  
6-місячного віку 0,96 1,07 5,76 6,42 6,09 

Молодняк 

6—12-місячного віку 
1,53 1,69 9,18 10,14 9,66 

12—18-місячного віку 2,17 2,40 13,02 14,40 13,71 

Старше18-місячного віку 2,46 2,72 14,76 16,32 15,54 

За весь період вирощування — — 42,72 47,28 45,0 

У середньому за рік на 1 гол. — — 21,36 23,64 22,5 

Таблиця 4.3 

РОЗРАХУНОК ПОТРЕБИ У КОРМАХ 
НА УТРИМАННЯ СВИНОМАТОК 

(ц корм. од. на 1 гол.) 

Витрати 
на місяць За весь період 

Фізіологічна група 

влітку взимку влітку взимку

У  
середньому  

Холості та супоросні (1-й період) 1,09 1,33 2,18 2,66 4,84 

Супоросні (1-й період) 1,19 1,45 2,38 2,90 5,28 

Підсидні (9 поросят) 1,77 2,17 3,54 4,34 7,88 

На рік — — 8,10 9,90 18,0 



 50

Таблиця 4.4 
РОЗРАХУНОК ПОТРЕБИ У КОРМАХ 

ДЛЯ ВІДГОДІВЕЛЬНОГО ПОГОЛІВ’Я СВИНЕЙ 
(ц корм. од. на 1 гол., планові середньодобові прирости — 600 г) 

Витрати на місяць За весь період 
Вікова група 

влітку взимку влітку взимку

У  
середньому 

4—6 міс. (40—80 кг) 1,03 1,25 2,06 2,50 2,28 

6—8 міс. (80—120 кг) 1,11 1,35 2,22 2,70 2,46 

2—4 міс. (до 40 кг) 0,48 0,58 0,96 1,16 1,06 

За весь період вирощування — — 5,24 6,36 5,8 

На рік — — 10,48 12,72 11,6 

 
Таблиця 4.5 

РОЗРАХУНОК ПОТРЕБИ У КОРМАХ 
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

ВИРОБНИЦТВА ТВАРИННИХ ПРОДУКТІВ 

Потреба у кормах, 
ц корм. од. Видові та статево-вікові 

групи Голів 
на одну  
голову 

на все  
поголів’я 

Загальна  
потреба  
кормів,  

ц корм. од. 

1. Велика рогата худоба:    10 892 

корови 100 43,8 4380,0  

ремонтний молодняк 
(телиці, нетелі) 

20 22,5 450,0  

надремонтні телиці 70 25,0 1750  

бички на відгодівлі від 
двох до 14 міс. 

260 15,8 4312,0  

2. Свині:    839 

свиноматки основні 10 18,0 180  

свиноматки перевірювані 5 16,0 80,0  

свиноматки разові 5 15,0 75,0  

кнурі-плідники 2 20,0 40,0  

молодняк на вирощуван-
ні 2—4-місячного віку 

80 1,06 84,8  

молодняк на вирощуван-
ні 2—4-місячного віку 

80 2,28 182,4  

молодняк на вирощуван-
ні 2—4-місячного віку 

80 2,46 196,8  
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Закінчення табл. 4.5 

Потреба у кормах, 
ц корм. од. Видові та статево-вікові 

групи Голів 
на одну  
голову 

на все  
поголів’я 

Загальна  
потреба  
кормів,  

ц корм. од. 

3. Кури:    341,2 
 бройлери 12 000 23,28 279,4  

 ремонтне стадо 150 41,18 (на 
1000 гол.) 6,2  

 товарне стадо 1350 Те саме 55,6  
Разом    12 072,2 

 
Літньопасовищний період, протягом якого основу раціону годі-

влі великої рогатої худоби складають зелені корми, триває 160—
180 днів. Повне забезпечення зеленими кормами можливе за умови 
повної реалізації програми зеленого конвеєра. В цей період частку 
концентрованих кормів можна зменшити в 2—3 рази порівняно із 
раціоном зимового періоду. Ретельно підібрана суміш багаторічних 
бобових (люцерна, еспарцет, конюшина) та злакових (тимофіївка, 
райграс, грястиця збірна тощо) дає можливість забезпечити підви-
щення надоїв та досягнення середньодобових приростів у 800—900 
г за безконцентратного типу годівлі. Крім того, значна частка зеле-
них кормів (5—20 % до загальної поживності раціону) вводиться до 
вологих кормосумішей для годівлі свиней. В основному, для цих 
цілей використовуються злаково-бобові суміші однорічних сіяних 
трав (вика—овес, горох—овес, люпин—овес тощо). Для фермерсь-
ких господарств доцільно застосувати змішаний тип зеленого кон-
веєра, де близько 20 % зеленої маси можна одержати з природних 
угідь, решту — за рахунок сіяних однорічних і багаторічних трав 
(табл. 4.6). 

Для надходження зеленої маси в другій-третій декаді травня 
можна запланувати посів озимих (жито, пшениця, тритикале, 
рапс), у червні вже можливо використовувати багаторічні трави 
першого укосу, а в липні — багаторічні трави другого укосу та ку-
курудзу на зелений корм. Зелені корми наприкінці літа та восени 
можна одержати за рахунок посіву однорічних трав другого пері-
оду. 

Раціони годівлі великої рогатої худоби слід складати з мініма-
льною питомою вагою концентрованих кормів: влітку — 10—
20 %, у зимовий період годівлі — 20—30 % (табл. 4.7). 

Малоконцентратний тип годівлі дозволяє значно понизити собі-
вартість продукції і розробити раціональну структуру сівозміни. 
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Таблиця 4.6 

СХЕМА ЗЕЛЕНОГО КОНВЕЄРА ДЛЯ М’ЯСНОЇ ХУДОБИ  
В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

Строки 

Культури та їх суміші 

сівби використання 

Урожайність,  
ц/га 

Основні посіяні площі 

Багаторічні трави: 
люцерна (перший укіс) 

Мину-
лих ро-
ків 

10.05—10.09
25.05—10.06 

 
280 

Однорічні трави: 

горох + овес (гірчиця біла) 

горох + овес 

вика + овес 

кукурудза на зелений корм 

 

16—20.04

20—25.04

25—30.04

1—5.05 

 

9—22.06 

21.06—12.07 

7.07—9.08 

25.07—3.09 

 

200 

185 

140 

220 

Проміжні та повторні посівні площі 

Озимі: 

суріпка 

рапс 

жито + рапс 

пшениця 

кукурудза + вика (люпин, го-
рох) 

горох + овес (після озимих) 

 

Минулих 
років 

 
28.05 

28.05—2.06

 

5—11.05 

12—22.05 

15—25.05 

26.05—5.06 

15.08—5.09 

25.07—11.08 

 

180 

180 

180 

180 

130 

130 

Отава багаторічних трав: 

конюшина + люцерна + ти-
мофіївка 

люцерна (повторний врожай) 

люцерна (третій укіс) 

поживні посіви гороху, лю-
пину, вики 

 

Минулих 
років 

 

1—3.08 

 

15—23.07 
 

28.06—14.07 

27.07—13.09 

12.09—9.10 

 

70 
 

60 

40 

70 
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Таблиця 4.7 

СТРУКТУРА ВИТРАТ КОРМІВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ, 
ВІДГОДІВЛІ ХУДОБИ ТА ВИРОБНИЦТВІ МОЛОКА 

(% до загальної поживності раціону) 

Корми 

грубі соковиті 

у тому числі 

Статево- 
вікова група концен-

тровані усього 
сіно сінаж 

всього 
у тому 
числі 
силос 

зе
ле
ні

 

Велика рогата худоба 

1. Дійні корови: 

влітку 
взимку 

 

20 
32 

 

1 
32 

 

1 
13 

 

— 
18 

 

3 
31 

 

1 
19 

 

76 
5 

2. Ремонтні тели-
ці старші 1 року: 

влітку 
взимку 

 
 

3 
29 

 
 

— 
32 

 
 

— 
9 

 
 

— 
11 

 
 

— 
39 

 
 

— 
36 

 
 

97 
— 

3. Телиці 6—12-
місячного віку: 

влітку 
взимку 

 
 

10 
33 

 
 

— 
30 

 
 

— 
10 

 
 

— 
8 

 
 

— 
37 

 
 

— 
32 

 
 

90 
— 

4. Телята 4—6-
місячного віку: 

влітку 
взимку 

 
 

19 
52 

 
 

— 
32 

 
 

— 
22 

 
 

— 
— 

 
 

— 
26 

 
 

— 
13 

 
 

81 
— 

5. Телята молоч-
ного періоду ви-
рощування: 

влітку 
взимку 

 
 
 

24 
35 

 
 
 

— 
— 

 
 
 

— 
10 

 
 
 

— 
11 

 
 
 

— 
17 

 
 
 

— 
10 

 
 
 

52 
— 

6. Відгодівельне 
поголів’я: 

влітку 
взимку 

 
 

19 
23 

 
 

5 
32 

 
 

1 
9 

 
 

2 
12 

 
 

5 
40 

 
 

3 
30 

 
 

71 
5 

 
Тип годівлі свиней визначається конкретними зональними ґрун-

тово-кліматичними та економічними умовами. Для центральних 
областей України концентровані корми в раціонах свиней склада-
ють 60—80 %, соковиті — 10—30 % за поживністю (табл. 4.8). 
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Таблиця 4.8 
СТРУКТУРА ВИТРАТ КОРМІВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ТА ВІДГОДІВЛІ СВИНЕЙ 

ЗА КОНЦЕНТРАТНО-КОРЕНЕПЛОДНИМ ТИПОМ ГОДІВЛІ (% до загальної поживності) 

Тваринні корми 

у тому числі Статево-вікова група Концентровані 
корми 

Трав’яна січка 
(борошно) 

Соковиті 
корми усього 

молоко незбиране перегін 

Зелені 
корми 

1. Свиноматки супоросні: 
влітку 
взимку 

 
80 
60 

 
— 
10 

 
— 
30 

 
— 
— 

 
— 
— 

 
— 
— 

 
20 
— 

2. Свиноматки підсосні: 
влітку 
взимку 

 
80 
65 

 
— 
5 

 
— 
20 

 
5 
5 

 
1,5 
1,5 

 
3,5 
3,5 

 
15 
— 

3. Поросята до 2-
місячного віку: 

влітку 
взимку 

 
 

77 
77 

 
 

— 
— 

 
 

— 
5 

 
 

15 
15 

 
 
5 
5 

 
 

10 
10 

 
 
5 

— 

4. Поросята до 2—4-
місячного віку: 

влітку 
взимку 

 
 

80 
74 

 
 

— 
2 

 
 

— 
8 

 
 

10 
10 

 
 
3 

1,5 

 
 

7 
3,5 

 
 

10 
— 

5. Ремонтний молодняк: 
влітку 
взимку 

 
80 
65 

 
— 
15 

 
— 
15 

 
5 
5 

 
— 
— 

 
5 
5 

 
15 
— 

6. Відгодівельне поголів’я: 
влітку 
взимку 

 
82 
74 

 
— 
3 

 
— 
20 

 
3 
3 

 
— 
— 

 
3 
3 

 
15 
— 
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Основним зерновим кормом у зонах Полісся та Лісостепу є 
ячмінь, а із соковитих — картопля, кормова морква, буряк, топі-
намбур. У раціон свиней в основний період відгодівлі можна 
вводити 5—15 % трав’яного борошна. 

Висока продуктивність тварин та ефективне використання ко-
рмів досягається нормованою збалансованою годівлею по деталі-
зованих нормах. Для сільськогосподарської птиці важливим фак-
тором є необхідність балансування раціону повноцінними білка-
ми. Лімітуючі амінокислоти — лізин і метіонин можна балансу-
вати введенням у раціон концентратів цих амінокислот або біл-
ково-вітамінними добавками, виготовленими на основі кормів, 
продуктів біотехнології (гаприн, паприн, кормові дріжджі). 

Як джерело вітамінів групи «В» додатковим компонентом 
(2—5 %) раціону птиці може бути трав’яне борошно, висівки 
пшеничні. Вітаміни А, Д, Е в повному обсязі забезпечуються тва-
ринними та рослинними жирами і каротиноїдами продуктів пе-
реробки свіжих або консервованих зелених кормів за прогресив-
ними технологіями (табл. 4.9). 

Таблиця 4.9 
СТРУКТУРА ВИТРАТ КОРМІВ ПРИ ГОДІВЛІ ПТИЦІ 

ПОВНОЦІННИМИ КОМБІКОРМАМИ (% до загальної поживності) 

Вид птиці 
Корми 

Кури Індики Качки Гуси 

Зернові 60—75 60—75 60—75 60—75 

Висівки пшеничні   0,7 0,7 

Макуха та шрот 8—15 8—15 6—12 3—8 

Тваринні корми 4—6 4—6 3—4 3—4 

Кормові дріжджі 3—6 3—6 3—6 3—6 

Трав’яне борошно 3—5 3—5 5—10 5—10 

Мінеральні корми 7—9 5—6 4—6 4—5 

Кормовий жир 3,4 3—4 — — 
 
Відповідно до видових особливостей економічного спряму-

вання та ефективності використання наявних кормів у господарс-
тві розробляється раціональна структура річного раціону (табл. 
4.10). Виробництво грубих і соковитих кормів може бути забез-
печене за рахунок вирощування однорічних сіяних трав і кукуру-
дзи на силос на площі 132,8 га, що складатиме 37 % від загальної 
площі кормових угідь. 
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Таблиця 4.10 

РОЗРАХУНОК РІЧНОЇ ПОТРЕБИ У КОРМАХ ВІДПОВІДНО ДО СТРУКТУРИ РАЦІОНУ 

Грубі корми Соковиті Концентровані корми 

у тому числі у тому числі 

Статево- 
вікова група 

О
ди
ни
ця

 в
им

ір
у 

За
га
ль
на

 п
от
ре
ба

. 

ус
ьо
го

 

сі
но

 

сі
на
ж

 

тр
ав

’я
не

 
бо
ро
ш
но

 

ус
ьо
го

 

у 
то
м
у 
чи
сл
і с
ил
ос

 

ус
ьо
го

 

ви
сі
вк
и 

пш
ен
иц
і 

м
ак
ух
а 

та
 ш
ро
т 

тв
ар
ин
ні

 
ко
рм

и 

Зе
ле
ні

 к
ор
м
и 

Корови % 
ц корм. од.

100 
4380 

18 
788,4 

17 
306,6 

9 
391,2 — 22 

963,6 
10 

438 
20 

876 
3 

131,4 
2 

87,6 
— 
— 

40 
1752 

Ремонтні 
телиці 

% 
ц корм од. 

100 
450 

18 
81 

4,5 
20,25 

6 
27 — 19 

85,5 
18 
81 

16 
72 

3 
13,5 

1 
4,5 — 47 

211,5 

Молодняк 
до 1 року 

% 
ц корм. од.

100 
1750 

13 
227,5 

6 
105 

4 
70 

3 
52,5 

16 
280 

11 
192,5 

28 
490 

2 
35 

2 
35 

6 
105 

43 
752,5 

Відгодіве-
льне пого-
лів’я 

% 
ц корм. од.

100 
4312 

19 
319,3 

5 
215,6 

7 
301,3 — 22 

948,6 
16 

689,9 
21 

905,5 
5 

215,6 
1 

43,1 
4 

172,5 
38 

1638,6 

Свиномат-
ки та кнурі 

% 
ц корм. од.

100 
375 

12 
45 — — 5 

18,7 
12 
45 — 71 

266,3 
5 

18,7 
5 

18,7 
2,5 
9,4 

5 
18,7 

Ремонтний 
та відгоді-
вельний 
молодняк 

% 
ц корм. од.

100 
182,4 

15 
27,3 — — 5 

9,1 
10 
18,2 — 68 

123,8 
3 
5,5 

5 
9,1 

5 
9,1 

8 
14,6 
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Закінчення табл. 4.10 
 

Грубі корми Соковиті Концентровані корми 

у тому числі у тому числі 

Статево 
вікова група 

О
ди
ни
ця

 в
им

ір
у 

За
га
ль
на

 п
от
ре
ба

. 

ус
ьо
го

 

сі
но

 

сі
на
ж

 

тр
ав

’я
не

 
бо
ро
ш
но

 

ус
ьо
го

 

у 
то
м
у 
чи
сл
і с
ил
ос

 

ус
ьо
го

 

ви
сі
вк
и 

пш
ен
иц
і 

м
ак
ух
а 

та
 ш
ро
т 

тв
ар
ин
ні

 
ко
рм

и 

Зе
ле
ні

 к
ор
м
и 

Поросята 
до 4-
місячного 
віку 

% 
ц корм. од.

100 
84,8 

1 
0,8 — — 1 

0,8 
4 
3,4 — 88 

74,6 
1 
0,8 

3 
2,5 

7 
5,9 

7 
5,9 

Кури-не- 
сушки та 
ремонтний 
молодняк 

% 
ц корм. од.

100 
196,8 

5 
9,8 — — 5 

9,8 
3 
5,9 — 89 

175,2 
5 
9,8 

10 
19,7 

8 
15,7 

3 
5,9 

Відгодіве-
льне пого-
лів’я 

% 
ц корм. од.

100 
279,4 

5 
14,0 — — 5 

14,0 
5 

14,0 — 85 
237,1 

7 
19,5 

12 
33,5 

10 
27,9 

5 
14,0 

Усього  ц корм. од. 12 010,4 2013,1 657,4 790,0 104,9 2364,2 1401,4 3219,5 449,8 253,7 345,5 4413,7 

Пожив-
ність 1 ц ц корм. од.     0,45 0,35 0,6 0,2 0,2 1 0,6 1,0 1,2 0,2 

Загальна 
потреба у 
кормах 

ц корм. од.     1438,7 2257,0 174,3 1182,1 7007 3219,5 749,7 253,7 287,9 22 068,5 
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4.5. Навчальнi завдання 

Завдання 1. Визначити потребу у кормах на літній період для 
молочної ферми на 25 корів із середньою продуктивністю 7300 
кг за лактацію (жива маса корів — 650 кг). 

Молодняк ферми складається із 27 телят поточного року і се-
ми нетелей, двох бугаїв-плідників. 

Завдання 2. Комбікормовий завод отримав замовлення на ви-
робництво 17 т повнораціонних комбікормів для індиків 20-
тижневого віку. Розрахувати структуру комбікорму та потребу в 
його інгредієнтах для того, щоб виконати замовлення (табл. 
4.11). На ринку доступні такі корми і кормові добавки: горох (зе-
рно), соя (зерно), соєвий шрот, макуха соняшникова, м’ясо-
кісткове борошно, лізин кормовий, кормові дріжджі, кухонна 
сіль, трав’яне борошно, олія соняшникова і соєва, вуглекислий 
калій, фосфат кальцію кормовий, крейда, кормовий ракушняк, ві-
тамін В12, вітамін А кормовий, вітамін Е кормовий. В структурі ком-
бікорму премікси не повинні перевищувати масову частку 3 %. 

Таблиця 4.11 
ВИМОГИ ЩОДО СТРУКТУРИ КОМБІКОРМІВ  

ДЛЯ ІНДИКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХ ВІКУ 

Вік, тижнів 

індички індики Показник 

0—17 18—30 31—55 31—55 

Обмінна енергія в 100 г 
комбікорму, ккал 290 275 280 280 

сирий протеїн, % 18,0 13,0 14,0 16,0 

сира клітковина, % 7,0 7,0 7,0 6,0 

кальцій, % 1,80 1,50 2,50 1,50 

фосфор, % 0,80 0,80 0,80 0,70 

натрій, % 0,40 0,40 0,40 0,40 

амінокислоти, %: 
лізин 

 
0,97 

 
0,61 

 
0,69 

 
0,70 

метіонин + цистин 0,65 0,41 0,43 0,57 

триптофан 0,20 0,16 0,15 0,15 

оргінін 1,07 0,65 0,73 0,86 
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Закінчення табл. 4.11 

Вік, тижнів 

індички індики Показник 

0—17 18—30 31—55 31—55 

гістидин 0,39 0,29 0,30 0,32 

лейцин 1,46 1,18 1,03 1,20 

ізолейцин 0,87 0,61 0,65 0,50 

феніломін 0,86 0,63 0,67 0,55 

тірозин 0,60 0,46 0,38 0,33 

треонін 0,71 0,49 0,53 0,40 

валін 0,93 0,65 0,72 0,70 

гліцин 0,84 0,58 0,62 0,74 

Вітаміни, млн ІО: 
А (стабілізований) 
Д3 (стабілізований) 

 
15 
1,5 

 
7 

1,0 

 
15 
1,5 

 
15 
1,5 

Вітаміни, мг: 
Е 
К 
В1 
В2 
В3 
В4 
В5 
В6 

 
20 
2,0 
2,0 
5,0 
15 

1000 
30 
4 

 
25 
2,0 
2,0 
3,0 
10 

500 
20 
1 

 
20 
2,0 
2,0 
5,0 
20 

1000 
30 
4 

 
30 
2,0 
2,0 
5,0 
20 

1000 
30 
— 

Мікроелементи, мг: 
марганець 
цинк 
залізо 
мідь 
кобальт 
йод 

 
70 
70 
10 
2,5 
1,0 
0,7 

 
50 
30 
10 
2,5 
1,0 
0,7 

 
50 
60 
10 
2,5 
1,0 
0,7 

 
50 
60 
10 
2,5 
1,0 
0,7 

 
Завдання 3. Користуючись нормативами витрат кормів на ви-

робництво продукції тваринництва (табл. 4.12), відповідно до на-
явного поголів’я на початок року (за річним звітом господарства) 
розрахувати загальну потребу в кормах на календарний рік і порі-
вняти із фактичними показниками заготівлі кормів. Звіт подати у 
вигляді таблиць і висновків.  
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Таблиця 4.12 
НОРМАТИВИ ВИТРАТ КОРМІВ НА ВИРОБНИЦТВО ТВАРИННИЦЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 

На 1 ц продукції 

приріст худоби приріст свиней Показник 
молока 

Молочні 
продукти 

М’ясні 
продукти 

М’ясні 
породи 

Сальні 
породи 

На 
одну 
вівцю 

На 100 шт. яєць 
при яйценосно-
сті не менше 

250 шт. 

На одного 
коня 
на рік 

Кормові одиниці 1,5—1,6 8—10 5—7 3—4,5 5—6 7,5 1,9—2,1 30—35 

Перетравний 
протеїн на 
1 корм. од., г 104 110—115 115—125 110—115 105—110 90 135—150 85—95 

Питома вага окре-
мих груп кормів, %:

концентрати 24 21 65 74 70 17 96 29 

грубі: всього 
у тому числі: 

сіно 
сінаж 
солома 

23 
 

10 
9 
4 

20 
 
5 
5 

10 

32 
 
2 

30 
— 

— 
 

1—2 
— 
— 

— 
 

3—4 
1—2 
— 

30 
 

6 
16 
8 

— 
 

— 
— 
— 

44 
 

33 
10 
— 

соковиті: всього 
у тому числі: 

силос 
зелені 
молочні 

22 
 

16 
31 
— 

28 
 

22 
27 
4 

— 
 

— 
— 
3 

8—10 
 

2—4 
7 

2—4 

12—15 
 

5—7 
10 

1—2 

13 
 

12 
40 
— 

— 
 

— 
2 
— 

3 
 

— 
24 
— 
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ТЕМА 5. ОСНОВИ ЗООГІГІЄНИ 

5.1. Методичні поради до вивчення теми 

Вивчаючи тему, слід звернути увагу на те, що в Україні в 
період 1970—2000 рр. виробництво молока, свинини, яловичи-
ни, продуктів птахівництва було пов’язане із будівництвом 
комплексів, створенням спеціалізованих ферм (відповідні тех-
нології описуються у літературі), що потребувало значних ко-
штів. Масовий перехід до фермерства і ведення тваринництва у 
присадибних господарствах вимагає пошуку альтернативних 
технологій. Одним із нових напрямів є застосування у будів-
ництві ферм модульних конструкцій з полегшених матеріалів 
(дерево, пластик, тимчасові огорожі, пересувні будиночки, 
піднавіси тощо). 

Технологія утримання тварин значною мірою може вплину-
ти на економічну ефективність галузі. Недотримання парамет-
рів мікроклімату в приміщенні спричинює зниження продук-
тивності тварин, скорочення строків їх використання на фермі. 
Адже відомо, що у домашніх умовах корів утримують до 10—12 
отелень, коней 20—25 років, тоді як на фермах колективних 
підприємств цей термін скорочується вдвічі. Витрати на виро-
щування пропорційно розподіляються на одержану продукцію. 

З іншого боку, технологія утримання визначає потреби капі-
таловкладень на будівництво приміщень, їх ремонт, обслугову-
вання. Технологія утримання тварин настільки є ефективною, 
наскільки вона відповідає фізіологічним нормам, ураховує при-
родно-кліматичні фактори та економічну оцінку її реалізації. 

Вивчення основ зоогігієни необхідно розпочати з визна-
чення сучасних вимог щодо умов утримання окремих видів 
сільськогосподарських тварин, з оцінювання впливу на тва-
рин факторів зовнішнього середовища (повітря, ґрунт, вода, 
корма). Крім того, належить вивчити питання охорони навко-
лишнього середовища від забруднення відходами тваринництва 
і переробних цехів. 

Варто зосередити увагу на альтернативних технологіях утри-
мання тварин і дати їм зоогігієнічну оцінку. Створення опти-
мальних умов середовища, що має безпосередній вплив на ор-
ганізм тварин упродовж усього її життя, викликає відповідні 
реакції та процес адаптації до даної технології утримання. Адап-
тація — важлива умова акліматизації тварин у зв’язку із впли-
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вом природно-кліматичних факторів у процесі переміщення 
тварин з одного регіону в інший. Потребують уваги й ступінь 
реактивності тварин, що належать до різних порід або порід-
них груп, пропозиції щодо породного районування в Україні. 

Особливе місце серед питань зоогігієни посідає екологічна 
оцінка окремих регіонів у зв’язку із забрудненням радіонуклі-
дами, важкими металами та іншими побічними продуктами 
виробництва промислових підприємств, діяльності військово-
промислового комплексу. 

Оцінювання технології утримання сільськогосподарських тва-
рин виконують на основі аналізу показників мікроклімату у тва-
ринницьких приміщеннях. Найважливішими показниками мікро-
клімату є: температура, вологість, освітлення, газовий склад повітря. 

У приміщеннях температуру вимірюють за допомогою ртут-
них або спиртових термометрів. Шкалу термометрів градуйо-
вано відповідно до температури замерзання (кристалізації) во-
ди (– 0 °С) і температури кипіння (випаровування) води (+ 100 С) 
із ціною поділки 0,1—0,2 °С. Спиртові термометри доцільно 
використовувати для визначення низьких температур — менше 
78,3 °С (температура кипіння спирту), ртутні — для визначен-
ня максимальних температур протягом доби або іншого про-
міжку часу. Мінімальну температуру вимірюють за допомогою 
спиртового термометра, який має спеціальну конструкцію і 
встановлюється горизонтально. 

У практичній роботі на фермах велика увага приділяється 
коливанням температури, вологості, тиску в приміщеннях. Для 
вимірювань застосовують термограф, гігрограф, барограф. Ос-
новою конструкції термографа є біметалева пластина, яка на-
дає коливальних рухів перу самописця із відповідною реєстра-
цією змін температури. Гігрографом, принцип дії якого ґрунту-
ється на використанні властивостей людського волосся (при 
високій вологості волосся розтягується, при низькій — стиска-
ється), можна реєструвати вологість протягом доби. Коливання 
вологості, тиску, температури записуються на змінній стрічці, 
встановлюваній на барабані термографа, гігрографа, барографа 
перед початком досліджень. Один оберт барабана відповідає 
24 годинам. 

Параметри мікроклімату у тваринницьких приміщеннях ре-
єструють декілька разів на місяць вранці (6.00—7.00), вдень 
(13.00—14.00) і ввечері (21.00—22.00). Показники визначають 
у зоні розташування тварин й у кінцях приміщення. Важливо 
знати різницю у показниках температури, визначеної на такій 
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висоті від підлоги: 20—30 см, 40—60 см (рівень розташування 
автонапувалок і годівниць), 150 см (рівень розташування основ-
ної маси тулуба, середина висоти приміщення). 
Вологість і температуру повітря можна визначити за до-

помогою психрометра, принцип дії якого ґрунтується на різни-
ці температур вологого і сухого термометрів. Абсолютна воло-
гість повітря визначається за формулою 

,)( 1 BttdEA   

де: А — абсолютна вологість повітря, г/м3; 
Е — максимальна пружність водяної пари за показанням 

вологого термометра, мм рт. ст.; 
d — психрометричний коефіцієнт, що залежить від швидко-

сті руху повітря; 
t — температура за показанням сухого термометра; 
t1 — температура за показанням вологого термометра; 
В — барометричний тиск, мм рт. ст. 
Відносну вологість (R) визначають за співвідношенням аб-

солютної вологості і максимального рівня насичення повітря 
водяними парами за даної температури: 

R = А/В · 100 %. 

Для спрощення розрахунків у практиці використовують псих-
рометричні таблиці, де по вертикалі читають різницю у пока-
заннях сухого і вологого термометрів, а по горизонталі — по-
казання сухого термометра. Точка перетину цих значень ви-
значає показник відносної вологості (від 30 до 100 %). 
Атмосферний тиск визначають відповідно до зміни маси 

повітря на рівні моря (1 л повітря при 0 °С — 1,294 г). За оди-
ницю атмосферного тиску прийнято 1 мм рт. ст. (133 Па). Ат-
мосферний тиск змінюється залежно від географічного розта-
шування і погодно-кліматичних умов. У горах тиск знижуєть-
ся, у низинах спостерігається його підвищення. У нестійку во-
логу погоду, коли хмарно, тиск зростає, у суху сонячну — 
знижується. Тиск атмосферного повітря вважається нормаль-
ним, коли дорівнює 760 мм рт. ст. (100 кПа) при температурі 0 С. 
Тиск вимірюється барометром, барографом. 
Швидкість руху повітря можна визначити за допомогою 

кататермометра або анемометра. Досить точні показники 
отримують, використовуючи чашковий анемометр МС-13 або 
крильчастий анемометр АСО-3 та модифікації їх. Принцип ро-
боти ґрунтується на фізичному діянні повітря на рухому час-
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тину анемометра упродовж 100 с; реальне значення швидкості 
руху повітря визначається за довідниковими таблицями. 
Освітленість у тваринницьких приміщеннях оцінюють за 

співвідношенням площі вікон і площі підлоги, світловим кое-
фіцієнтом, що визначається. Наприклад, приміщення ферми 
завдовжки 25 м, завширшки — 6 м має 14 вікон заввишки 1,2 м, 
завширшки 0,8 м. Загальна площа вікон: (0,8  1,2)  14 = 13,44 (м2), 
площа підлоги: 25  6 = 150 (м2). Світловий коефіцієнт (СК) роз-
раховуємо за формулою: 

СК = Sn / Sb, 

де: Sn — площа підлоги; 
Sb — площа вікна. 

СК = 150 / 13,44 = 11,2. 

Освітленість можна визначити фотометрією (прилад — люк-
сометр). За одиницю освітленості (люкс) прийнято рівень світ-
лового потоку в 1 люмен на площу в 1 м2. Рівень освітленості 
на фермі фіксується чутливим фотоелементом і гальванометром. 

Рівень освітленості має важливе значення для ферм, які ви-
рощують молодняк для відтворення. Освітленість розрахову-
ють у приміщеннях на висоті 0,5—1,5 м від підлоги (визнача-
ють середнє арифметичне значення). 

Умови мікроклімату в приміщеннях доповнюють оцінкою 
газового складу повітря, що характеризує рівень мікробіологі-
чного і біохімічного процесів для конкретних виробничих 
умов. Склад повітря у приміщеннях може змінюватися залежно 
від рівня чистоти, зволоження, температури, ступеня щільності 
поголів’я та інших технологічних факторів. Атмосферне повіт-
ря містить 78 % азоту, 21 % кисню та 0,03 % вуглекислого газу, 
0,93 % аргону та інші гази. Газовий склад повітря в умовах фе-
рми контролюється, він має відповідати санітарно-гігієнічним 
вимогам: вміст вуглекислого газу — не більше 0,2 %, аміаку — 
до 20 мг / м3, сірководню — до 10 мг / м3, окису вуглецю — до 
2 мг / м3 (табл. 5.1). 

Вміст шкідливих газів у повітрі визначають, застосовуючи 
фізико-хімічні методи аналізу. Дія універсального газоаналіза-
тора УГ-2 ґрунтується на принципі хроматографічного аналізу. 
Цим приладом можна визначити вміст вуглекислого газу, окису 
вуглецю, аміаку, сірководню та інших газів. Прилад має спеці-
альні індикаторні трубочки, через які для визначення ступеня на-
сичення повітря шкідливими газами перекачують пробу повітря. 
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Таблиця 5.1 
ОПТИМАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ МІКРОКЛІМАТУ ДЛЯ ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ 

Концентрація шкідливих речовин на 1 м2 
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ВРХ корівник 4,5—5,0 2,5 1,8 6—10 70 0,3—10 0,2 До 10 До 10 2—3 60—70 

Родильне відділення 4,0—5,5 2,7 1,7 14—18 70 0,2—0,5 0,2 До 10 До 10 1—2 50 

Телятник (до 6 міс.) 2,5—3,0 2,0 1,3 12—18 70 0,2—1,0 0,2 До 20 До 10 1—2 50—60 

Телиці для відтворення 3,5—4,0 2,3 1,5 8—16 70 0,3—0,2 0,2 До 20 До 10 2—3 60—70 

Бички на відгодівлі 4,0—4,5 2,5 1,7 8—12 70 0,5—1,0 0,3 20 До 10 3—4 60—70 

Свині кнурі-плідники 2,5—7,0 2,5—7,5 2,5—2,8 14—16 75 0,3—1,0 0,2 20 10 2 До 60 

Свиноматки супоросні 1,9—7,5 2,5—3,5 2,5—3,5 14—20 70 0,5—1,0 0,2 10 10 2 До 50 

Свиноматки несупоросні 1,2—1,4 1,9—2,0 1,9—2,0 20 70 0,15—0,40 0,2 10 10 2 До 50 

Відлучені поросята 0,35—0,40 До 3,5 До 3,5 22—34 70 0,2—0,6 0,2 20 10 2 До 50 

Ремонтні свинки і хрячки 0,8—1,0 До 3,5 До 3,5 20—21 75 0,2—0,7 0,2—0,25 20 10 2 До 70 

Поросята на відгодівлі 0,6—0,8 До 3,5 До 3,5 16—19 75 0,25—0,8 0,2—0,25 20 10 2 До 80 
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Закінчення табл. 5.1 

Концентрація шкідливих речовин на 1 м2 
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Вівці барани-плідники 1,9—3,0 — — 4—6 75 0,2—0,5 0,1—0,25 10—20 10 0,25 % До 70 

Матки із ягнятами 0,8—1,7 — — 8—12 75 0,2—0,3 0,1—0,2 До 10 10 0,25 % До 50 

Родильне відділення 1,1—2,2 — — 10—16 75 0,1—0,2 0,1—0,2 До 10 10 0,25 % До 70 

Ягнята до 45 днів 0,3—0,4 — — 12—16 70 0,2—0,5 0,2—0,25 До 10 10 0,25 % До 70 

Ягнята після 45днів 0,4—0,6 — — 6—12 75 0,3—1,0 0,21—0,25 10—20 10 0,25 % До 70 

Коні жеребці 12—16 3—5 3—5 10—12 70—75 0,2—0,5 0,2 10 До 10   

Племінні кобили 12—14 3—4 3—5 10—12 70—75 0,2—0,5 0,2 10 До 10   

Робочі коні 10,5 3,0—3,5 3,0—3,5 8—10 70—75 0,2—1,0 До 0,1 10—20 До 10   

Молодняк до 
1,5-річного віку 4,5—5,5 3—4 2—3 12—14 70 0,1—0,3 0,2 10 До 10   

Молодняк 
1,5—2,5-річного віку 5,5—7,0 4—5 2—3 10—12 70 0,2—0,4 До 0,1 10—20 До 10   

Матки з лошатами 7—8 4—5 2—3 12—14 70 0,1—0,2 До 0,1 10 До 10   
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Оптимізацію умов утримання окремих статево-вікових груп 
можна забезпечити, виконуючи відповідні розрахунки в процесі 
проектування ферм і тваринницьких комплексів. 

Приклад. Фермер щорічно планує продавати 120 ремонтних 
свинок через аукціон і за договорами. За рік буде одержано два 
приплоди від свиноматок. Плодючість основних свиноматок — 
10 поросят за один опорос, перевірюваних — вісім поросят за 
один опорос. Розподіл приплоду — свинки:хрячки — 1:1. Сту-
пінь вибракування молодняка — 50 %. Від перевірюваних сви-
номаток планується одержати 30 % поросят. На кожних дев’ять 
свиноматок необхідно мати хряка-плідника. 

Розв’язок: Визначаємо необхідний приплід за рік (В) для 
одержання запланованого поголів’я ремонтного молодняка (А, 
120 свинок): 

  2/)(  mkAB , 

де: m — ступінь вибракування, % 
k — ступінь збереження приплоду, %  
2 — коефіцієнт співвідношення свинок і хрячків. 

  )гол.(480250/)100120( B . 

Розраховуємо необхідне поголів’я перевірюваних свиноматок 
(С): 

)](/[)(  pmnBC , 

де: n — рівень розподілу приплоду, що планується отримати від 
перевірюваних свиноматок, %; 

m — рівень збереження приплоду на час відлучення від сви-
номаток, %; 

p — кількість приплоду за один опорос, гол.; 
 — кількість опоросів на рік, шт. 

2,9)]28(98/[%)30480( C  (свиноматки). 

Отже, від перевірюваних свиноматок за два опороси буде оде-
ржано 144 гол. приплоду (9 · 16). Від основних свиноматок нале-
жить отримати 336 гол. приплоду, по 20 гол. у розрахунку на од-
ну свиноматку. Тобто необхідно мати приблизно 17 свиноматок 
(336 : 20). Навантаження на одного кнура-плідника — дев’ять сви-
номаток — усього необхідно [(9 + 17) / 9]. З розрахунків отриму-
ємо оптимальну структуру стада (табл. 5.2). 
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Таблиця 5.2 

ОПТИМАЛЬНА СТРУКТУРА СТАДА ДЛЯ ЗАПЛАНОВАНОЇ  
ПРОДУКЦІЇ (ПЛЕМІННИЙ МОЛОДНЯК) 

Необхідна площа у свинарнику, м2

Статево-вікова група Голів
на 1 голову усього 

Довжина 
станка 

Кнурі-плідники 3 7 21 3,5 

Свиноматки основні 17 2 34 3,5 

Свиноматки перевірювані 9 2 18 3,5 

Свинки всього 240 — — — 

у тому числі ремонтні 120 1 120 3,5 

Хрячки всього 240 0,8 192 3,5 

Свинок для відгодівлі 120 0,8 96 3,5 

Разом:   481 3,5 

 
Свинарники доцільно будувати дворядними із кормовим про-

ходом 2,5 м і робочою зоною для збирання та транспортуван-
ня гною 0,7 м. Отже, загальна ширина приміщення (Щ) склада-
тиме: 

2,5 + (0,7 · 2) + (3,5 · 2) = 10,9 (м) 

Довжину приміщення (Д) розрахуємо за формулою 

)д/(Д аS  , 

де S — загальна площа станків для запланованого поголів’я, м2; 
д — довжина станка, м; 
а — кількість рядів у приміщенні. 

Д = 481 / (3,5 · 2) = 68,7 (м). 

Площу вікон (S2) визначаємо відповідно до світлового коефі-
цієнта (1:10) при вирощувані ремонтного молодняка. 

.)м(1,4810:481 2

2
S  

Загальна площа свинарника  

S2 = Д  Щ. 

S2 = 68,7  10,9 = 748,83 (м2). 
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5.2. План семiнарсько-практичного заняття 

1. Гігієна повітряного середовища. 
2. Санітарна охорона ґрунтів. 
3. Гігієна водопостачання ферм. 
4. Санітарна оцінка якості кормів і гігієна годівлі тварин. 
6. Гігієна утримання великої рогатої худоби, свиней, коней, 

сільськогосподарської птиці. 
7. Особиста гігієна працівників ферм і тваринницьких ком-

плексів. 
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5.3. Термiнологiчний словник 

Акліматизапія — процес пристосування (адаптації) організму 
тварин до нових умов утримання, обумовлених природно-
кліматичними факторами. 

Зоогігієна — наука, що вивчає взаємодію організму тварин і факто-
рів зовнішнього середовища з метою визначення раціональних умов 
утримання, годівлі і відтворення. Оцінювання технологічних параметрів 
вирощування та експлуатації сільськогосподарських тварин уможливлює 
забезпечення значної стійкості тварин до хвороб, високу відтворюваль-
ну здатність. 

Мікробіологічний контроль (повітря, ґрунту) — перевірка повітря, 
ґрунту на наявність патогенних мікроорганізмів, грибків, бактерій. 
Найбільш насичений щодо мікроорганізмів — верхній (орний) шар 
ґрунту. Мікробний склад ґрунту і повітря може змінюватися під впли-
вом технологічних факторів і фізико-хімічних властивостей ґрунту, по-
вітря. Патогенні мікроби можуть довго зберігатися в ґрунті через утво-
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рення захисних капсул (сибірська язва — понад 50 років, міксобактерії, 
холерний вібріон, сальмонела — до одного року, пастерела, збудник 
туляремії — 2—3 місяці). 

Мікроклімат — умови внутрішнього середовища обмеженого про-
стору (тваринницьких приміщень), що характеризуються відповідними 
параметрами (температура, вологість, газовий склад повітря та ін.). На 
характер мікроклімату впливають фактори зовнішнього середовища — 
фізичний стан повітря, сонячна радіація, озеленення ферми, рельєф мі-
сцевості, наявність водойм тощо. 

Санітарна охорона — запобігання розповсюдженню хвороботворних 
інфекцій та оздоровлення ґрунту, повітря, кормів, води. Профілактика 
включає заходи з правильної організації виробничого процесу, знижен-
ня відходів, знезаражування сировини та продуктів виробництва під-
приємства. Особлива увага приділяється технології зберігання та знеза-
ражування гною, знищення трупів, відходів забійних цехів, роботі очис-
них споруд. 

?  5.4. Запитання для поточного контролю знань 

1. Які показники оптимального складу повітря для тваринницьких 
приміщень (велика рогата худоба, свині, вівці, коні, птиця)? 

2. Назвіть основні фізичні властивості повітря та дайте їм ко-
ротку характеристику. 

3. Які методи застосовуються для дослідження фізичних власти-
востей повітря? 

4. Як впливають аміак, сірководень, вуглекислий газ на фізичний 
стан сільськогосподарських тварин, птиці? 

5. Дайте оцінку впливу радіоактивного забруднення ґрунту, повіт-
ря, кормів, води на здоров’я тварин та якість продукції. 

6. Оцінювання технологічного процесу очистки води на фермі, на 
пасовищі. Технологія зберігання води. 

7. За якими показниками оцінюється якість води на фермі? 
8. Яке значення має біологічно повноцінна годівля сільськогоспо-

дарських тварин, птиці? 
9. Які показники є основними у зоогігієнічній оцінці якості ко-

рмів? 
10. Як впливають нітрати та нітрити у кормах на стан здоров’я 

великої рогатої худоби, овець, свиней і коней? 
11. Охарактеризуйте метод дослідження якості кормів. 
12. Які гігієнічні вимоги до конструкцій та будівельних матеріалів, 

застосовуваних на фермах? 
13. Технологія вентиляції тваринницьких приміщень. 
14. Санітарна оцінка вентиляційних споруд на фермах. 
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5.5. Навчальнi завдання 

Завдання 1. Внаслідок реформування агрофірми «Зоря» утвори-
лося фермерське господарство «Нива», яке отримало в рахунок 
майнових паїв приміщення для утримання свиней. Внутрішні роз-
міри приміщення такі: довжина — 75 м, ширина — 11,7 м. Розра-
хувати, який обсяг поголів’я свиней на відгодівлі можна тримати 
за умови дотримання санітарно-гігієнічних умов утримання. Три-
валість відгодівлі — 180 днів (від 2 до 8 місяців). 

Завдання 2. Сільськогосподарський кооператив уклав угоду з 
маслозаводом на постачання щоденно 4 т молока. Середня про-
дуктивність корів за лактацію — 4800 кг. Планується отримати на 
100 корів не менше як 97 телят. Ступінь вибракування корів має 
становити не більше 12 %. Визначити оптимальну структуру стада, 
яка дасть змогу виконати умови виконання контракту. Розрахувати 
потребу у приміщеннях для корів і приплоду поточного року наро-
дження. Запліднення корів буде забезпечене за рахунок штучного 
осіменіння (угоду уклали з головним селекційним центром). 

ТЕМА 6. БIОТЕХНОЛОГIЯ У ТВАРИННИЦТВI 

6.1. Методичні поради до вивчення теми 

Зростання економічної ефективності сільськогосподарського 
виробництва неможливе без застосування інноваційно-
інвестиційних проектів, до яких належить й «біотехнологія». За-
стосування штучного осіменіння і трансплантації ембріонів 
уможливлює швидке збільшення високопродуктивного поголів’я, 
а тому є впливовим фактором у нарощуванні обсягів виробницт-
ва при значному зниженні питомих витрат на одиницю продукції. 
Ці та інші економічні показники значно поліпшуються, якщо у гос-
подарстві реалізуються програми селекційно-племінної роботи. 
Ефективність селекції залежить від ефективності використання ви-
сококласних плідників і маток. Штучне осіменіння дає змогу значно 
активізувати цю роботу. Саме завдяки застосуванню штучного осі-
меніння були створені високопродуктивні стада молочної худоби, 
де продуктивність корів сягала 6 тис. — 7 тис. кг за лактацію (плем-
заводи «Плосківський», «Бортничі», «Василівка», «Велика Буром-
ка», дослідні господарства «Чайка», «Олександрівка», «Терезине» 
та ін.). 
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Штучне осіменіння дає змогу скоротити втрати, пов’язані із 
вагінальними хворобами самок та утриманням значної кількості 
плідників. Штучне осіменіння і трансплантація ембріонів сприя-
ють збільшенню приплоду на 100 маток і зменшенню затрат пра-
ці у розрахунку на одиницю одержаної продукції. 

Бiотехнологiя у тваринництвi — невелика, але важлива части-
на бiоiндустрiї, спрямована на науковi дослiдження i розроблення 
ефективних методiв ведення галузi. Вона сформувалася й розви-
вається у таких напрямах: 

1. Виробництво комплексних кормів iз застосуванням про-
дуктiв мiкробiологiчного синтезу (амiнокислоти, вiтамiни, фермен-
ти, бактерiальний бiлок та iн.); 

2. Одержання енергетичних засобiв завдяки переробцi 
вiдходiв тваринництва (спирту, бiогазу та iн.); 

3. Репродуктивна бiотехнологiя (штучне осiменiння тварин, 
трансплантацiя ембрiонiв); 

4. Фармакологiчна промисловiсть для забезпечення тваринни-
цтва вакцинами, гормонами, антибiотиками та iншими 
лiкарськими препаратами; 

5. Виробництво засобiв захисту навколишнього середовища 
(очищення стічних вод ферм, переробка господарських вiдходiв 
кормовиробництва, виготовлення компостiв з органiчних добрив та 
iн.). 

Уже понад 40 рокiв у тваринництвi в результатi глибокого охо-
лодження та крiонiзацiї гамет отримують особливий вид продукцiї. 
Крiоконсервовану спермопродукцiю виробляють державнi племіннi 
станцiї, селекцiйнi центри та «елевери» з вирощування, оцiнювання 
та племiнного використання плiдникiв. Такi пiдприємства зазнають 
значних втрат, якщо продуктивнiсть плiдникiв є низькою. В зв’язку з 
цим технологи розробляють механiзм ефективної годiвлi, утримання 
та одержання високоякiсної спермопродукцiї. Технологiчний процес 
штучного осiменiння самок включає такi основнi виробничi операцiї: 

1) одержання сперми вiд плiдника; 
2) перенесення гамет у штучне середовище; 
3) еквiлiбрацiя; 
4) пакування спермодоз і заморожування; 
5) зберiгання i транспортування заморожених спермодоз; 
6) розморожування гамет; 
7) осiменiння. 
Режим використання плiдникiв значною мiрою впливає на 

кiлькiсть i якiсть спермопродукцiї. 
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Основна мета теми — набуття навичок виконувати виробничi 
розрахунки щодо виробництва спермопродукцiї на 
племпiдприємствах. Навантаження на плiдникiв установлюється 
з розрахунку взяття сперми два-три рази на тиждень. За один робо-
чий день молодий плiдник має дати один еякулят, дорослий — два еякуляти спе-
рми, що еквiвалентно 6—15 мл сперми вiд бугая-плiдника, 1—3 мл вiд барана-
плiдника, 80—150 мл вiд жеребця, 300—400 мл вiд кнура-плiдника. У кожному 
мiлiлiтрi сперми може мiститись вiд 0,1 млрд до 2 млрд сперматозоїдiв. Розраху-
нково на одну спермодозу пiсля вiдтавання має припадати 12—15 активних спе-
рматозоїдiв. У процесi крiонiзацiї гине 40—50 % гамет, що враховується у розра-
хунках щодо виходу спермопродукцiї. 

Приклад. Вiд барана-плiдника одержано 1,8 мл сперми iз кон-
центрацiєю сперматозоїдiв 2,1 млрд/мл та активнiстю 9 балiв 
(90 % сперматозоїдiв рухаються прямолiнiйно). Визначаємо, 
скiльки спермодоз (N) можна одержати i який ступiнь розве-
дення сперми можна використати: 

100
)( 21





C

ABMA
N , 

де: А1 — активнiсть сперми, балiв; 
М — концентрацiя сперматозоїдів у 1мл, млн; 
А2 — активнiсть спермодоз пiсля вiдтавання, балiв; 
С — концентрацiя живих активних сперматозоїдів пiсля 

вiдтавання, млн; 
100 — абсолютна активнiсть (10 балiв = 100 % живих сперма-

тозоїдів iз прямолiнiйним рухом); 
В — об’єм одержаної сперми, мл. 

N = 9 · (2100 · 1,8) · 0,1 / С · 100 = 11,34. 
Отже, можна одержати 11—12 спермодоз, що достатньо для 

осiменiння п’яти-шести вiвцематок. 
Ступiнь розведення (К) залежить вiд об’єму спермодози (0,1—

0,2 мл для овець i корiв) та об’єму еякуляту: 

К = N · 0,2 – В, 
К = 113 · 0,2 – 1,8 = 2,26 (мл). 

Тобто до «нативної» сперми слiд додати 2,26 мл розрiджувача 
(штучне середовище для сперматозоїдiв). 

Результати штучного осiменiння корiв (телиць) заносяться у 
облiкову картку (табл. 6.1), де визначається також час сприятли-
вого запуску корiв (припинення лактації), час отелення. З цiєю 
метою може застосовуватися календар тiльностi (рис. 6.1). 
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Таблиця 6.1 

ОБЛІКОВА КАРТКА ОСІМЕНІННЯ ТА ОТЕЛЕНЬ КОРІВ 

Кличка __________________________________ дата народження______________________ 
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Рис. 6.1. Календар тiльностi корiв 
(А — два-чотири статевих цикли; Б — 40—60 днів) [5] 

Ефективнiсть роботи технiка штучного осiменiння визнача-
ється вiдсотком заплiднених самок i загальною кiлькiстю одер-
жаного приплоду. 

6.2. План семiнарсько-практичного заняття 

1. Бiотехнологiя виробництва бiологiчно активних речовин. 
2. Вирiшення проблеми виробництва кормового бiлка. 
3. Бiотехнологiя вiдтворення сiльськогосподарських тварин. 
4. Використання в селекцiї полiморфних систем кровi. 
5. Органiзацiя роботи пунктiв штучного осiменiння корiв і телиць. 
6. Зберiгання та облiк замороженої спермопродукцiї на фермах 

i племпiдприємствах. 
7. Розморожування та оцiнювання сперми. Технологiя штуч-

ного осiменiння у скотарствi, свинарствi i вiвчарствi. 
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6.3. Термiнологiчний словник 

Бiотехнологiя — наука, що вивчає властивостi клiтин з метою оде-
ржання нових якостей або не вiдомих ранiше речовин з корисними 
структурними змiнами. 

Гамети — статевi клiтини (чоловiчi — сперматозоїди, жiночi — яй-
цеклiтини), що знаходяться в статевих шляхах або поза ними до часу 
утворення зиготи i розвитку ембрiона. 

Пункти штучного осiменiння — спецiально обладнанi лабораторiї 
(стацiонарнi, пересувнi), в яких передбачено процес зберiгання спермо-
доз у сосудах Д’юара (в рiдкому азотi) при температурi –196 °С та їх 
розморожування, коли це необхiдно. 

Трансплантацiя ембрiонiв (зигот) — технологiчний процес стиму-
лювання (за допомогою гормональних препаратiв) множинної овуляцiї 
та перенесення заплiднених яйцеклiтин вiд органiзму самки-реципiєнта 
до органiзму самки-донора. У скотарствi можна одержати за одну супе-
ровуляцiю 12—18 яйцеклiтин, з яких 70 % здатнi до ембрiонального 
розвитку. 

Штучне осiменiння — технологiчний процес одержання чоловiчих 
статевих клiтин, їх зберiгання у сприятливих умовах і перенесення у 
статевi шляхи самки в перiод статевої охоти (час ефективного за-
плiднення). 

?  6.4. Запитання для поточного контролю знань 

1. Яке практичне значення бiотехнологiй для розвитку сільського-
сподарського виробництва? 

2. Що є основою для виробництва кормових дрiжджiв? 
3. Якi бiологiчно активнi речовини виробляють iз застосуванням 

методiв бiотехнологiї? 
4. Розкрийте суть поняття «генна iнженерiя». 
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5. Як вирiшується проблема кормового бiлка iз застосуванням 
бiотехнологiї? 

6. Як реалiзуються в Українi сучаснi технологiї трансплантацiї 
ембрiонiв? 

7. Наскiльки точним є поняття «трансплантацiя ембрiонiв», «штучне 
заплiднення»? 

8. Розкрийте суть понять «полiморфнi системи кровi», «генетичнi 
маркери». 

9. Наскільки ефективним є застосування штучного осіменіння 
сільськогосподарських тварин в Українi? 

10. Перспективи розвитку біотехнології в Українi у зв’язку iз енер-
гетичною i продовольчою кризами 90-х рокiв ХХ ст. 

6.5. Навчальнi завдання 

Завдання 1. Визначити обсяги одержаної спермопродукцiї вiд 
бугаїв-плiдникiв за квiтень (табл. 6.2). Наскiльки ефективним бу-
де штучне осiменiння в регiонi, якщо замовлення на спермопро-
дукцiю на місяць — 25 730 спермодоз? 

Завдання 2. Користуючись календарем тiльностi, визначити 
кількість корiв, що отеляться у технологiчно сприятливi термiни 
(лютий — друга-третя декади — квiтень — перша-друга декади), 
якщо вiдомі строки, у якi було плодотворно осiменено вiдповiдну 
кiлькiсть корiв i телиць: 

 

Кiлькiсть корiв, що були плодотворно 
осiмененi по декадах мiсяця Мiсяць 

1 2 3 

Травень 12 18 7 

Червень 4 6 3 

Липень 4 2 7 

Серпень 6 5 2 

Вересень 3 2 2 

Жовтень 3 4 3 

Листопад 1 0 1 

Грудень 0 0 1 
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Таблиця 6.2  
НАДХОДЖЕННЯ СПЕРМОПРОДУКЦІЇ ВІД БУГАЇВ-ПЛІДНИКІВ 

ЧОРНО-РЯБОЇ ПОРОДИ у квітні 1999 р. 

Одержано спермопродукцiї Кличка 
бугая-

плiдника 
Показник 

1.04 3.04 5.04 8.04 10.04 12.04 15.04 17.04 19.04 22.04 24.04 26.04 29.04 31.04 

Алмаз В 8,5 10,5 К 9,5 13,5 9,5 7,5 8,5 8 6,5 12,5 11 12 10,5 

 М 1,2 1,1 — 0,9 1 1,1 1,5 1,4 1,2 1,6 1,4 1,2 1 1,1 

 А1 9 9,5 — 10 9 8,5 9 9,5 9,5 10 9 9,5 9 8,5 

 А2 4,5 5 — 3 4,5 4,5 5 4,5 4,5 5 4 4 4,5 4 

Адема В 14 12,5 14,3 17,2 16 14,2 12 7,5 12 К 11,5 14,3 12,5 11 

 М 1,4 1,3 1 1,2 1,1 1,2 1 0,9 1,2 — 0,9 1,2 1,3 1,3 

 А1 9 9,5 9 9,5 10 9 8,5 8,5 9 — 9,5 9 9 10 

 А2 3 4,5 4 4,5 5 3,5 5 4,5 4 — 3,5 4 3 4,5 

Кристал В 8,5 10,5 12 9 12,4 13,5 К 12,8 11,7 17,2 12,5 11,5 16,2 15 

 М 1,4 1,5 1,2 1,5 1,4 1,3 — 1,2 0,9 1,1 1,4 1,3 1 1 

 А1 9 9,5 9 9,5 10 8,5 — 9,5 9 9,5 9 8,5 8 9 

 А2 5 4,5 4 4 4,5 3,0 — 5 4 4,5 4,5 4 4,5 4 

В — об’єм одержаної сперми, мл; 
М — концентрацiя спермiїв, млрд/мл; 
А1 — активнiсть нативної сперми, балiв; 
А2 — активнiсть спермодоз пiсля розморожування, балiв (3 бали i менше — брак); 
К — коловий рух сперматозоїдів. 
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ТЕМА 7. МОЛОЧНЕ СКОТАРСТВО 

7.1. Методичні поради до вивчення теми 

Вивчаючи тему належить звернути увагу на те, що у молоч-
ному скотарстві зосереджено значні виробничі ресурси, які по-
требують інвестування на просте й розширене відтворення. Ефек-
тивність використання їх значною мірою залежить від резуль-
татів реалізації системи технологій (годівля, утримання тварин, 
відтворення стада). 

Технологічна та економічна ефективність молочного скотарс-
тва залишається низькою через невисоку продуктивність корів 
(2 тис. — 3 тис. кг за лактацію), високий рівень витрат кормів на 
одиницю продукції, скорочення терміну експлуатації (до 5—7 лак-
тацій), передержанням телиць до першого плодотворного осіме-
ніння (понад 20 місяців). 

Глибоке вивчення технології виробництва молока дасть змогу 
з’ясувати причини спадання продуктивності корів та інші нега-
тивні і позитивні моменти переорієнтації цієї галузі на приватні 
та фермерські господарства як основних виробників молока в 
Україні. Реструктуризація господарств вимагає прийняття ефек-
тивного управлінського рішення — як розвивати цю галузь, те-
пер та у майбутньому? Хто має стати основним виробником яло-
вичини й молока? Де ефективність залучених ресурсів буде най-
вищою? Відповідь на ці та інші питання потребує синтезу техно-
логії та економіки аграрного виробництва. 

Системи технологій у скотарстві розробляються відповідно до 
біологічних особливостей реалізації продуктивних властивостей 
великої рогатої худоби у різні періоди росту та економічної доці-
льності значного технічного навантаження ферми. Залучення до 
технологічних процесів машин і механізмів обумовлює збіль-
шення енерговитрат, а звідси — зростання сукупних витрат, со-
бівартості продукції, зниження економічної ефективності ферми. 

Ферми приватних селянських господарств обмежують свої 
потреби мобільною технікою для перевезення кормів, транспор-
тування гною, відвантаження продукції. Для виконання багатьох 
операцій перевага віддається коням або власній фізичній праці. 

Практика показує, що зростання чисельності поголів’я (біль-
ше 10 корів із шлейфом 15—25 голів) потребує розроблення ефек-
тивної системи доїння та кормовиробництва. Мінімальний набір 
техніки для молочної ферми включає один-два апарати для доїн-
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ня у відро (АДУ-1, АДН-1, ДА-2 та ін.) у структурі доїльної уста-
новки типу ДАС-2Б, АД-100 та невелику вакуумну установку 
типу УВУ-60/45, ВВН-6, ВУ-40/130 тощо. Фермер не в змозі за-
безпечити ефективне використання кормів без застосування по-
дрібнювача кормів. Очевидно, що приватний господар віддасть 
перевагу універсальним подрібнювачам грубих і концентрова-
них кормів (КДУ-2, РСС-6Б, КДМ-3, КДМ-2, ДКУ-М та ін.). Для 
транспортування та роздавання кормів доцільно використовувати 
універсальні транспортні кормороздавачі типу РСП-10, КТУ-10 
та ін. [9, 10]. 

Для ферм, що мають поголів’я 150 голів і більше, бажано ма-
ти невеликий кормоцех, який включає систему машин для по-
дрібнення, змішування, дозування грубих, соковитих, концен-
трованих кормів і вітамінно-мінеральних добавок. Спрощеною 
формою кормокухні можуть бути подрібнювачі-змішувачі типу 
НСК-3, АПК-10. Практика показала, що застосування для ви-
робництва комбікормів кормоцехів типу ОКУ є досить енерго-
ємним та вимагає значних капіталовкладень у будівництво і 
монтаж обладнання.  

На молочній фермі бажано застосовувати агрегати для пристосування замін-
ників молока (АЗМ-0,8 та ін.) та установки для випоювання натурального і шту-
чного молока (типу УВТ-20). Молочна ферма повинна мати ефективну систему 
охолодження і зберігання молока та засоби для його транспортування. Деякі тех-
нологічні операції забезпечують молокозбиральні пункти і молокозаводи. 

Відповідно до завдань, виробничих і фінансових можливос-
тей господаря можуть бути реалізовані різні форми та структура си-
стеми технологій у молочному скотарстві (табл. 7.1). У проек-
туванні молочної ферми доцільно використовувати розрахунки ене-
рговитрат та енергонадходжень (див. п. 1.1), енерго- і матеріалоєм-
ності виробництва, економічну ефективність використання ресур-
сів [10]. 

Галузь молочного скотарства необхідно вивчати у розрізі пи-
тань годівлі, утримання і відтворення. Вивчення проблем годівлі 
молочної худоби базується на деталізованих нормах для кожної 
статево-вікової групи та визначенні потреби у поживних і біологі-
чно активних речовинах як для добового раціону, так і на весь пе-
ріод зимового і літньо-пасовищного утримання (див. теми 2, 3). 

У процесі вивчення ефективності різних технологій утриман-
ня молочної худоби належить з’ясувати переваги та недоліки 
прив’язного, безприв’язного, пасовищного утримання тварин та 
їх комбінацій залежно від умов клімату та мікроклімату у при-
міщеннях різних конструкцій. 
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Таблиця 7.1 
СТРУКТУРА СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ У МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ 

Ферми із комплексною механізацією виробничих процесів Ферми приватних 
селянських господарств Технологічний  

процес 
Технологія Системи машин Технологія 

1. Утримання тварин
і прибирання гною 

1. Прив’язне утримання під час 
доїння та годівлі 

ОСК-25 + ТСН 3Б 1. На глибокій підстилці із приби-
ранням 2—3 рази на рік 

 2. Безприв’язне утримання на 
глибокій підстилці 

ПФП-1,2 + МТЗ; 2. На суцільній дощатій підлозі із 
тимчасовою підстилкою 

 3. Утримання у боксах (бокси для 
відпочинку, комбіновані бокси) 

ТС-1 (УС-3), УСН-8 3. На глинобитній підлозі у боксах 
із періодичним прибиранням гною 

 4. Безприв’язне утримання із фік-
сацією під час годівлі 

ОСК-25 + ТСН-160 
(ТШ-30А) та ін. 

 

 5. Конвеєрна технологія утри-
мання корів (доїння, годівля) 

Юнілактор та ін.  

2. Годівля 1. У стаціонарних умовах із за-
стосуванням платформового і стрі-
чкового кормороздавача 

ТВК-80А (РК-50, 
РКС-3000 М) та ін. 

1. Індивідуальна годівля у приміщен-
нях із застосуванням дерев’яних годів-
ниць (корита, відра для рідких кормів) 

 2. Із застосуванням мобільного 
кормороздавача 

Трактор + КТУ-10 
(ПСК-5, КУТ-3А та ін.)

2. Годівля у кормових дворах разом 
із молодняком 

 3. Годівля та утримання у літніх 
таборах із застосуванням рота-
ційного випасу (культурні пасо-
вища) 

Трактор + КТУ-10, 
електричний пастух 

3. Часткова годівля у хлівах із віль-
ним доступом до грубих кормів взи-
мку і зелених кормів влітку (порцій-
ний випас) 
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Продовження табл. 7.1 

Ферми із комплексною механізацією виробничих процесів Ферми приватних 
селянських господарств Технологічний  

процес 
Технологія Системи машин Технологія 

3. Напування 1. Напування із автоматичних 
поїлок із застосуванням водопі-
дйомних механізмів 

АП-1А (ПА-1Б, АГП-4Б 
та ін.) + ВУ-5-30 А 
(ВУ-10-30А та ін.) 

1. Напування худоби з відра або 
іншої посудини 

 2. Водопостачання ферм із за-
стосуванням водонапірної баш-
ти Рожновського 

БР-15У (БР-25У, 
БР-50У) + АП-1А  

(АГК-12) 

2. Застосування побутової водогін-
ної мережі з підігрівом у зимовий 
період (ВЕТ-200, ВЕТ-400 та ін.) 

 3. Застосування водогінної ме-
режі із прісних водойм 

ВК-1/16 (ВК-2/26, 
ВК-5/24) 

3. Використання прісних водойм для 
влаштування зони водопою та відпо-
чинку худоби (поблизу річок, озер) 

4. Доїння 1. У доїльному залі на установ-
ках типу: 

— Тандем 
— Ялинка 
— Карусель 

УДТ-6, УДЕ-8, 
М-632 (УДА-8А, 
УДС-3 та ін.) 

1. Ручне доїння 

 2. У корівниках із застосуванням 
молокогінної мережі 

АД-100А; ДАС-2Б; 
(УДМ-50; АДМ-8А; 

МВС-12 та ін.) 

2. Доїння із застосуванням доїльного 
апарата і доїльного відра (апарати 
типу ДА-2М, ДА-2А, Імпульс та ін.) 

 3. Ручне доїння окремих висо-
копродуктивних корів; 
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Закінчення табл. 7.1 

Ферми із комплексною механізацією виробничих процесів Ферми приватних 
селянських господарств Технологічний  

процес 
Технологія Системи машин Технологія 

5. Відтворення 1. Організацію штучного осіме-
ніння і трансплантацію ембріо-
нів забезпечують селекційні 
центри (племстанції) 

Комплекс 
технологічного  

обладнання для шту-
чного осіменіння 

1. Штучне осіменіння в умовах пе-
ресувних пунктів штучного осіме-
ніння 

 2. Добір і планування за ком-
плексним класом (плідники 
утримуються на фермі) 

 2. Парування бугаями-плідниками 
власного господарства 

 3. Вільне парування одним-
двома плідниками на пасовищах 
або у баз-загонах 

 3. Парування висококласними бу-
гаями-плідниками, що належать 
племфермам 

6. Вирощування 
ремонтного молод-
няка 

1. Вирощування у стаціонарних 
або пересувних клітках у моло-
чний період та групових стан-
ках; 

КИТ-Ф12, ОСТ-Ф32 1. Застосування об’ємного типу го-
дівлі із обмеженням випоювання 
молока, концентрованих кормів; 

 2. Технологія спеціалізованих 
ферм із застосуванням 
об’ємного типу годівлі 

УВТ-20, АЗМ-0,8 2. Підсисне утримання у пересув-
них клітках у молочний період 
трьох-чотирьох телят під коровою-
годувальницею 

 3. Інтенсивне вирощування на 
зелених і концентрованих кор-
мах у пасовищний період (куль-
турні пасовища) 

(див. теми 8, 10) 3. Утримання телят на пасовищі із 
фіксованою прив’яззю 10—15 м 

7. Напування телят Застосування автоматичного 
напувача 

АГП-Ф-200, 
ОПТ-Ф-200, 

ОПК-Ф-200 та ін. 

З відра або іншої посудини, що 
відповідає санітарно-гігієнічним но-
рмам експлуатації 
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Відтворення у скотарстві розглядається з точки зору доціль-
ності застосування природного парування, штучного осіменіння, 
трансплантації ембріонів. Вивчається процес планування одер-
жання приплоду у технологічно сприятливі строки, а також пи-
тання вирощування племінного молодняка для відтворення ста-
да. 

Рівень молочної продуктивності є результативним показни-
ком ефективності системи технологій годівлі, утримання, відтво-
рення та менеджменту у скотарстві.  

Годівля молочної худоби ґрунтується на визначенні норми  
(потреби) в елементах поживності, вмісту макро- і мікроелемен-
тів, вітамінів. Раціони складають окремо для дійних корів, корів 
періоду сухостою, тільних, нетелей і телиць старше одного року. 
З цією метою розробляються довідникові таблиці, в яких зазна-
чені відповідні показники живої маси, продуктивності, фізіологі-
чного стану та необхідні норми забезпечення раціону (табл. 7.2). 
Інші нормативні таблиці можна знайти у довідниках з годівлі 
сільськогосподарських тварин. 

Таблиця 7.2 

НОРМИ ГОДІВЛІ ДІЙНИХ КОРІВ ЖИВОЮ МАСОЮ 500 кг [3] 

Добовий удій молока жирністю 3,8—4,0 % 
Показник 

10 14 18 22 26 30 

Кормові одиниці, кг 9,6 11,6 13,6 15,9 18,4 21,0 

Обмінна енергія, МДж 115 137 158 181 206 231 

Суха речовина, кг 13,2 15,0 16,5 18,1 19,9 21,5 

Сирий протеїн, г 1445 1785 2093 2503 2973 3480 

Перетравний протеїн, г 940 1160 1360 1628 1933 2263 

Сира клітковина, кг 3,47 3,53 3,58 3,63 3,68 3,73 

Крохмаль, г 1203 1570 1840 2335 2900 3560 

Цукор, г 800 1045 1225 1550 1933 2263 

Сирий жир, г 290 378 435 540 663 800 

Кухонна сіль, г 65 81 97 113 129 145 

Кальцій, г 65 81 97 113 129 145 

Фосфор, г 45 57 69 81 93 105 

Магній, г 21 23 26 28 30 33 

Калій, г 75 89 103 112 130 145 

Сірка, г 25 29 33 37 41 45 

Залізо, мг 770 930 1090 1270 1473 1680 
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Закінчення табл. 7.2 

Добовий удій молока жирністю 3,8—4,0 % 
Показник 

10 14 18 22 26 30 

Мідь, мг 83 105 123 150 183 220 

Цинк, мг 555 695 815 993 1195 1420 

Кобальт, мг 6,3 8,1 9,2 11,9 14,3 17,9 

Марганець, мг 555 695 815 993 1195 1420 

Йод, мг 7,3 9,3 10,9 13,6 16,6 20,0 

Каротин, мг 410 520 610 713 828 1000 

Вітамін Д, тис. І. О. 9,6 11,6 13,6 15,9 18,4 21,0 

Вітамін Е, мг 385 465 545 635 738 840 

Раціон для годівлі молочної худоби складається за такою формою: 
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Добова кількість 
корму, кг 4 28 8 ... 0,145 0,008    

Кормових оди-
ниць 

         

Обмінна енергія, 
МДж 

         

Структура раці-
ону, % 7,2 54,5 3,4       

У результаті аналізу встановлюється баланс за вмістом проте-
їну, цукру, крохмалю, клітковини і визначається надлишок або 
нестача інших інградієнтів раціону. На підставі одержаних даних 
розраховується структура преміксів і білково-вітамінних доба-
вок. Раціон може складатися за допомогою ПЕОМ із застосуван-
ням прикладних програм. Таке програмне забезпечення в Україні 
надає господарствам НВО «Агропромсистема» (м. Київ).  

Для працівників ферми розробляється спрощена виробнича 
форма раціону, якою зручно користуватися при індивідуальному 
даванні основи раціону (кормів, що мають поживність понад 
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0,6 корм. од.). Давання їх нормується під час доїння або відпочин-
ку тварин (табл. 7.3). 

Таблиця 7.3 
РАЦІОН ДЛЯ ДІЙНИХ КОРІВ ЖИВОЮ МАСОЮ 500—600 кг,  

ЖИРНІСТЬ МОЛОКА 3,8—4 % 
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5 35 4 1 1,0 50 70 

10 40 5 1 1,5 70 75 

15 44 7 1 2,5 80 100 

20 44 10 1 5,0 100 110 

25 45 10 1 8,0 110 135 

 
Технологія утримання молочної худоби значно відрізняється 

від такої інших видів тварин, що обумовлено процесом доїння та 
необхідністю надання активного маціону. Застосування системи 
машин і технологічного устаткування на молочній фермі має від-
повідати фізіологічним нормам і ступеню реактивності тварин на 
поведінку працівників ферми і машин. Зменшення технологічно-
го навантаження на фермі сприяє зростанню продуктивності та 
продовженню терміну їх господарського використання. На моло-
чних фермах необхідно максимально ефективно використовувати 
пасовища та подовжувати термін випасання худоби на валках 
скошеної отави трав і незібраних залишках кукурудзи. На неве-
ликих фермах доцільно використовувати самогодівниці для гру-
бих і соковитих кормів (рис. 7.1). 

Практика показала низьку ефективність стаціонарних буді-
вель для утримання худоби. Цілорічне стійлове утримання корів, 
ремонтного молодняка призводить до виникнення інфекційних 
хвороб, зниження резистентності організму, погіршання відтвор-
ної здатності та спаду продуктивності тварин. Для невеликих фер-
мерських господарств цілком реально можна рекомендувати 
утримувати худобу протягом 9—10 місяців цілодобово на пасови-
щі або у піднавісах. Корівник використовується лише для отелення 
та доїння корів. У холодну пору року худоба споживає трохи бі-
льше кормів, але ці витрати цілком окуповуються підвищенням 



 87

продуктивності навесні та добрим здоров’ям тварин упродовж 
усього життя. Втрати кормів можна зменшити, застосовуючи пор-
ційний випас і нормування раціону за рахунок концентрованих ко-
рмів. 

 

а)  
 

б)  

в)  

Рис. 7.1. Конструкції самогодівниць: 
а) — для соломи, сіна; б) — для рулонів сіна; в) — для силосу 

Техніка відтворення у молочному скотарстві пов’язана із фізіо-
логічними періодами в житті тварини (рис. 7.2). 

Середня тривалість лактації у корів — 10 місяців (305 днів). Ба-
жано, щоб сервіс-період тривав не більше трьох статевих циклів 
(40—60 днів), а сухостійний період для високопродуктивних корів — 
45—50 днів, для корів із середнім рівнем продуктивності — 55—60 
днів. 
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Вік першого осіменіння залежить від живої маси та загального 
розвитку телиць (жива маса має складати 65—75 % від живої ма-
си дорослої худоби у віці 15—18 міс.). 

Застосування штучного осіменіння сприяє підвищенню проду-
ктивності стада та запобігає розповсюдженню хвороб. 

 

3      6      9      12     15    18     21     24    27    30    33      36     39

Вік корів, міс.

a b c d

k

l

m

Вік корів, міс.  
Рис. 7.2. Динаміка та тривалість періодів репродуктивного циклу 

у великої рогатої худоби: 
а — статева зрілість; b — фізіологічна зрілість, перше парування; 

с — сервіс-період; d — сухостійний період; 
k — лактаційний період; l — ембріональний період; m — запліднення 

Облік молочної продуктивності корів є основою для прове-
дення селекційно-племінної роботи, планово-економічного ана-
лізу ефективності роботи ферми. Молочну продуктивність оці-
нюють за кількісними та якісними показниками. Основними кі-
лькісними показниками молочної продуктивності корів є удій за 
лактацію, за 305 днів лактації, за все життя  корови; якісними — 
вміст жиру, білка в молоці тощо. 

Протягом року необхідно: одержати від корови приплід, молоко; 
дати відпочинок протягом двох місяців після лактації (сухостійний 
період); осіменити її, щоб одержати приплід наступного року. 

Студент, виконуючи завдання, виписує дані про молочну про-
дуктивність корів за місяць, лактацію (форми 2 МОЛ, 5 МОЛ). 
Належить знати, що послідовність формування інформації про 
продуктивність корів складається з результатів контрольного до-
їння корів, які заносяться в акт контрольного доїння. Одержані 
результати підкріплюються результатами хімічного аналізу мо-
лока на вміст жиру, білка, густину та інші показники. Контроль-
не доїння проводять на фермі два-три рази (але не рідше одного 
разу) і, помноживши одержані результати на 10, 15 або 30 днів, 
здійснюють розрахунки за декаду, півмісяця, місяць. Сума надоїв 
за три декади становитиме надій за місяць, а сума надоїв за 10 міс. 
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— надій за лактацію. Лактація може бути дещо подовженою — 
до 11—11,5 міс., або укороченою — 8—9 міс. Для порівняння та 
аналізу розрахунки проводяться за 305 днів лактації.  

Кількість 1 %-го молока обчислюють множенням надою за 
місяць на вміст молочного жиру. Кількість молочного жиру роз-
раховують, як частку від ділення 1 %-го молока на 100. Середній 
відсоток жиру в молоці за лактацію обчислюють діленням суми 
1%-го молока на фактичний надій за лактацію. 

Одержані результати заносять до карток племінного обліку та 
племінних свідоцтв за такою формою: 

1999—ІІ—305—4777—3,9—3,1—186,3—148,1, 
де: 1999 — рік оцінювання продуктивності;  

ІІ — лактація, яку оцінювали;  
305 — тривалість лактації, днів;  
4777 — удій за лактацію, кг;  
3,9 — вміст жиру в молоці, %; 
3,1 — вміст білка в молоці, %; 
186,3 — одержано молочного жиру, кг;  
148,1 — одержано молочного білка, кг. 
На заняттях студент отримує картки племінної корови (форма 2 МОЛ), де 

наведено дані первинного обліку, на основі яких належить дати характеристику 
лактації та побудувати лактаційну криву за такою схемою (рис. 7.3): 

1         2        3         4         5         6         7         8        9        10
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Місяці лактації

Середньодобовий
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Місяці лактації
 

Рис. 7.3. Лактаційна крива корів: 
а — технологічний процес годівлі, утримання оптимальний; 

б — технологічний процес з порушенням; S — втрачений обсяг продукції 
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7.2. План семiнарсько-практичного заняття 

1. Система технологій, застосовувана у молочному скотарстві 
(молочні комплекси, фермерські господарства). 

2. Методологія раціональної годівлі молочної худоби та скла-
дання раціонів відповідно до рівня розвитку кормової бази. 

3. Аналіз ефективності технологій прив’язного, без-
прив’язного, пасовищного методів утримання молочної худоби. 

4. Особливості застосування ручного парування, штучного 
осіменіння, трансплантації ембріонів у скотарстві. 

5. Система обліку молока на фермі та аналіз молочної продук-
тивності. 

6. Особливості вирощування племінного молодняка відповідно 
до рівня технологічності ферми і застосування системи відтворен-
ня. 

7. Планування строків парування і отелень у молочному ско-
тарстві. 
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7.3. Термiнологiчний словник 

Ембріональний період — час, протягом якого плід розвивається в утро-
бі матері. Тривалість ембріонального періоду має видові відмінності і змі-
нюється під впливом технологічних і природно-кліматичних факторів (табл. 
6.1). 

Лактація — період від одержання приплоду, першого молока (мо-
лозива) до закінчення процесу доїння або підсосного утримання телят. 
Тривалість лактації залежить від багатьох факторів. У молочному ско-
тарстві вона триває 9—11 місяців, у свинарстві 45—60 днів; у овець 
тривалість її 4—5 міс., у кіз — 8—10 міс., кобил 8—9 міс. 

Однопроцентне молоко — розрахунковий показник для молочної 
продукції, який враховує одночасно кількість одержаного молока (М) 
та його жирність (Ж): 

1 % М = М · Ж. 
Застосовується для визначення кількості надоєного молока базисної 

жирності (з різних ферм протягом деякого часу) та для розрахунку ін-
ших середньозважених величин. 

Репродуктивний цикл — період часу, протягом якого в організмі 
самки відбуваються гармональні та фізіологічні зміни, що регулюють 
статевий цикл, статеву охоту, одержання приплоду, лактацію. 

Сервіс-період — період від отелення до запліднення корови. Цей 
період має тривати 40—60 днів (1—3 статевих цикли). Продовження 
сервіс-періоду свідчить про аномалії у процесі відтворення (безпліддя, 
яловість та ін.), обумовлені умовами годівлі та утримання корів. 

Статева зрілість — період розвитку організму молодих тварин, ко-
ли проявляються всі елементи репродуктивного циклу, здатність давати 
приплід. 

Сухостійний період — період від запуску дійних самок свійських 
тварин (припинення лактації) до одержання приплоду та початку нової 
лактації. Сухостійний період є фізіологічною нормою для забезпечення 
оптимального розвитку ембріона. В цей час плід інтенсивно росте, зна-
чно збільшує масу і потребує значної кількості поживних речовин. 

Фізіологічна зрілість — початок періоду господарського викорис-
тання тварин, в тому числі першого парування (штучного осіменіння) з 
метою одержання приплоду, коли жива маса телиць сягає 60—70 % від 
живої маси дорослих тварин (табл. 7.4). 

Таблиця 7.4 
ПОКАЗНИКИ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ І СТАТЕВОЇ ЗРІЛОСТІ  

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН 

Показник 
Велика ро-

гата 
худоба 

Свині Вівці С.-г. 
птиця 

Тривалість періоду росту, років 5—6 2—3,5 3—4 1—2 

Настання статевої зрілості, міс. 8—10 5—7 6—8 5—8 
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Закінчення табл. 7.4 

Показник 
Велика ро-

гата 
худоба 

Свині Вівці С.-г. 
птиця 

Вік першого осіменіння, міс. 16—20 8—10 12—15 12—15 

Жива маса при першому осіме-
нінні, % до маси дорослих тварин, 
кг 

60—70 % 90—100 кг 40—50 кг 70 % 

Тривалість ембріонального розви-
тку, днів 285 115—120 154 21—28 

Перша статева охота після одер-
жання приплоду, днів 18—28 18—21 30—40 — 

Тривалість статевого циклу, днів 16—28 20—21 16—17 — 

Середня тривалість використання 
самок, років 8—10 4—6 8—10 2—4 

Початок використання самців для 
племінних цілей, міс. 16—20 10—12 10—20 6—8 

?  7.4. Запитання для поточного контролю знань 

1. Охарактеризуйте лактаційну криву для оптимальних умов годі-
влі та утримання корів і при порушенні технології. 

2. У чому полягають відмінності вирощування телят для молочно-
го і м’ясного напряму продуктивності? 

3. Особливості системи технології вирощування племінних телиць 
і нетелей у фермерському господарстві та у спецфермах. 

4. Годівля та утримання дійних і сухостійних корів. Принципові 
відмінності у структурі раціону. 

5. Організація технологічного процесу пасовищного утримання мо-
лочної худоби. 

6. Яка система відтворення є оптимальною для молочного стада? 
7. Як регулюються фізіологічний і технологічний процеси молоко-

віддачі? 
8. Як впливає фізіологічна зрілість при першому паруванні телиць 

на процес формування молочної продуктивності? 
9. Зробіть аналіз репродуктивного циклу для оптимальних умов 

виробництва молока і відтворення у скотарстві. 
10. З якою метою використовується показник базисної жирності? 

Яку жирність молока мають корови чорно-рябої, голштинської, симе-
нтальської, джерсейської та інших порід? 
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11. Як змінюється жирність молока протягом лактації, протягом 
доби та у зв’язку з умовами годівлі? 

12. Особливості ручного і машинного доїння корів. 
13. Періодизація індивідуального розвитку для великої рогатої худо-

би (теорія і практичне значення цього вчення). 
14. Технологічна та економічна оцінки дво- і трикратного доїння 

корів. Технологія доїння високопродуктивних корів. 
15. Фізіологія та практичне значення процесу роздою. 
16. Застосування принципів поточних технологій для вдосконалення 

технології виробництва молока у спеціалізованих господарствах (с.-г. 
кооперативах). 

17. Технологія годівлі, утримання і господарського використання 
бугаїв-плідників. 

7.5. Навчальнi завдання 

Завдання 1. Визначити кількість молока (кг), яку буде зарахова-
но господарству при реалізації через молокозавод, якщо фактично 
відправлено молока: вранці — 320 кг жирністю 3,4 %; в обід — 156 
кг жирністю 3,8 %; увечері — 145 кг жирністю 4,1 %. 

Розрахунок виконувати з урахуванням базисної жирності за 
формулою 

Мб = (Мф · Жф) / Жб, 

де: Мб  — кількість молока базисної жирності, кг; 
Мф — кількість молока, зданого з фактичною жирністю, кг; 
Жф — жирність молока фактична, %; 
Жб — базисна жирність, % (для України Жб = 3,4%). 

Завдання 2. Визначити кількість зарахованого молока, якщо 
було реалізовано 58 кг вершків жирністю 29 %. Вміст жиру в пе-
регоні при сепаруванні — 0,1 %. 

Розрахунок виконувати з урахуванням базисної жирності та 
кількості одержаної продукції (кг або л) за формулою 

Мб  = (Мв · Жв – Жп) / ( Жб – Жп), 

де: Мб — кількість фактично зданих вершків, кг; 
Жв, Жп — жирність відповідно вершків та перегону, %. 

Завдання 3. Дати аналіз складу молока корів різних порід відпо-
відно до основного напряму їх продуктивності за даними табл. 7.5. 



 94

Таблиця 7.5 
ХІМІЧНИЙ СКЛАД МОЛОКА РІЗНИХ ПОРІД 

ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ 

Порода Кількість сухої  
речовини, % СЗМЗ Молочний 

жир, % 
Молочний  
білок, % 

Голштинська 12,83 9,05 3,28 3,25 

Симентальська 12,84 9,04 3,80 3,48 

Білоголова 
українська 12,84 9,12 3,75 3,40 

Швіцька 12,56 9,00 3,56 3,36 

Сичівська 12,10 8,47 3,63 3,19 

Джерсейська 15,46 9,71 5,75 3,88 

Чорно-ряба 12,28 8,89 3,39 3,30 

Холмогорська 12,44 8,96 3,48 3,32 

Червона степова 11,96 8,66 3,30 3,22 

 
Завдання 4. Визначити ступінь фальсифікації молока (водою, 

перегоном), якщо встановлено розбіжність у даних аналізу на 
фермі та молокозаводі. Дані звести в табл. 7.6. 

Таблиця 7.6 
ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ МОЛОКА, 

РЕАЛІЗОВАНОГО НА МОЛОКОЗАВОД 

Показник Результати на 
фермі 

Результати на 
молокозаводі П В Д 

Молочний жир, % 3,9 3,8    

Суха речовина молока, % 13,2 13,1    

Густина молока, % 1,029 1,025    

Кислотність молока, °Т* 16 17    

Температура, С 9 10    

* Градус по Тернеру. 

 
Ступінь фальсифікації визначають з урахуванням вмісту жиру 

(Жф, Жз — жирність молока відповідно на фермі та молокозаво-



 95

ді), кількості СЗМЗ у пробах (СЗМЗ ф, СЗМЗз — сухий знежире-
ний молочний залишок проби молока відповідно на фермі та мо-
локозаводі);  Рм — густини молока; С — вмісту сухої речовини. 

Відсоток долитого перегону (або вершків) розраховують за 
формулою 

П = [100 · (Жф – Жз)] / Жф. 
Кількість долитої води: 

В = [100 · (СОМЗ ф – СОМЗз)] / СОМЗф , 
Подвійна фальсифікація (вода + перегін): 

Д = [100 – (100 · Жз)] / Жф, 
у тому числі долитої води: 

В = [100 – (100 · СОМЗз)] / СОМЗф 
та знежиреного молока: 

П = Д – В. 

ТЕМА 8. М’ЯСНЕ СКОТАРСТВО 

8.1. Методичні поради до вивчення теми 

Годівля м’ясної худоби має низку особливостей, оскільки ба-
зується на інтенсивному використанні пасовищ із мінімальними 
витратами концентрованих кормів та організації заготівлі кормів 
для зимового раціону. 

Організація пасовищ для м’ясної худоби вимагає вивчення аг-
рокліматичних умов і зональних особливостей вирощування ба-
гаторічних трав. Застосування системного випасання та електрич-
ного пастуха дає змогу зберігати добрий травостій протягом усього 
вегетаційного періоду. Фермерам належить одержати консульта-
ції у фахівців з кормовиробництва щодо структури кормових 
угідь із урахуванням характеристик ґрунту, рельєфу місцевості та 
інших показників технологічної ефективності вирощування трав. 

Структура посівних площ, урожайність кормових культур і 
валовий збір кормів планують з урахуванням типу годівлі тварин 
і потреби у кормах на зимовий період. Ураховуючи те, що кон-
центровані корми є найвагоміші у собівартості яловичини, необ-
хідно ретельно регулювати режим їх використання в раціоні. 
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Влітку фермерські господарства можуть зовсім вилучити із ра-
ціону комбікорм за умови, що травостій пасовищ має у своїй 
структурі не менше 35 % бобових культур. 

Для м’ясної худоби доцільно застосовувати технологію пере-
мінної годівлі, якою можна передбачити інтенсивне вирощуван-
ня молодняка за рахунок збільшення частки комбікормів до 40—
60 % та повного вилучення їх у пасовищний період. Перемінна 
годівля може застосовуватися з тривалістю періоду три-чотири 
місяці. 
В період інтенсивного росту і розвитку з 8—12-місячного віку 
добове споживання кормів може складати 80—90 % від встанов-
леної норми (асинхронний тип перемінної годівлі) або 110—
120 % від норми раціону (синхронний тип перемінної годівлі). 
У розрахунку на одиницю приросту останній тип більш енерго-
витратний. 

У динаміці росту телят важливу роль відіграє молочність ко-
рів, яка у спеціалізованому м’ясному скотарстві визначається ма-
сою телят у період відлучення (7—8 міс.). Дослідження, прове-
дені автором цього посібника в умовах Дослідної станції 
м’ясного скотарства, показали, що удій м’ясних корів абердино-
ангуської, шаролезької порід складає 750—860 кг за сім місяців 
лактації (розрахунки проводилися за вищим добовим надоєм). 
Максимальну молочну продуктивність м’ясні корови проявляють 
на другий місяць лактації. Ці показники необхідно враховувати у 
загальному балансі потреби кормів у господарстві. Очевидно, що 
вже з третього місяця телята потребують підкормки концентро-
ваними кормами. Оскільки в цьому віці телята знаходяться на 
пасовищі разом із матками, то необхідно організувати попов-
нення раціону молодняка комбікормами. 

У розрахунках потреби кормів треба враховувати основну по-
требу (60—65 ц корм. од.), страховий фонд (10—12 ц корм. од.). 
Запас кормів, на випадок посушливого літа або тривалої зимів-
лі, створюється за рахунок заготівлі сіна та силосу (сінажу). 
Оскільки корми є високоліквідними, то фермери можуть мати 
навіть дворічний запас грубих кормів. Неможливо ефективно 
вести галузь м’ясного скотарства, коли забезпеченість кормами 
складає 80 % і менше, а протеїном — менше 110 г на кожну 
кормову одиницю. 

Розрахунок потреби у кормах здійснюється на основі техноло-
гічної карти вирощування м’ясної худоби, де зазначається трива-
лість пасовищного періоду, тривалість зимово-осіннього періоду, 
структура поголів’я на початок року та динаміка його із зміною 
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технологічних циклів (репродуктивний період, молочний період, 
пасовищний період, стійловий період). 

При вирощуванні худоби на відгодівельних майданчиках ба-
жано застосовувати інтенсивний тип вирощування (високобілко-
ва годівля концентрованими кормами — 120—130 г протеїну на 
кожну кормову одиницю). 

У фермерському господарстві розрахунки потреби у кормах 
ведуться на кожну статево-вікову групу або на одну голову осно-
вного стада з приплодом. Приблизні норми заготівлі кормів на-
ведено у табл 8.1. 

Таблиця 8.1 
РІЧНІ НОРМИ ЗАГОТІВЛІ КОРМІВ 

НА М’ЯСНУ ХУДОБУ З ПРИПЛОДОМ 

При реалізації худоби 

живою масою 500 кг живою масою 600 кг 

Корми 
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Концентровані корми 18,2 30,1 1,8 23,3 35,4 2,3 

Силос 12,1 20,0 5,4 12,1 18,5 5,4 

Коренеплоди 0,9 1,5 0,2 0,9 1,4 0,2 

Жом 1,8 3,0 0,6 1,8 2,7 0,6 

Сіно 2,4 4,0 0,8 2,4 3,7 0,8 

Сінаж 3,0 5,0 1,2 3,0 4,6 1,2 

Солома 4,2 6,9 1,5 4,2 6,4 1,5 

Зелені корми 17,9 29,5 — 17,9 27,3 — 

Усього, ц корм. од. 60,5 100 11,5 65,5 100 12,0 

 
Приклад 1. Господарство планує утримувати ферму м’ясної 

худоби за чисельністю 60 корів. Необхідно визначити потребу у 
кормах та можливості вирощування худоби на орендованій земе-
льній площі 70 га. 

Орієнтовні показники врожайності: 
кукурудза на силос — 350—500 ц/га; 
коренеплоди (кормовий буряк) — 400—600 ц/га; 
сіно (злаково-бобове різнотрав’я) — 35—45 ц/га; 
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сінаж (бобових трав) — 250—350 ц/га; 
солома та концентровані корми (ячмінь, пшениця) — 25—35 

ц/га; 
зелені корми (кормові пасовища) — 300—400 ц/га. 
Розрахуємо загальну потребу у кормах: 

 К = N · k,  (8.1) 
де: К — загальна потреба у кормах, ц корм. од. 

N — маточне поголів’я, гол.; 
k — витрати кормів у розрахунку на одну голову, ц корм. од.; 
К = 60 · 60,5 = 3630 (ц корм. од.). 
Визначаємо фізичну потребу кормів відповідно до їх питомої 

частки у структурі річного раціону: 
 КФ = (k · m) / (100 · р),  (8.2) 
де: КФ — річна потреба для даного виду корму, ц; 

m — питома частка кормів у річному раціоні, %; 
р — поживність корму, ц корм. од. 
Результати розрахунків: 
кукурудза на силос: 

КФ = (3630 · 20) / (100 · 0,2) = 3630 (ц); 
сіно злаково-бобове різнотрав’я: 

КФ = (3630 · 4,0) / (100 · 0,5) = 290,4 (ц); 
сінаж із бобових трав: 

КФ = (3630 · 5,0) / (100 · 0,3) = 605 (ц); 
солома (пшенична, ячмінна): 

КФ = (3630 · 6,9) / (100 · 0,2) = 1252,3 (ц); 
зерно (ячмінь + пшениця — 1:1): 

КФ = (3630 · 30,1) / (100 · 1,2) = 910,5 (ц); 
зелені корми: 

КФ = (3630 · 29,5) / (100 · 0,2) = 5354,3 (ц); 
Коренеплоди (покупні): 

КФ = (3630 · 1,5) / (100 · 0,2) = 272,2 (ц). 
Фермерське господарство повинно мати таку структуру земе-

льних площ: 
кукурудза на силос: 3630 : 350 = 10,4 (га); 
коренеплоди: 10,9 : 300 = 0,04 (га); 
багаторічні трави:  
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на сінаж: 605 : 250 = 2,4 (га); 
на сіно: 290,4 : 35 = 8,3 (га); 
на зелені корми: 5354,3 : 300 = 17,8 (га); 

зернові (ячмінь, пшениця): 
зерно: 910,5 : 25 = 36,4 (га); 
солома: 1252,4 : 25 = 50,1 (га). 

Разом: 
10,4 + 0,04 + 2,4 + 8,3 + 17,8 + 36,4 = 75,3 (га). 

З розрахунків видно, що значну питому вагу річної потреби у 
кормах має зерно. Очевидно, доведеться приймати рішення на 
користь покупних концентрованих кормів і жому. 

Аналогічно розраховується додаткова потреба у кормах від-
повідно до структури страхового фонду. 

Технологія м’ясного скотарства має свої особливості, а тенден-
ції розвитку цієї галузі в Україні дещо відмінні від світової прак-
тики. Перш за все, Україна має обмежений ресурс землі, отже, 
ускладнюється процес створення пасовищ для худоби. Ця галузь, 
як і інші, обмежена у можливостях використання концентрова-
них кормів. 

Менеджер господарства стискається із значними протиріччя-
ми на користь і проти розвитку цієї галузі. Так, ряд фахівців вва-
жають, що м’ясне скотарство має перспективу, якщо вирішено 
питання приплоду на 100 маток (не менше 92). Інші вважають, 
що галузь може розвиватися лише на основі висококонцентрова-
ного типу годівлі, тобто вирощування має бути зосередженим на 
відгодівельних майданчиках. Сьогодні вже очевидно, що розроб-
лені технології вирощування м’ясної худоби в екологічно не-
сприятливих для землеробства умовах є безперспективними. 

Знання біологічних особливостей м’ясної худоби, технології 
вирощування мають стати основою для запровадження ефектив-
ного менеджменту. 

Сучасний розвиток м’ясного скотарства неможливий без за-
провадження культурних пасовищ. Ротаційний випас дає змогу 
збільшити продуктивність культурних пасовищ на 30—40 %. 
Ефективність такої технології залежить також від щільності по-
голів’я на одиницю площі, тривалості випасання, структури тра-
востою, методики контролю за процесом випасання худоби. Від-
повідно до характеру травостою, температури повітря, рівня на-
копичення вологи в ґрунті період відпочинку має складати: для 
бобових трав — менше 3—4 тижнів, для злакових — 5—7 тиж-
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нів. Розміщення пасовища у екстремальних умовах вимагає по-
довження терміну відростання трав на 10—15 днів.  

При вивченні теми «м’ясне скотарство» на рівні написання кур-
сової або дипломної роботи слід звернути увагу на економічні 
переваги цієї галузі в умовах пасовищного вирощування худо-
би. Адже 75 % всіх витрат у скотарстві припадає на корми, а ви-
пасання є найдешевшим способом перенесення вартості кормів 
на тваринницьку продукцію. 

Пасовищне утримання худоби сприяє екологічному оздоров-
ленню заплав річок, озер, поліпшенню якості води, розвитку флори 
і фауни. 

Потреба у пасовищах ( n ) визначається відповідно до потен-
ційного рівня продуктивності, тривалості пасовищного періоду і 
потреби у кормах на одну голову: 

М
Б

AB



n , (8.1) 

де: А — тривалість пасовищного періоду, днів; 
Б — потенційна продуктивність пасовища, кг сухої речовини 

на га; 
В — потреби у кормах на одну голову, кг сухої речовини; 
М — поголів’я худоби, умовних одиниць. 
Кількість загонок ( L ) можна визначити відповідно до серед-

нього рівня інтенсивності відростання трав, тривалості періоду 
випасання в одній загонці та запланованого обсягу площ, відве-
дених для заготівлі сіна та одержання насіння: 

p
mk

A
L 


 , (8.2) 

де: k  — інтенсивність відростання трав з придатністю до випа-
сання, днів (від 20 до 50 днів); 

m  — тривалість випасання в одній загонці, днів; 
p  — чисельність загонок, відведених для виробництва насін-

ня і заготівлі сіна. 
 
Приклад. Господарство має таке поголів’я м’ясної худоби: 
— бугаї-плідники — 2 гол.; 
— корови — 35 гол.; 
— бички на відгодівлі (старше 1 року) — 20 гол.; 
— телиці для ремонту стада — 10 гол. 
Середній рівень продуктивності культурних пасовищ за низку 

років — 2800 кг сухої речовини на гектар, пасовищний період — 
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128 днів. Пасовище розташоване у заплаві річки і є достатньо 
удобреним і зволоженим, що сприяє швидкому (28 днів) відрос-
танню трав. 

Визначити потребу у пасовищах та оптимальну кількість заго-
нок. 

Розв’язок. 
1. Визначаємо поголів’я худоби в умовних одиницях (М). За 

умовну одиницю (у. о.) поголів’я худоби прийнято одну дорослу 
корову без теляти або з телям молочного періоду вирощування 
(до 6 міс.) 

1 однорічний бичок = 0,65 — 0,75 у. о.; 
1 бугай-плідник = 1,5 у. о.; 
1 телиця старше 1 року = 0,65 у. о. 

М = (2 · 1,5) + (20 · 0,75) + (10 · 0,65) + 35 = 59,5 (у. о.). 

2. Розраховуємо потребу у пасовищах ( n ): 

М
Б

AB
n 


 ; 

6,325,59·
2800

12812



n  (га). 

3. Визначаємо оптимальну кількість загонок у структурі куль-
турного пасовища ( L ): 

;p
mk

A
L 


  

)загонок9(56,83
528

128



L . 

4. Загальну площу сінокосу і пасовищ визначаємо за фор-
мулою 







 


 p

pL

n
nN ; 

2,503·
356,8

6,32
6,32 









N  (га). 

5. Середній розмір однієї ділянки (загонки): 

L

N
q  ; 
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6,5
9

2,50
q  (га). 

Системний та ротаційний випас доповнюються періодичним 
контролем продуктивності пасовища протягом літньо-
пасовищного періоду (див. п. 10.1). 

Ефективність вирощування м’ясної великої рогатої худоби 
оцінюють за показниками росту і розвитку, в зв’язку із чим ви-
значають живу масу і проміри тіла у певні проміжки часу. Телят 
обов’язково зважують після народження, у 6—8 місячному віці 
під час відлучення від маток, у 12-, 15-, 18-, 24-місячному віці. 
Оскільки поголів’я зважують і беруть проміри одночасно для ці-
лої виробничої групи, то у розрахунках належить внести поправ-
ки на ту кількість днів, що різнить окремих телят за віком. 

Швидкість зростання визначають на основі абсолютного і від-
носного приростів за певний проміжок часу (1 міс., 3 міс., 6 міс., 
за сезон пасовищного утримання, за молочний період і т. д.). 
Абсолютний приріст (А) — це збільшення живої маси за визна-
чений проміжок часу: 

А = Wt – W0, (8.3) 
де: Wt — жива маса в кінці періоду вирощування, кг; 

W0 — початкова жива маса, кг. 
Середньодобовий приріст (d) визначають як частку від абсо-

лютного приросту і часу (днів) періоду відгодівлі (t): 

d = (Wt – W0) / t. (8.4) 
Для характеристики інтенсивності зростання обчислюють 

приріст (К): 
К = [(Wt – W0) / W0] · 100. (8.5) 

Між показниками живої маси та промірами тулуба великої ро-
гатої худоби існує корелятивний зв’язок, що дає змогу одержати 
досить точні розрахунки живої маси на підставі промірів (обхват 
грудей — А; пряма довжина тулуба — Б). Метод, запропонова-
ний Трухановським, ґрунтується на наявних особливостях розви-
тку молочної і м’ясної худоби: 

М = [(А · Б) / 100] · к,  (8.6) 
де: М — маса тіла, кг; 

А — обхват грудей за лопатками, см; 
Б — довжина тулуба, см; 



 103

к — поправковий коефіцієнт (для молочних порід к = 2, для 
молочно-м’ясних і м’ясних — к = 2,5). 

За умов високого ступеня інтинсифікації галузі розробляють 
двоперіодну технологічну схему (рис. 8.1), кожний період — 
200 днів. Перший період визначається як період вирощування, а 
другий — період відгодівлі. Така технологія характерна, в основ-
ному, для спеціалізованого м’ясного скотарства. Для відгодівлі 
бичків молочних порід розробляють триперіодний технологічний 
процес (І період — вирощування; ІІ період — дорощування; ІІІ 
період — відгодівля), тому тривалість відгодівлі збільшується на 
два-три місяці. Але треба знати, що у віці 450—480 днів закінчу-
ється період інтенсивного розвитку. Користуючись даними щодо 
періодизації індивідуального розвитку, для кожної породи окре-
мо можна знайти оптимальний економічно доцільний режим ви-
рощування та відгодівлі великої рогатої худоби. 

Жива 
маса, кг

– 200                                200               400

k1 k2

a
b c d

100

200

300

400

500

Вік тварини, днів

А1

А2

 

Рис. 8.1. Динаміка живої маси згідно з періодизацією 
індивідуального розвитку великої рогатої худоби 

(А1 — м’ясної худоби; А2 — молочні породи): 
k1, k2 — відповідно перша та друга половини ембріонального розвитку; 

а — молозивний період; b — молочний період; 
с — період інтенсивного росту; d — період фізіологічного розвитку 

8.2. План семiнарсько-практичного заняття 

1. Вивчення показників росту і розвитку молодняка великої рогатої 
худоби. 

2. Технологія зважування тварин і взяття промірів тіла. 
3. Методика розрахунків абсолютного, відносного і середньодобо-

вого приростів. 
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4. Побудова та аналіз екстер’єрного профілю тварин. 
5. Оцінювання показників убою тварин на м’ясокомбінатах та ін-

ших переробних підприємствах. 
6. Технології годівлі великої рогатої худоби у спеціалізовано-

му м’ясному скотарстві. 
7.* Методи утримання м’ясної худоби на фермі і пасовищі. 
8.* Організація культурних пасовищ. 
9. Оцінювання кормової бази і складання раціонів годівлі 

м’ясної худоби. 
10.* Особливості відтворення стада у м’ясному і молочному скотарст-

ві. 
11. Порівняння та оцінювання методів аналізу ефективності 

технології вирощування і відгодівлі худоби. 

Лiтература 

1. Антонюк В. Н. Производству говядины — интенсивную технологию. — К.: Урожай, 1984. — 
56 с. 

2. Баканов В. М., Менькин В. К. Кормление сельскохозяйственных животных. — М.: Агропромиз-
дат, 1989. — 511 с.  

3. Булгаков В. Е., Ященко Н. Г. Годівля і утримання м’ясної худоби. — К.: Урожай, 1990. — 214 с. 
4. Воленко І. С., Гордін А. Ф., Фичак В. М. Практичні рекомендації по створенню, годівлі та утри-

манню стада м’ясної худоби. — Переяслав-Хмельницький, 1998. — 41 с. 
5. Довідник по м’ясному скотарству / М. В. Зубець, О. Г. Тимченко, В. С. Козир. — К.: Урожай, 

1994. — 208 с. 
6. Концепція розвитку м’ясного скотарства в Україні на період до 2010 року /Ю. Ф. Мельник, М. В. 

Зубець, В. П. Буркат та ін. — К., 1999. — 68 с. 
7. Національна програма розвитку галузі спеціального м’ясного скотарства України на 1996—2005 

рр. / М. В. Зубець, В. П. Буркат, Г. Т. Шкурін та ін. — К.: 1996. — 106 с. 
8. Пабат В. О., Угнівенко А. М., Вінничук Д. Т. М’ясне скотарство України: Практ. посібник. — К.: 

Аграрна наука, 1997. — 313 с. 

8.3. Термiнологiчний словник 

Забійна маса — маса туші разом із внутрішнім і підшкірним жи-
ром. До забійної маси не включається маса шкіри, внутрішніх органів, 
голови, ніг. 

Забійний вихід — відношення забійної маси тварини до її передза-
бійної живої маси (після 24-годинного голодного витримування). В пе-
ріод голодного витримування тваринам не обмежують вживання води. 
Показник забійного виходу має широкі межі коливання (від 40 до 87 %) 

                    
 Студенти пишуть реферати або курсову роботу. 
* Студенти пишуть реферати або курсову роботу. 
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і залежить від виду, породи, напряму продуктивності. У м’ясної худоби 
забійний вихід складає 58—65 % (для порівняння: у свиней — 75—
85 %, у птиці — 70—80 %). 

Культурні пасовища — система агрозоотехнічних заходів, що пе-
редбачає створення високопродуктивних пасовищ (із створенням спе-
ціальної агротехніки) та ефективне використання їх завдяки застосу-
ванню порційного випасання, скошування на сіно, насіння. Ефектив-
ність культурних пасовищ значною мірою залежить від використання 
електричного пастуха та правильного розрахунку навантаження пого-
лів’я на одиницю площі. 

М’ясна продуктивність — формування кісткової, м’язової, жиро-
вої та інших тканин тіла тварин відповідного морфологічного і хіміч-
ного складу. М’ясна продуктивність як категорія ефективності галузі 
може оцінюватись як з економічного, так і з технологічного погляду.  

М’ясна худоба — тварини порід великої рогатої худоби, що викорис-
товуються для відгодівлі і забою на м’ясо. В Україні найбільш поширені 
спеціалізовані м’ясні породи — абердино-ангуська, шароле, герефорд, 
кіанська, лімузин, українська м’ясна, волинська м’ясна, знам’янська та ін. 

Спеціалізовані м’ясні породи (худоби, свиней, птиці) значно ефек-
тивніше використовують корм: витрати його порівняно із породами, що 
мають подвійне спрямування господарського використання, менші на 
30—50 %. 

Технологія м’ясного скотарства (наука про майстерність ефектив-
ного ведення галузі) — система заходів, методів, прийомів раціональ-
ного використання наявних ресурсів (племінні тварини, кормова база, 
трудові ресурси, племінний молодняк, земельні ресурси, тваринницькі 
приміщення тощо). 

Тип годівлі — оцінка раціону для окремих статево-вікових груп за 
структурою (співвідношенням окремих груп кормів). У м’ясному скотарс-
тві найпоширеніші такі типи годівлі: силосний; сінажний; концентрова-
ний; відгодівля на зелених кормах; комбінації зазначених типів (силосно-
концентратний, жомово-концентратний, силосно-сінажно-концентратний 
та ін.). 

?  8.4. Запитання для поточного контролю знань 

1. Які переваги та недоліки використання м’ясної худоби для оде-
ржання яловичини? 

2. Які м’ясні породи виведено в Україні для ефективного ведення 
галузі м’ясного скотарства? 

3. Від чого залежить процес формування відгодівельного поголів’я 
рогатої худоби? 

4. У чому полягає суть нормованої годівлі м’ясної худоби? 
5. Що лежить в основі визначення норми годівлі м’ясної худоби? 
6. Які лімітуючі фактори при силосно-концентратному типі годі-

влі худоби? 
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7. Які особливості застосування для відгодівлі худоби жому, меля-
си, браги, макухи та інших відходів переробних галузей? 

8. Як балансується раціон для м’ясної відгодівлі при пасовищному 
утриманні худоби? 

9. Особливості утримання і годівлі м’ясних корів у зимово-стійний 
період. 

10. Годівля телят у підсосний період. 
11. Годівля корів у сухостійний період. 
12. Годівля ремонтних телиць і нетелів. 
13. Годівля племінних бугаїв-плідників у період статевого наван-

таження. 
14. Назвіть показники якості кріоконсервованої спермопродукції пі-

сля відтаювання пайєт (гранул). 
15. Назвіть основні структурні елементи преміксів для м’ясної ху-

доби на зимово-стійловий період вирощування. 
16. Особливості виробництва яловичини на відгодівельних майданчиках. 
17. Назвіть ознаки неповноцінної годівлі м’ясної худоби. 

3.5. Навчальнi завдання 

Завдання 1. Розрахувати річну потребу у кормах та обсяг стра-
хового фонду при вирощуванні племінних телиць на племфермі 
м’ясної худоби. Планується, що приріст живої маси за 12 місяців 
має складати не менше 3,5 ц. Нормативні показники наведено у табл. 
8.2. 

Таблиця 8.2 
ПРИБЛИЗНІ НОРМИ ВИТРАТ КОРМІВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ  

ПЛЕМІННОЇ ХУДОБИ ДЛЯ ВІДТВОРЕННЯ 

Корм 
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 1
 ц
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, ц
 

Концентровані  30 2,64 0,26 2,9 1,0 2,9 
Силос 21,8 1,92 0,86 2,78 0,22 12,64 
Коренеплоди 1,5 0,13 0,03 0,16 0,12 1,33 
Жом 3 0,26 0,08 0,34 0,10 3,4 
Сіно 5 0,44 0,15 0,59 0,45 1,31 
Сінаж 5 0,44 0,17 0,61 0,30 0,03 
Солома 7 0,62 0,22 0,84 0,22 3,82 
Зелені  22,5 1,98 — 1,98 0,18 11,0 
Молоко 2,1 0,185 — 0,185 0,34 0,544 
ЗЦМ 1,1 0,097 — 0,097 2,0 0,048 
Зняте молоко 1,0 0,088 — 0,088 0,13 0,677 
Усього, ц корм. од. 100 8,8 1,77 10,57 — — 
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Завдання 2. Користуючись методом Трухановського, визна-
чити живу масу корів чорно-рябої породи залежно від конститу-
ції та вгодованості (табл. 8.3). 

Таблиця 8.3 
ДИНАМІКА ЗМІНИ ПРОМІРІВ, ВГОДОВАНОСТІ  

ТА ВІДПОВІДНО ЖИВОЇ МАСИ КОРІВ ЧОРНО-РЯБОЇ ПОРОДИ 

Пряма довжина  
тулуба, см 

Обхват грудей  
за лопатками, см Вгодованість Жива маса, кг 

175 160 Вища за середню  
160 148 Нижча за середню  
175 154 Вища за середню  
170 150 Середня  
163 151 Нижча за середню  
161 158 Середня  

 

Завдання 3. Розрахувати середньодобовий, абсолютний та 
відносний прирости живої маси теличок чорно-рябої породи від 
народження до 9 міс., від 9 до 15 міс., від 12 до 15 міс., від 15 до 18 
міс. за даними табл. 8.4. У зошиті відобразити результати у вигляді 
біометричної обробки за показниками M, m, n, g, Cv.(див. п. 2.1). 

 

Таблиця 8.4 
ДИНАМІКА ЖИВОЇ МАСИ ТЕЛИЦЬ ЧОРНО-РЯБОЇ ПОРОДИ 

Жива маса, кг 

у віці, міс. Група № 
п/п новонароджених 

9 12 15 18 

1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

20 
24 
21 
23 
20 
22 
20 
25 

212 
189 
178 
152 
166 
167 
182 
204 

244 
236 
224 
184 
221 
222 
235 
257 

308 
263 
261 
223 
253 
254 
271 
287 

343 
316 
306 
272 
295 
310 
310 
335 

2 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

23 
23 
23 
20 
21 
20 
20 
22 

186 
197 
173 
143 
178 
190 
195 
198 

242 
259 
228 
187 
211 
233 
225 
247 

282 
303 
258 
233 
251 
288 
284 
271 

320 
348 
307 
315 
318 
348 
357 
323 
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Закінчення табл. 8.4 

Жива маса, кг 

у віці, міс. Група № 
п/п новонароджених 

9 12 15 18 

3 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

20 
22 
23 
23 
25 
23 
24 
20 

187 
179 
178 
184 
198 
170 
220 
220 

252 
230 
252 
256 
262 
243 
285 
310 

305 
302 
313 
304 
330 
298 
348 
330 

361 
357 
368 
364 
380 
360 
400 
365 

4 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

25 
22 
20 
25 
23 
23 
21 
20 

182 
180 
156 
190 
205 
172 
190 
187 

235 
254 
225 
240 
274 
227 
266 
263 

285 
320 
280 
289 
325 
305 
316 
313 

305 
336 
297 
297 
335 
350 
324 
346 

Завдання 4. Розрахувати прирости та порівняти живу масу би-
чків і теличок абердино-ангуської породи. Описати характер рос-
ту молодняка залежно від статі, віку, породи за наведеною фор-
мою (табл. 8.5). 

Таблиця 8.5 
ДИНАМІКА ЖИВОЇ МАСИ МОЛОДНЯКА 

АБЕРДИНО-АНГУСЬКОЇ ПОРОДИ 

Бички Телички 

Вік, міс. 
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 %
 

Новонароджені 35    30    
1 60    54    
2 84    75    
3 112    97    
5 170    145    
8 260    215    
12 370    315    
18 560    400    
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Завдання 5. Визначити забійну масу, забійний вихід і коефіці-
єнт м’ясності бичків волинської породи на основі наведених у 
табл. 8.6 даних і зробити аналіз одержаних результатів, порівня-
вши їх із стандартами породи. 

Таблиця 8.6 
ПОКАЗНИКИ УБОЮ М’ЯСНОЇ ХУДОБИ ВОЛИНСЬКОЇ ПОРОДИ 

Показник Цебрик Малий Графіт Кактур Мудрий 

Передзабійна маса, кг 463 482 495,3 480 458 

Маса туші, кг 269 290,5 297,5 289,4 265 

Маса внутрішнього жиру, кг 12,5 15,5 13,1 15,7 13,8 

Маса кісток, кг 21,0 20,1 24,0 20,9 23,0 

Забійна маса, кг 292,5 310,7 327,8 307,4 288 

Вихід туші, кг      

Забійний вихід, %      

Вихід жиру, %      

Коефіцієнт м’ясності      

Завдання 6. Визначити, як впливає перемінна годівля на м’ясні 
якості та ефективність відгодівлі худоби. Розрахувати забійну 
масу та забійний вихід. Дані для розрахунку наведено у табл. 8.7. 

Таблиця 8.7 
М’ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ БИЧКІВ ЗАЛЕЖНО 

ВІД ТЕХНОЛОГІЇ ВІДГОДІВЛІ 

Рівень годівлі 

підвищений помірний 

Вік, міс. 
Показник При 

наро-
дженні 

6 12 15 6 12 15 

Кормові одиниці — 539,7 — 2333,6 432,5 — 1840,1 

Перетравний протеїн — 71,71 — 274,19 56,67 — 21 655 

Жива маса 1 гол. піс-
ля закінчення відго-
дівлі, кг 

— 169 306 405,2 152,0 269,0 352,0 

Передзабійна маса 
1 гол., кг 35,4 158,5 295,0 387,7 148,5 262,0 341,5 

Витрати живої маси, 
кг (%) 

       

Маса парної туші, кг 19,0 82,0 153,4 218,4 73,5 133,4 187,2 
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Закінчення табл. 8.7 

Рівень годівлі 

підвищений помірний 

Вік, міс. 
Показник При 

наро-
дженні 

6 12 15 6 12 15 

Маса внутрішнього 
жиру, кг 0,23 2,47 8,85 9,03 2,25 7,55 7,25 

Забійна маса, кг        

Забійний вихід, %        

Середньодобовий 
приріст, г — 741 761 803 621 653 674 

Витрати на 1 кг 
приросту, корм. од. — 3,96 5,74 6,36 3,79 5,17 5,94 

 
Завдання 7. Визначити ефективність вирощування бичків у 

молочних стадах завдяки одержанню напівкровних помісей із спе-
ціалізованими м’ясними породами. Розрахувати достовірність 
різниці у живій масі між чорно-рябою породою та її помісями, 
побудувати графіки, зробити висновки (табл. 8.8). Аналіз здійс-
нювати відповідно до методичних порад (п. 8.1). 

Таблиця 8.8 
ДИНАМІКА ЖИВОЇ МАСИ ПОМІСНИХ БИЧКІВ, ОДЕРЖАНИХ  

ВІД СХРЕЩУВАННЯ КОРІВ МОЛОЧНОЇ (ЧОРНО-РЯБОЇ) ПОРОДИ  
ІЗ БИЧКАМИ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ М’ЯСНИХ ПОРІД 

Жива маса, кг 
Група новона-

роджених 6 міс. 12 міс. 15 міс. 18 міс. 

Чорно-ряба 25,2 + 0,29 149,57 + 5,06 289,37 + 3,26 352,8 + 4,68 422,5 + 4,24 

Лімузин  чорно-
ряба 27,2 + 0,6 135,78 + 5,83 290,1 + 2,62 356,1 + 2,2 433,7 + 3,8  

Чернігівський  
 чорно-ряба 42,02 + 1,0 151,0 + 16,55 301,4 + 2,3 349,2 + 4,3 443,6 + 4,32  

Придніпровський  
 чорно-ряба 42,2 + 1,12 166,6 + 7,8 305,4 + 1,19 365,5 + 2,38 438,4 + 2,64 

Знамянський  
 чорна-ряба 34,9 + 0,28 160,2 + 11,3 306,2 + 3,68 366,2 + 8,88 444,2 + 5,54 

Волинська  чор-
но-ряба 30,4 + 0,53 186,88 + 6,87 316,5 + 4,77 383,5 + 4,3 457,0 + 3,92 
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ТЕМА 9. СВИНАРСТВО 

9.1. Методичні поради до вивчення теми 

Оскільки основний обсяг свинини виробляється у присадиб-
них господарствах, необхідно звернути увагу на вдосконалення 
технології годівлі та утримання свиней із впровадженням енер-
гоощадних, екологічно безпечних та економічно вигідних техно-
логій. Крім того, на економічну ефективність галузі суттєво 
впливає технологія відтворення, плодючість свиноматок і рівень 
збереженості молодняка. 

Витрати господарства у зв’язку із утриманням свиноматок 
окуповуються продукцією, одержаною від вирощування припло-
ду. Очевидно, що економічні показники господарства, де одер-
жують по п’ять-шість поросят, будуть значно нижчі за показники 
господарств, в яких на кожну основну свиноматку одержують по 
8—10 поросят і більше. 

При вивченні теми належить звернути увагу на економічну 
ефективність і доцільність використання разових свиноматок, 
застосування сезонних і турових опоросів та інші технологічні 
заходи, що потребують додаткових витрат і відповідних управ-
лінських рішень. Оцінюючи економічну та технологічну ефек-
тивності, необхідно дати визначення термінів відгодівлі і убою 
свиней у зв’язку із попитом на жирну і беконну свинину, мож-
ливостями її переробки та іншими організаційно-
технологічними заходами. 

В умовах економічної та енергетичної кризи приватні селян-
ські господарства складають альтернативу комбінатам з вироб-
ництва свинини. Кожен господар прагне модернізувати своє ви-
робництво, переклавши частину фізичного навантаження ручної 
праці на машини, проте щоб витрати були мінімальними. На сви-
но- 
фермі із поголів’ям 5—10 свиноматок і більше не обійтися без 
транспортних засобів. У пригоді може стати невеликий трактор 
потужністю 40—80 к. с. типу «Білорусь», «Кіровець», ХТЗ, ЮМЗ, 
ЛТЗ та ін. [14]. 

Для невеликої ферми доцільно мати кормокухню площею 
35—50 м2, у якій можна розмістити подрібнювач корнеплодів 
РСС-6, ДКУ-М, КДМ-3, КДУ-2 та ін., замішувач-запарник АПС-
6 або варочний котел ВК 1, ВКС-3М та ін. На свинофермі можна 
використовувати мобільні кормороздавачі КУТ-3А, КУТ-3Б, 
КРС-1, РМК-1,7, КС-1,5, РКА-8 та ін. 
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Утримання свиней у приміщеннях має бути оптимізовано від-
повідно до санітарних норм (див. тему 5). З цією метою можуть 
використовуватися станки ОСМ-60, ОСМ-120, СОПЛ-2 та ін. або 
власних конструкцій, а також опромінювачі для локального обігу 
лігва, де розміщено свиноматку з поросятами. 

Мінімальні витрати має господар, який застосовує для відго-
дівлі свиней клітки із цілком закритими стінами і лядою вгорі, 
звідки подаються підстилка і корми (технологія вирощування у 
«сажах»). Через 10—12 місяців вже відгодовану свиню забива-
ють на м’ясо. Обмежений рух, утримання на глибокій підстилці, 
відсутність світла сприяють енергозбереженню. У проектуванні 
свиноферми доцільно використовувати розрахунки енергоємнос-
ті виробництва, рівень енерговитрат, матеріалоємність та еконо-
мічну ефективність використання ресурсів. 

Виробничі та фінансові можливості господарства можуть бу-
ти реалізовані у відповідних системах технологій (табл. 9.1) за су-
купністю оптимізованих технологічних процесів годівлі, утри-
мання, відтворення свиней, вирощування ремонтного молодняка. 

Система відтворення, відгодівлі і вирощування свиней зумов-
люється вибором системи розведення та ефективного викорис-
тання свиней найпродуктивніших порід та поєднання їх. 

Генетичний потенціал кожної породи може бути реалізований 
у результатах відгодівлі молодняка, що досить важливо для пра-
вильного вибору бажаного напряму продуктивності та рівня інтен-
сифікації відгодівлі, вирощування й відтворення стада у свинар-
стві. Розвиток фермерства і присадибного господарства обумо-
вили зростання питомої частки поголів’я свиней у приватному 
секторі до 60 % (5997 тис. гол. у 1999 р.), що потребує відповід-
ного організаційно-технологічного забезпечення. 

Фермер, орієнтований на ринковий попит м’ясної і сальної сви-
нини, здійснює вибір відповідної породи. Основні породи сви-
ней, що розводяться в Україні, — велика біла (83 %), українська 
степова біла (5,6 %) ефективно використовуються для одержання 
м’яса та сала. Для одержання високоякісного сала відгодовують 
миргородську (1,5 %), брейтовську, північнокавказьку велику 
чорну (1,5 %) та інші породи свиней. Нежирну й беконну свини-
ну можна отримати завдяки вирощуванню свиней полтавської 
м’ясної, української м’ясної, дюрок, ландрас, естонської бекон-
ної, литовської білої та інших порід. 

Для відгодівлі фермер вибирає поросят у віці 45—60 днів жи-
вою масою 10—15 кг і обов’язково звертає увагу на екстер’єр 
поросят, віддаючи перевагу поросям із довгим тулубом і широкою 
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спиною без будь-яких екстер’єрних недоліків (провислий живіт 
або спина, перехват за лопатками, надмірна костність, низькоро-
слість тощо). 

Інший, не менш важливий, елемент технології — умови утри-
мання — залежить від типу приміщення і наявного освітлюваль-
ного та обігрівального обладнання. Свині добре ростуть після 
відлучення, якщо температура повітря буде не нижчою +16 °С, а 
відносна вологість — не більше 75 %, освітлення 1:12—1:15 
(відношення площі вікна до площі підлоги), розмір приміщення — 
3—5 м2 на 1 гол. Свинарник бажано обладнати вигульними дво-
рами (15—20 м2/гол.). 

Годівля свиней є визначальним фактором у реалізації генети-
чного потенціалу та індивідуальних особливостей щодо росту і 
розвитку. Повноцінна годівля свиней забезпечується одержанням 
поживних і біологічно активних речовин (див. теми 2, 3). Пожи-
вність раціону, або енергетичне забезпечення, залежить від вміс-
ту у кормах білків, жирів і вуглеводів. Свині є моногастричним 
видом, тобто мають однокамерний шлунок і тому не можуть спо-
живати великої кількості полісахаридів, особливо клітковини (не 
більше 15 %). Жири (рослинні, тваринні) забезпечують раціон 
жиророзчинними вітамінами (А, Д, Е, F) за умови, якщо в раціоні їх пи-
тома частка складає 3—5 % від загальної потреби поживних речовин. 

Білок раціону поповнюється в основному рослинним протеї-
ном і є джерелом амінокислот, ферментів та інших каталізаторів 
обмінних процесів. 

Поживні речовини раціону мають бути збалансовані відповід-
но до норм годівлі кожної вікової і статевої групи. Завершальний 
етап відгодівлі потребує детального аналізу якості кормів і їх 
впливу на продукти. Належить звернути увагу на наявність у ко-
рмах ароматизаторів (рослин із вмістом ефірних масел, олій, пор-
чених кормів), зменшити вміст клітковини у кормах до 5 %. 

Балансування раціонів годівлі свиней може здійснюватися до-
бором кормів, наявних на фермі, або застосовуванням білково-
вітамінних добавок (БВД), вітамінно-мінеральних комплексів 
(ВМК), білково-вітамінно-мінеральних концентратів (БВМК) та 
інших кормів, що поповнюють раціон необхідними елементами. 
Дефіцит вітамінів, мінеральних речовин можна з успіхом усуну-
ти випасанням свиней по посадках топінамбура, кормової карто-
плі, кормової моркви або додаванням їх до раціону у подрібне-
ному виді. Однак взимку та ранньої весни балансування раціону 
кормами ускладнюється, тому можливе використання (від 5 до 
20 % 
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Таблиця 9.1 
ФОРМА І СТРУКТУРА СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ У СВИНАРСТВІ 

Ферми із комплексною механізацією 
виробничих процесів 

Ферми приватних 
селянських господарств Технологічний 

процес 
Технологія Системи машин Технологія 

1. Утримання 1. Безвигульна система від 
народження до реалізації 

2. Режимно-вигульне утри-
мання або вільно-вигульне 
утримання із застосуванням 
спеціально обладнаних майда-
нчиків 

3. Літньо-табірне утримання у 
стаціонарних або пересувних 
будиночках 

4. Боксове утримання свино-
маток з поросятами 

Інфрачервоний 
опромінювач ИКУФ-
1М 

Транспортування 
гною (цистерни) 
 
 

РЖТ-4, РЖТ-8, 
РЖТ-12 
 

Станки для свиней 
ОСМ-120, ОСМ-60, 
ОСС-Ф-35 

1. Зимове утримання у сараї, повне 
утримання у вольєрі із застосуванням 
пасовищ (посівів корнебульбоплодів) 

2. Утримання у клітках індивідуально 
або невеликими групами по три-п’ять 
голів із щоденним внесенням підстил-
ки і прибиранням гною 

3. Утримання на глибокій підстилці 
(технологія вирощування у «сажах»), 
прибирання гною після забою тварин 

2. Годівля і напу-
вання 

1. Годівля спеціалізованими 
кормами типу СК1…СК-15 

2. Годівля сухими кормосу-
мішами 

3. Годівля вологими кормо-
сумішами (концентратно-
корнебульбоплодний тип годі-
влі) 

4. Відгодівля м’ясна, беконна, 
сальна (до жирних кондицій) 

Кормороздавачі: 

КУТ-3А, КРС-1, 
РМС-1,7, РС-5А, 
КС-4, КУТ-3Б, КУТ-
3БМ, РКА-8, РКА-
2000, РКА-1000 

1. Годівля сухими комбікормами або 
сумішками подрібненого зерна 

2. Годівля вологими кормосумішками 
із використанням зернових, зелених 
кормів, коренеплодів, картоплі 

3. Годівля із використанням плодово-
овочевих відходів і збагачення раціо-
ну молочними і зерновими відходами 
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Закінчення табл. 9.1 

Ферми із комплексною механізацією 
виробничих процесів 

Ферми приватних 
селянських господарств Технологічний 

процес 
Технологія Системи машин Технологія 

3. Відтворення 1. Інтенсивні технології цик-
лічного відтворення і вироб-
ництва свинини із викорис-
танням основних, перевірюва-
них і разових свиноматок, їх 
штучне осіменіння 
2. Екстенсивні технології від-
творення (турові, сезонні 
опороси), штучне осіменіння 
або парування 
3. Інтенсивна технологія від-
творення із застосуванням 
раннього і надраннього відлу-
чення поросят 

ПОС-5 1. Відтворення із одержанням при-
плоду один раз на рік (ранньої весни), 
вільне парування будь-яким самцем 
2. Штучне осіменіння або парування 
на основі добору та одержання при-
плоду два рази на рік 
3. Парування свиноматок у визначені 
терміни (турові опороси) з метою ефек-
тивної організації опоросів 

4. Вирощування ре-
монтного молодняка 

1. Інтенсивні технології ви-
рощування поросят по пері-
одах розвитку (молочний, до-
рощування, вирощування) 
2. Вирощування молодняка 
свиней разом із вигодівель-
ним поголів’ям 
3. Вирощування ремонтного 
молодняка на спеціалізованих 
племфермах із оптимізацією 
годівлі та утримання 

Гідравлічні систе-
ми видалення гною: 
насоси 5Ф-6, 5Ф-12,
5ФВ-12, 4-НФ, НФУ-
1, 16ФВ-7, УПН-15 
Перевантажувач 
гною ПО-40 

1. Вирощування молодняка свиней ра-
зом із відгодівельним поголів’ям 
2. Комплектування стада ремонтним 
молодняком, вирощеним в умовах 
спеціалізованих ферм 
3. Вирощування ремонтного молодня-
ка на основі цілеспрямованого добору 
і особливостей годівлі по періоду роз-
витку 
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до загальної маси добового давання кормів) препаратів-добавок 
до раціону відомих фірм, спільних підприємств. 

Варто оцінити технологічні параметри застосування БВД, 
ВМК, БВМК у годівлі свиней із відповідним економічним аналі-
зом витрат кормів, приростів і питомої частки білково-вітамінних 
добавок у раціоні. 

Приклад. Фермер здійснює контрольне оцінювання ефектив-
ності застосування 10 % БВК (БВК виготовляється на спеціалізо-
ваних підприємствах) при відгодівлі свиней живою масою від 70 
до 150 кг, період годівлі — 117 днів, норма годівлі — 3 кг повно-
раціонних комбікормів на день. Склад комбікорму власного вироб-
ництва: ячмінь — 45 %, пшениця — 20 %, кукурудза — 15 %, 
горох — 10 %, БВК — 10 %. Результати розрахунків занесено у 
табл. 9.2. Контрольна група мала живу масу на кінець відгодівлі 
123 кг. 

Таблиця 9.2 
РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЬНОЇ ВІДГОДІВЛІ СВИНЕЙ  

ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ БВК 

Витрати кормів, кг Витрати необхідного 
раціону, грн. 

Компонент раціону % Ціна, 
грн./кг на 1 

день 
на 117 
днів 

на 1 
день 

на 117 
днів 

Ячмінь 45 240,0 1,35 158,0 0,32 37,91 

Пшениця 20 300,0 0,60 70,2 0,18 21,06 

Кукурудза 15 160,0 0,45 52,6 0,072 8,42 

Горох 10 600,0 0,30 35,1 0,18 21,06 

БВК 10 1875,0 0,30 35,1 0,56 65,81 

Усього по  
дослідній групі 100 — 3,0 351,0 1,32 154,26 

Ячмінь 45 2400 1,35 158,0 0,32 37,91 

Пшениця 30 3000 0,90 105,3 0,27 31,59 

Кукурудза 15 1600 0,45 52,6 0,072 8,42 

Горох 10 6000 0,30 35,1 0,18 21,06 

Усього по  
контрольній групі 100 — 3,0 351,0 0,84 79,98 

 
Розрахуємо абсолютний приріст (див. п. 8.1): 

A = Wt – W0 
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по контрольній групі: 
Aк = 123 – 70 = 53 (кг); 
по дослідній групі: 
Ад = 150 – 70 = 80 (кг). 
Визначаємо витрати на 1 кг приросту (Вз): 
Вз = М : А; 
Вз.к. = 79,98 : 53,0 = 1,51 (грн./кг); 
Вз.д.= 154,26 : 80,0 = 1,93 (грн./кг), 

де: М — загальні витрати за період відгодівлі, грн.; 
А — абсолютний приріст, кг. 

Висновок. Застосування БВК дає змогу інтенсифікувати тех-
нологію відгодівлі свиней, але висока ціна їх обумовлює значно 
вищі витрати з розрахунку на одиницю продукції: 1,93 грн./кг 
приросту проти 1,51 грн./кг для контрольної групи. Очевидно, 
належить врахувати інші елементи економічної і технологічної 
ефективності (затрати праці на 1 ц приросту, ринкову ціну на 
продукцію відповідної якості тощо). 

9.2. План семiнарсько-практичного заняття 

1. Технологія годівлі свиней у зв’язку із віком, процесом від-
творення і напрямом племінного використання. 

2. Організація годівлі та утримання свиней із застосуванням 
пасовищ та інших примітивних технологій вирощування. 

3. Складання раціонів для відгодівельного поголів’я і ремонт-
ного молодняка. 

4. Особливості відтворення стада для приватних ферм і спеці-
алізованих комплексів. 

5. Порівняння та оцінювання ефективності застосування пре-
міксів БВД, ВМК, БВМК у годівлі свиней. 

Лiтература 

1. Богданов Г. А. Кормление сельскохозяйственных животных: Учеб. — 
М.: Агропромиздат, 1990. — 624 с. 

2. Вертийчук А. І., Маценко М. І. Технологія виробництва продукції тва-
ринництва: Підруч. — К.: Урожай, 1995. — 374 с. 

3. Даниленко И. П., Микитюк П. В., Шуот И. И. и др. Справочник по каче-
ству продуктов животноводства. — К.: Урожай, 1988. — 184 с. 

4. Деталізовані норми годівлі сільськогосподарських тварин: Довідник / За 
ред. М. Т. Ноздріна. — К.: Урожай, 1991. — 344 с. 

 



 118

5. Довідник поживності кормів / За ред. М. М. Карпуся. — К.: Урожай, 
1988. — 344 с. 

6. Дмитриев Н. Г., Чижик И. А., Вилль А. В. и др. Частная зоотехника и про-
мышленное животноводство. — Л.: Колос, 1981. — 496 с. 

7. Кіщак І. Т. Виробництво і застосування преміксів: Навч. посібник. — К.: 
Урожай, 1995. — 272 с. 

8. Мосолов Н. Д., Билый Л. А. Кормление сельскохозяйственных живот-
ных.: Учеб. пособие. — К.: Вища шк., 1990. — 359 с. 

9. Ревенко І. І., Манько В. М., Кравчук В. І. Машинокористування у тва-
ринництві. — К.: Урожай, 1999. — 207 с. 

10. Свечин К. Б. Производство говядины и свинины. — К.: Урожай, 1971. — 352 
с. 

11. Свинарство і технологія виробництва свинини: Підруч. — К.: Урожай, 
1996. — 352 с. 

12. Сеньков А. Н. Сиряк И. И. Технология приготовления, хранения и оцен-
ка качества кормов: Учеб. пособие. — К.: Урожай, 1990. — 168 с. 

13. Степанов В. И., Михайлов Н. В. Свиноводство и технология производства 
свинины: Учеб. — М.: Агропромиздат, 1991. — 336 с. 

14. Финн Э., Бородин С., Хоммер К., Погорелый Л. Сельхозтехника: Справоч-
ник-каталог. — К.: Юнивест—Маркетинг, 1999. — 190 с. 

9.3. Термiнологiчний словник 

Амінокислоти (незамінні, лімітуючі) — входять до складу білків і 
не синтезуються в організмі тварин (лізин, триптофан, метіонін, валін, 
лейцин, ізолейцин, треонін, фенілаланін), мають надходити з кормами. 
В раціонах свиней обов’язково балансується потреба і наявність лізину 
і метіоніну. На незамінні амінокислоти багаті корми тваринного похо-
дження (молоко і продукти його переробки, рибне борошно, м’ясо-
кісткове борошно та ін.). 

Беконна відгодівля свиней застосовується для одержання сокови-
того, ніжного м’яса з добре вираженою мармуровістю; у товщині шпигу 
має бути 2—3 прошарки м’язів. Відгодівлю починають у віці 2—2,5 міс., 
закінчують — у 6—7 міс., коли жива маса не більше 100 кг, а товщина 
шпигу — 2,5—4 см. Для беконної відгодівлі використовують свиней 
спеціалізованих порід (ландрас, дюрок, велика біла, естонська беконна 
тощо). Для одержання бекону високої якості необхідно згодовувати 
ячмінь, горох, просо, вику, моркву, буряк, тваринні корми. 

Відгодівля свиней — система технологічних і селекційних заходів, 
спрямованих на одержання відгодованого поголів’я із бажаними озна-
ками якості продукції. У свинарстві розрізняють три види відгодівлі — 
м’ясний, беконний, сальний (до жирних кондицій). 

Генетичний аналіз — сукупність методів, використовуваних для 
вивчення складових ознак і властивостей організму. Генетичний аналіз 
дає змогу вивчати потенційні можливості чистокровних і помісних тва-
рин щодо їх продуктивності, напряму використання та необхідного 
вдосконалення. Генетичний аналіз широко застосовується у свинарстві 
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для прогнозування продуктивності тварин (плодючість, молочність, 
виживаність молодняка тощо). 

Гетерозис — прояв підвищеної життєдіяльності, витривалості і 
продуктивності помісних тварин першого покоління, одержаних від 
схрещування порід або спеціалізованих ліній. Ефект гетерозису широко 
застосовується у свинарстві для одержання високопродуктивних тва-
рин інтенсивної відгодівлі. 

М’ясна відгодівля свиней триває чотири-шість місяців до живої 
маси відгодованих свиней 105—110 кг у віці сім-вісім місяців. Для 
м’ясної відгодівлі обмежувальним показником є товщина шпигу на рі-
вні шостого-сьомого ребра (не більше 4 см). За час відгодівлі середньо-
добові прирости мають збільшуватися від 400 г (на початку відгодівлі) 
до 700—800 г (в останні два місяці вирощування). 

?  9.4. Запитання для поточного контролю знань 

1. Назвіть біологічні особливості свиней як виду. 
2. Розкрийте поняття «генетичний потенціал галузі свинарства». 
3. Скільки триває ембріональний період розвитку у свиней? 
4. З якою метою і коли здійснюється раннє відлучення поросят? 
5. Яке значення мають «турові» й «сезонні» опороси у свинарстві? 
6. Дайте визначення поняття «молочність свиноматок». 
7. В якому віці і чому поросят розділяють за статтю? Який оп-

тимальний розмір групи? 
8. За якими макро- і мікроелементами нормуються раціони для 

свиней? 
9. З якою метою застосовуються білково-вітамінні добавки у годі-

влі свиней? 
10. Як ви розумієте поняття «повноцінна годівля»? 
11. Яке значення має режим освітлення для відгодівлі свиней і ви-

рощування ремонтного молодняка? 
12. Чим обумовлена висока ефективність відгодівлі свиней у прива-

тному секторі? 
13. Яке господарське значення мають «разові» і «перевірювані» сви-

номатки? 
14. Як використовуються на фермі «основні» свиноматки? 

9.5. Навчальнi завдання 

Завдання 1. Порівняти ефективність раціонів годівлі свиней із 
застосуванням БВК — група 1 і раціону збалансованого за проте-
їном та енергетичним вмістом — група 2 (табл. 9.3). 
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Таблиця 9.3 
СТРУКТУРА РАЦІОНУ І ВИТРАТ 

НА ВІДГОДІВЛЮ СВИНЕЙ від 35 до 100 кг 

Група 1 Група 2 

% кг/день за 64 дні % кг/день за 64 дні 
Компонент 
раціону 

Ціна  
1 ц, грн. 

  кг грн.   кг грн. 

Ячмінь 240 35 0,70 44,8 10,75 70 1,89 207,9 49,90 

Пшениця 300 20 0,40 25,6 7,68 30 0,81 89,1 26,73 

Кукурудза 160 20 0,40 25,6 4,10  — — — 

Горох 600 10 0,20 12,8 7,68  — — — 

БВК 2367 15 0,30 19,2 36,29  — — — 

Усього  100 2,0   100 2,7   

 
Завдання 2. Порівняти показники контрольної відгодівлі сви-

ней породи дюрок із стандартом великої білої породи класу еліта 
(табл. 9.4). 

Таблиця 9.4 
ОЦІНКА ВІДТВОРНОЇ ЗДАТНОСТІ СВИНОМАТОК ПОРОДИ ДЮРОК  

(КСП «Степовий», Запорізька обл.) 

Плодючість, гол. Молочність, кг Маса у віці 2 міс., кг 

1 гол. 

Вікові групи 

К
іл
ьк
іс
ть

 м
ат
ок

 

се
ре
дн
я 

м
ін

 

м
ах

 

се
ре
дн
я 

м
ін

 

м
ах

 

гн
із
да

 
(в
сь
ог
о 
пр
ип
ло
ду

) 

се
ре
дн
я 

м
ін

 

м
ах

 

Ферма 1 

Матки 
з одним 
опоросом 

115 9,7 8 14 44,3 40 83 155 19,4 13 20 

з двома і 
більше 
опоросами 

40 10,3 9 14 54,8 44 82 180 19,5 14 35 

Разом 130 10,0 8 14 49,8 40 83 167 19,5 14 35 

Ферма 2 

Матки 
з одним 
опоросом 

50 10,0 8 16 48 41 63 166 19,6 18 30 
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Закінчення табл. 9.4 

Плодючість, гол. Молочність, кг Маса у віці 2 міс., кг 

1 гол. 

Вікові групи 
К
іл
ьк
іс
ть

 м
ат
ок

 

се
ре
дн
я 

м
ін

 

м
ах

 

се
ре
дн
я 

м
ін

 

м
ах

 

гн
із
да

 
(в
сь
ог
о 
пр
ип
ло
ду

) 

се
ре
дн
я 

м
ін

 

м
ах

 

з двома і 
більше 
опоросами 

100 11,0 9 18 55 45 84 190 20 14 35 

Разом 150 10,85 8 18 54 41 84 186 20 18 35 

Ферма 3 

Матки 
з одним 
опоросом 

100 10,5 8 14 48 42 67 167 19,7 18 30 

з двома і 
більше 
опоросами 

100 11,2 8 18 55 45 83 190 20,0 17 35 

Разом 200 10,9 8 18 52 42 83 184 19,9 17 35 

 
Завдання 3. Порівняти показники відтворення (табл. 9.4) у сви-

номаток породи дюрок (ферма 1 — ферма 2; ферма 1 — ферма 3). 
Зробити аналіз ефективності системи технологій годівлі, утри-
мання і відтворення у кожному господарстві. Побудувати графіки. 

Завдання 4. Розрахувати абсолютний, середньодобовий і від-
носний прирости свиней великої білої породи та визначити пері-
оди інтенсивного росту і розвитку (табл. 9.5). 

Таблиця 9.5 
ДИНАМІКА ЖИВОЇ МАСИ СВИНЕЙ  

ТА ПОКАЗНИКИ ІНТЕНСИВНОСТІ РОСТУ (ПОРОДА — ВЕЛИКА БІЛА) 

Приріст 
Вік, міс. Жива 

маса, кг абсолютний, кг середньодобовий, г відносний, % 

Новонароджені 1,1    

1 8,5    

3 34,2    

6 74,5    

9 107,5    

12 128,4    
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Завдання 5. Дати оцінку технологіями утримання свиней на 
основі показників живої маси у віці 4, 6, 8 місяців (табл. 9.6). 

Таблиця 9.6 
ДИНАМІКА ЖИВОЇ МАСИ СВИНОК ЗАЛЕЖНО 

ВІД ТЕХНОЛОГІЇ УТРИМАННЯ (М + м) 

Технологія утримання 
Показник 

у приміщенні на пасовищі 

Жива маса у 4 міс., кг 39,46 + 1,54 39,31 + 1,35 

Жива маса у 6 міс., кг 70,49 + 2,95 72,09 + 2,04 

Середньодобовий приріст 
за першу половину вирощування, г 

  

Жива маса у 8 міс., кг 105,16 + 3,78 109,00 + 2,47 

Середньодобовий приріст 
за другу половину вирощування, г 

  

Абсолютний приріст 
за весь період вирощування, кг 

  

Середньодобовий приріст за два 
періоди вирощування, г 

  

 
Завдання 6. Розробити премікс для свиней різних вікових 

груп відповідно до структури комбікорму (табл. 9.7) та оптима-
льного співвідношення концентрованих, грубих, тваринних та 
інших видів кормів. 

Завдання 7. Жива маса свиней перед відправленням на 
м’ясокомбінат — 246 ц. Втрати за період транспортування та го-
лодного витримування — 3,5 %, забійна маса — 182,5 ц. Розра-
хувати забійний вихід. 

Завдання 8. Господарству від здачі 416 свиней 11-місячного 
віку зараховано 353 ц свинини. Втрати живої маси за період 
транспортування та 24-годинного витримування — 3,2 %. Розра-
хувати забійний вихід та середньодобовий приріст. Загальна жи-
ва маса перед відправленням на м’ясокомбінат — 483 ц. 

Завдання 9. Здійснити узагальнювальну оцінку показників кон-
трольної відгодівлі свиней породи дюрок (табл. 9.8) 
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Таблиця 9.7 
СТРУКТУРА КОМБІКОРМІВ ДЛЯ СВИНЕЙ РІЗНИХ СТАТЕВО-ВІКОВИХ ГРУП 

Для поросят 15—42-денного віку Для годівлі ремонтного молодняка Для свиноматок у період лактації 
Інградієнт 

СК 11 СК 12 СК 13 СК 14 СК 15 СК 1 СК 2 СК 3 СК 4 СК 5 СК 6 СК 7 СК 8 СК 9 СК 10 

Ячмінь 50 49,6 49,0 50,3 48,0 — — — — — 10 10 24 24 24 

Висівки пшеничні 10 7,0 8,0 — 2,0 25 24 23 23 23 25 24 22 22 27 

Пшениця — — — — — — — — — — — 18 — — — 

Овес — — — — — 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 — — — 

Соєва мука 13 13 6,0 11,3 8,0 6,5 6,5 — 6,5 3,2 9,0 7,0 — 4,5 10,0 

Кукурудза — — — — — 45 42 47 47 47 32 20 30 30 30 

Льняна мука — — 2,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Соняшникова макуха — — — — — — — — — — — — 9,0 4,5 — 

Трав’яне борошно — — — — — 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 — — — 

М’ясокісткове борошно — — — — — — 2,0 2,0 2,0 2,0 — — — — — 

Кісткове борошно — — 1,0 1,5 1,0 — — 1,1 1,1 1,1 — — — — — 

Рибне борошно 4,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 2,5 2,5 2,4 2,5 — — — — — 

Сухе обезжирене 
молоко 10,0 15,0 18,0 21,0 21,0 — — — — — — — — — — 

Тваринний жир 2,0 2,5 3,5 3,5 3,5 — — — — — — — — — — 

Кормові дріжджі 2,5 1,5 2,0 1,5 3,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Меляса бурякова — — — — — — 2,0 — — — — — — — — 

Цукор 5,0 2,4 2,6 2,5 2,9 — — — — — — — — — — 

Лецетин 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 — — — — — — — — — — 
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Таблиця 9.8 

РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНЮВАННЯ КНУРІВ-ПЛІДНИКІВ 
ЗА ЯКІСТЮ НАЩАДКІВ (ПОРОДА ДЮРОК) 

Кличка,  
інвентарний 

номер 

К
іл
ьк
іс
ть

 

Вік  
досягнення 
100 кг, днів 

Середньо-
добовий 
приріст, г 

Витрати  
кормів на 

1кг  
приросту, 
корм. од. 

Товщина 
шпигу над 
6—7 реб-
ром, мм 

Довжина 
туші, см 

Площа 
м’язового 
вічка, см2 

Забійний 
вихід, % 

С
ум

ар
ни
й 
кл
ас

 

Хамп 549 12 173 787 3,75 24 94,5 35,5 78 еліта 

Ріфле 113 » 179 748 3,85 23 95 36 80 » 

Плотер 431 » 178 750 3,80 25 94,5 37,5 77,5 » 

Ріфле 485 » 182 750 3,86 23 96 38 78 » 

Флешу 473 » 167 802 3,75 22 94,5 36,5 79,5 » 

Ладан 741 » 169 793 3,6 20 95 38 80 » 

У середньо-
му по породі 72 174 771 3,76 23 95 37 78,8 » 
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ТЕМА 10. ВІВЧАРСТВО 

10.1. Методичні поради до вивчення теми 

Галузь вівчарство частково задовольняє ринок продовольства 
(баранина, молочні продукти) і дає основний обсяг сировини для 
текстильної і шкіргалантерейної галузі (вовна, хутро, шкіра), а 
тому потребує державної підтримки господарств, що мають від-
повідну спеціалізацію. Вивчаючи тему, слід звернути увагу на пи-
тання галузевої спеціалізації господарств в окремих регіонах, еко-
номічної ефективності їх; дослідити можливості використання не-
придатних для землеробства ділянок (ліси, гірські масиви, заплави 
річок, озер, забруднені і неокультурені землі) для розвитку галузі. 

Технологічного та економічного обґрунтування потребує розроб-
лення бізнес-планів для малих вівцеферм, що створюються фермер-
ськими господарствами на умовах залучення земельних і майнових 
паїв. 

Крім того, належить вивчити попит внутрішнього і зовнішнього 
ринку на продукцію галузі, механізм ціноутворення і вплив цих фа-
кторів на економічну ефективність ведення вівчарства екстенсив-
ними методами та при застосуванні інтенсивних технологій. Доці-
льно також розглянути можливості інтенсифікації галузі шляхом 
реалізації селекційних програм, запровадження ефективних методів 
розведення, штучного осіменіння, створення нових типів і порід 
овець. 

Варто звернути увагу на регіональні особливості ведення вів-
чарства. В зонах інтенсивного землеробства може застосовуватися 
цілорічне стійлове утримання овець, але у більшості господарств 
Лісостепу і Полісся перевага віддається пасовищно-стійловій сис-
темі утримання овець (табл. 10.1). Пасовищна система утримання 
овець може бути реалізована у південних областях України 
(Херсонська, Одеська, Миколаївська та ін.), де є достатньо пасовищ 
і можливості для створення запасу грубих і соковитих кормів (си-
лос, сінаж). 

Висока ефективність використання культурних пасовищ дося-
гається завдяки застосуванню порційного випасу (у загонах із 
використанням електропастуха). Така система випасання дає 
змогу зберегти частину травостою для одержання сіна і насіння 
трав. Культурне пасовище створюється за попередніми розрахун-
ками потреби у зелених кормах і потенційної продуктивності кор-
мових угідь протягом літньо-пасовищного періоду. Слід постійно 
контролювати випасання і пам’ятати, що трава добре відростає, 
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якщо залишати три-чотири неушкоджених міжвузля, тобто випаса-
ти до тих пір поки залишки стебла будуть заввишки 12—15 см, ре-
шту пасовища скошують до початку цвітіння злаків і бутонізації бо-
бових трав. 

Для визначення часу випасання на одній ділянці необхідно 
розрахувати середню продуктивність пасовища на площі 1 м2 
(усього п’ять випробувань по діагоналі ділянки). Зрізану траву 
зважують і виконують розрахунки за формулою 

mn

pSV
d




 , (10.1) 

де: d  — тривалість часу випасання у одній загонці, днів; 
S  — площа ділянки, м2; 
V  — продуктивність травостою, кг/м2; 
p  — поживність трави, корм. од./кг   0,2; 
n  — поголів’я овець, голів; 
m  — потреба у поживних речовинах на одну вівцю, корм. 

од./гол. 
Приклад. Фермер має культурне пасовище, що складається із 

12 ділянок завдовжки 56 м, завширшки 30 м; поголів’я овець — 
100 вівцематок. Визначити час випасання в одній загонці на по-
чатку травня, якщо відома продуктивність травостою (1,5 кг/м2) і 
потреба тварини у поживних речовинах (1,25 корм. од./гол.). 
Розв’язок:  
1. Необхідно визначити площу загонок: 

baS  , 

де a і b  відповідно — ширина і довжина загонки, м. 

16803056 S  (м2). 

2. Одержані результати підставляємо у формулу 

mn

pSV
d




 ; 

.)днів(03,4
25,1100

2,016805,1





d  

Висновок: На одній ділянці слід випасати овець не більше чотирьох днів. 
Утримання овець на пасовищі потребує організації процесу водонапування. З 

цією метою можна використовувати воду із природних водойм (річки, озера) або 
із артезіанських свердловин, застосовуючи пересувні водорозподільники або во-
догінну мережу (табл. 10.1). У холодну пору року воду необхідно підігрівати до 
температури 10—12 ºС. Під час окоту у приміщеннях застосовують локальний 
обігрів (ИКУФ-1М) [6] або електрокалорифери типу СФОА-5.
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Таблиця 10.1 

СТРУКТУРА СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ У ВІВЧАРСТВІ 

Ферми із комплексною механізацією виробничих процесів Ферми приватних селянських господарств 
Технологічний 

процес 
Технологія Системи машин Технологія 

1. Утримання 1. Цілорічне стійлове утримання на 
вигульно-кормових дворах 

2. Стійлово-пасовищне утримання 
відповідно у зимовий і літній пері-
од 

3. Пасовищно-стійлове утримання 
із проведенням окотів у приміщен-
нях 

4. Пасовищне утримання овець про-
тягом усього року 

5. Утримання на відгодівельних 
майданчиках 

 1. Кошарно-базове утримання на гли-
бокій підстилці взимку, на пасовищі 
влітку 

2. Безсистемне утримання у господар-
ському дворі з іншими тваринами, 
птицею 

3. На пасовищі (у т. ч. культурні пасо-
вища із ротаційним випасом) із засто-
суванням примітивних приміщень для 
тимчасового утримання у непогожі дні 

2. Годівля та 
напування 

1. У стаціонарних умовах із засто-
суванням мобільного корморозда-
вача 

2. Годівля та утримання овець на 
відгінних пасовищах із застосуван-
ням пересувних годівниць та авто-
напувалок 

3. Відгодівля окремих груп овець 
(інтенсивна, помірна, нагул та ін.) 

Трактор + ПСУК-5; 
КТУ-10, КУТ-3А 

та ін. 

Автонапувалки 
ГАО-4А 

Водорозподільники 
ВУО-3А, ВУ-3А, 

підігрівачі води 
КВО, АПО 

1. У стаціонарних умовах із застосу-
ванням годівниць і водонапувалок 

2. Нагул овець упродовж усього пасо-
вищного періоду у громадських отарах 

3. Випасання на пожнивних площах, 
узбіччі доріг, у лісі, у поймах річок та 
на інших неокультурених ділянках 
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Закінчення табл. 10.1 
Ферми із комплексною механізацією виробничих процесів Ферми приватних селянських господарств Технологічний 

процес Технологія Системи машин Технологія 

3. Стрижка овець 1. Стрижка із застосуванням стаці-
онарних або пересувних стригаль-
них пунктів 
2. Стрижка за допомогою електрич-
ного стригального апарата на стрига-
льних пунктах 
3. Обробка вовни 

МСУ-200, МСО-77Б, 
ВСЦ-24/200, 
ЄСА-12/200А 

Прес вовни — 
СКШ + ПГШ-1Б 

1. Стрижка ручними ножицями із фор-
муванням основних частин руна 

2. Стрижка за допомогою електрично-
го стригального апарата на пристосо-
ваних стелажах 

4. Відтворення 1. Організація штучного осіменіння, 
що забезпечується селекційними 
центрами 
2. Добір і парування вівцематок з 
обмеженням доступу самця («базо-
ве» парування, «класне» парування) 
3. Вільний доступ самця до самок у 
стаді під час випасання («гаремне» 
парування) 

Біолабораторія на 
базі автомобіля  

М 2715 

1. Барани-плідники знаходяться в ота-
рі (2—3 самця на 5—10 маток) і па-
руються під час окоту без обліку 

2. Обмежений доступ самців лише в 
період основної парувальної кампанії 
із визначенням напрямів добору 

3. Користування послугами пересув-
них пунктів штучного осіменіння 

5. Вирощуван-
ня ремонтного
молодняка 

1. Утримання молодняка разом із 
матками упродовж молочного пері-
оду із наступним переведенням до 
спеціалізованих ферм 
2. Вирощування молодняка за тех-
нологією утримання і годівлі осно-
вного стада 
3. Індивідуально-групове утриман-
ня ягнят від високопродуктивних 
самок і самців 

Трактор + КТУ-10, 
ПСК-5 та ін. 

Водонапувалки 
АПО-Ф25 

1. Утримання і годівля молодняка ра-
зом із матками протягом усього пері-
оду вирощування 

2. Вирощування ягнят у поліпшених 
умовах (посилений раціон) до першо-
го осіменіння (парування) 

128
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Ферми для зимового утримання овець повинні мати окремі 
приміщення для окоту вівцематок та утримання їх із приплодом, 
а також пункти штучного осіменіння. За спрощеною технологією 
всі ці процеси можуть відбуватися в одному приміщенні із виді-
ленням виробничих зон утримання окремих фізіологічних і віко-
вих груп овець. Для цього використовують комплект кошарного 
обладнання (уніфіковані огорожі). 

Раціони для овець складають відповідно до норм годівлі 
окремих статево-вікових і фізіологічних груп (табл. 10.2). 

Таблиця 10.2 
НОРМИ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ПОЖИВНОСТІ РАЦІОНІВ  

ДЛЯ БАРАНІВ-ПЛІДНИКІВ І ВІВЦЕМАТОК 

Фізіологічна група Жива маса, 
кг 

Кормових 
одиниць 

Обмінної  
енергії, МДж 

1. Барани-плідники, непаруваль-
ний період 

70 
80 
90 

100 

1,5 
1,6 
1,7 
1,8 

17 
18 
19 
20 

2. Барани-плідники, парувальний 
період 

70 
80 
90 

100 

2,0 
2,1 
2,2 
2,3 

22 
23 
24 
25 

3. Матки вовнових, вовново-
м’ясних, м’ясо-сальних порід (І 
половина кітності, холості) 

50 
60 
70 

1,05 
1,15 
1,25 

12,5 
13,5 
14,5 

4. Матки вовнових, вовново-
м’ясних, м’ясо-сальних порід (ІІ 
половина кітності) 

50 
60 
70 

1,35 
1,45 
1,55 

14,5 
16,5 
17,5 

5. Матки вовнових, вовново-
м’ясних, м’ясо-сальних порід (І 
половина лактації) 

50 
60 
70 

1,90 
2,05 
2,15 

20 
23 

24,5 

6. Матки вовнових, вовново-
м’ясних, м’ясо-сальних порід (ІІ 
половина лактації) 

50 
60 
70 

1,45 
1,55 
1,65 

15,5 
17,0 
18,0 

7. Матки м’ясо-вовнових і смуш-
ково-молочних порід (І половина 
кітності) 

50 
60 
70 

1,05 
1,15 
1,25 

12,1 
13,0 
14,0 

8. Матки м’ясо-вовнових і смуш-
ково-молочних порід (ІІ полови-
на кітності) 

50 
60 
70 

1,35 
1,45 
1,55 

16,0 
17,2 
18,0 

9. Матки м’ясо-вовнових і смуш-
ково-молочних порід (І половина 
лактації) 

50 
60 
70 

2,1 
2,2 
2,3 

22 
23 
24 
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Створення оптимальних умов годівлі та утримання овець дає 
змогу повною мірою реалізувати генетичний потенціал породи. 
Технологія на племінних вівцефермах включає отримання здоро-
вого життєздатного приплоду, вирощування ягнят у молочний 
період, процеси годівлі та утримання молодняка у літньо-
пасовищний період (від 4 — до 9-місячного віку), технологія ви-
рощування ремонтних ярок і баранців у зимовий період з 8—9-
місячного до 15-місячного віку. 

Здоровий та життєздатний приплід можна отримати за умов 
дотримання санітарії у приміщеннях, де відбуваються окоти вів-
цематок. Родильні відділення обробляють дезинфікуючим розчи-
ном (хлорне вапно, лізол, креолін тощо). Щоб запобігти холоду і 
зайвій вологості, підлогу встеляють соломою шаром не менше 
0,3 м. Родильний баз має бути ізольований від інших кітних вів-
цематок переносними щитами, його площа має складати 3,5—
5,0 м2. У вівчарні необхідно облаштувати водонапування автома-
тичними водонапувалками із регульованим електропідігрівом. 

Раціон годівлі вівцематок у період кітності і підсосу має від-
повідати нормам і бути збалансованим за протеїном, вітамінами і 
мінеральними речовинами. Орієнтовний раціон годівлі вівцема-
ток і молодняка наведено у табл. 10.3. 

Таблиця 10.3 

РАЦІОН ГОДІВЛІ ВІВЦЕМАТОК І ЯГНЯТ 
(рекомендовано Інститутом тваринництва степових районів 

«Асканія Нова», 1993 р.) 

Вівцематки Ягнята, міс. 
Корм, кг І половина 

кітності 
ІІ половина 
кітності 

Період 
підсосу 1 2 3 

Сіно бобове 1,0 1,0 1,2 0,2 0,3 0,5 

Сіно злакове — 0,4 0,5 — — — 

Силос кукурудзя-
ний з початками 4,0 4,0 4,0 0,2 0,5 1,0 

Буряки 0,7 0,7 1,0 — — — 

Гранули, висівки 1,0 1,0 1,5 0,05 — — 

Комбікорм 0,3 0,4 0,4 0,05 0,25 0,4 

У годівлі вівцематок неприпустимо використовувати недоб-
роякісний корм (мерзлий, пліснявий, зволожений холодною во-
дою або снігом та ін.). Температура води і корму має бути не ни-
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жче +10 °С. У вівчарнях необхідно обладнати розплідний оца-
рок («тепляк»), в якому має бути декілька кліток-кучок (одна-дві 
на 
10 маток). У цих клітках влаштовують інфрачервоне опромінен-
ня для підтримування температури. 

Вівцематки народжують одного-двох ягнят, значно рідше — 
трійню. За умов нормальної годівлі та утримання їх середньодо-
бові прирости складають 0,2—0,3 кг (табл. 10.4). 

Таблиця 10.4 
СТАНДАРТИ ПОКАЗНИКІВ РОСТУ  

ТА ДИНАМІКИ ЖИВОЇ МАСИ ЯГНЯТ У ПІДСОСНИЙ ПЕРІОД 
(рекомендовано Інститутом тваринництва 
степових районів «Асканія Нова», 1993 р.) 

Жива маса, кг Середньодобовий приріст, г 
Вік, міс. 

одинці двійні одинці двійні 

Новонароджені 4 3,5 — — 

1 12 10 270 230 

2 19 16 230 200 

3 25 21 200 150 

4 30 25 160 120 

Після відлучення ягнят їх раціон значно підсилюють відпові-
дно до рекомендованих норм раціону (табл. 10.5). У 4-місячному 
віці ягнят розділяють за статтю і формують отари по 600—800 
голів. Отари випасають окремо у найсприятливіші години (коли 
нема спеки і проливного дощу). Підкормку здійснюють після по-
вернення з пасовища. З цією метою облаштовують піднавіси із 
годівницями. Годівниці формують так, щоб можна було роздавати 
корми автоматичним кормороздавачем типу КТУ-10, КУТ-3А та ін. 

Реформування аграрних відносин безпосередньо впливає на 
галузеву структуру господарств і технологію вирощування пле-
мінного молодняка. Значне скорочення поголів’я худоби і птиці, 
що відбувалось у 90-і роки, спричинювалося значною нестачею 
кормів і недосконалістю технології виробництва. Очевидно, що 
слід чекати зворотного явища, тобто зростання попиту на якісний 
племінний молодняк. Так, поголів’я овець можна отримати за 
умови дотримання технологічних параметрів вирощування. Про-
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дуктивність овець значною мірою залежить від урожайності кор-
мових культур і наявності земельних площ. 

Таблиця 10.5 
РАЦІОН ГОДІВЛІ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА 

ОВЕЦЬ ПІСЛЯ ВІДЛУЧЕННЯ 

Вік, міс. 
Корм, кг 

4—5 6—7 8—9 9—12 13—15 

Зелена маса (злаково-бобова суміш) 4 5 6 — — 

Сіно бобових трав — — — 1,0 1,2 

Комбікорм 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 

Гранульована кормосуміш 1 1 1,2 1,2 1,5 

Силос кукурудзяний — — — 3,0 4,0 

Буряки — — — 1,0 1,0 

Раціон містить: 
кормових одиниць, кг 
перетравного протеїну, г 

 
1,63
190 

 
1,95
232 

 
2,24
262 

 
2,38 
261 

 
2,58 
272 

У фермерському господарстві належить оцінити можливості 
щодо формування стада, розміру отар, обсягу покупних кормів та 
інших параметрів технологічної карти. 

Приклад 1. Фермер планує утримувати ферму племінних овець 
відповідно до умов контракту на продаж племінних вівцематок 
(450 голів) і племінних баранів (20 голів). Необхідно визначити 
площу орендованих земельних угідь, якщо відомо, що дерново-
піщані грунти Полісся (там розташоване господарство) забезпе-
чують таку мінімальну врожайність: зелена маса багаторічних 
трав — 300 ц/га; кукурудза на силос — 350 ц/га; сіно бобових ба-
гаторічних трав — 30 ц/га; зернові (ячмінь, пшениця) — 20 ц/га; 
коренеплоди (кормовий буряк) — 400 ц/га. 

Визначити структуру стада відповідно до рівня вибракування 
(25 %) і плодовитості вівцематок (120 ягнят на 100 маток). 

 
,2

100



R

kNNM
 

де: М — розмір отари вівцематок, гол.; 
N — необхідно реалізувати племінного молодняка, гол.; 
k — рівень вибракування, %; 
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R — середня плодовитість вівцематок протягом останніх трьох 
років; 

2 — коефіцієнт для розрахунку одержання ярок і баранчиків 
у співвідношенні 1:1. 

Підставляємо технологічні параметри у рівняння: 

 
9372

120
10045025,0450




M (гол.). 

Основне стадо вівцематок доповнюємо 2 % баранів-плідників: 
937 · 0,02 = 19 (гол.). 

Визначаємо потребу у кормах для кожної статево-вікової гру-
пи, користуючись нормативами, наведеними у табл. 10.1., 10.2., 
10.3. Для баранів-плідників раціон складає 120 % від рівня по-
треби для вівцематок. 

Відповідно до одержаних розрахунків фермер визначає струк-
туру земельної площі (сівозміну), обсяги покупних кормів або 
можливості реалізувати власні запаси кормів, а також розмір 
страхового фонду кормів (10—15 %). 

10.2. План семiнарсько-практичного заняття 

1. Господарсько-біологічні особливості овець. 
2. Породи і породоутворення у вівчарстві для різних природ-

но-кліматичних зон України. 
3. М’ясна і молочна продуктивність овець. 
4. Система технологій годівлі та утримання овець. 
5. Особливості відтворення стада у вівчарстві. 
6. Організація парування (штучного осіменіння) та одержання 

приплоду у вівчарстві. 
7. Технологія одержання руна високої якості. Оцінювання якості 

вовни. 
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10.3. Термiнологiчний словник 

Архар (аркал, аргалі) — дикі прародичі домашніх овець, поширені 
в основному на Кавказі. Акліматизовану форму (муфлон) розводять у 
Криму. Тварини мають великі спірально загнуті роги. Жива маса доро-
слих тварин 25—50 кг (деяких форм — до 200 кг). Використовують для 
гібридизації із свійськими вівцями. 

Бринза — сир із овечого молока, що виготовляється із застосуван-
ням сичужного ферменту. Готовий продукт малосолоний та слабокис-
ломолочний. Зберігається у розсолі тривалий час. 

Вівчар (чабан) — працівник бригади, що виконує необхідний обсяг 
роботи із отарою овець. Основні технологічні операції чабана — годів-
ля, напування овець, формування отар, вирощування молодняка тощо. 

Кітність — період ембріонального розвитку, що завершується оде-
ржанням приплоду (окот). 

Кошарно-базова технологія утримання овець — метод утриман-
ня овець, що передбачає поділ кошар (приміщень для овець) на окремі 
загонки (бази), розмір яких визначається розмірами стандартних щитів 
(1,5; 2,0; 2,5; 3,0 м). 

Отара — група овець, утворювана з урахуванням віку, статі та інших 
технологічних ознак. Залежно від особливостей отари, умов вирощу-
вання, випасання розмір отари може коливатися від 300 до 1000 голів. 

Переслід (голодна тонина) — різка зміна товщини вовни, викликана 
недоброякісною годівлею або захворюванням овець. Переслід обумов-
лює зменшення міцності вовни. 

Песига — груба малозвивиста вовна, що погіршує якість руна у мо-
лодих овець. 

Підрунювання — функціональні зміни волосяних фолікул і саль-
них залоз, що обумовлюють послаблення механічного зв’язку із шкі-
рою, інтенсивне виділення сірки і випадання частинок руна. 

Ремонтний молодняк (ярки й баранчики) — молодняк овець, ви-
рощуваний за спеціальною технологією, яка спрямована на формуван-
ня гарної відтворної здатності. 

Розподільчий оцарок (тепляк) — розміщується у родильному 
приміщенні (окреме утеплене приміщення у кошарі), де передбачено у 
перші дні після народження ягнят створити температуру + 10—15 °С. 
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Руно — вовна, що одержана в результаті стрижки вівці. Руно скла-
дається із штапелів, косичок, що зв’язані між собою і не розпадаються. 
Вовна, одержана від овець осінньої стрижки, руна не утворює. 

Сакман — вівцематки з підсосними ягнятами, утримувані окреми-
ми групами від 15—20 гол. до150—200 гол. У 2-місячному віці їх 
об’єднують в отари. Ягнят відлучають у 3—4-місячному віці. 

Штапель вовни — група шерстинок, з’єднаних у пучки, з яких фо-
рмується руно. 

Яхобаб — шкурка, знята з ягнят смушково-молочних порід у віці 
3—5 тижнів. У цей час вовна втрачає завитки. 

?  10.4. Запитання для поточного контролю знань 

1. Які види продукції дає вівчарство? 
2. Назвіть оптимальну структуру раціону для вівцематок у період 

кітності. 
3. Мінімально допустимий вміст протеїну в раціоні для племінних 

овець. 
4. Які породи овець можна віднести до смушково-молочних? 
5. Від яких овець можна отримати овчину високої якості? 
6. Назвіть породи овець, районовані для Полісся, Лісостепу, Степу 

і Карпатського регіону. 
7. Розкрийте структуру репродуктивного циклу для вівцематок 

смушково-молочних порід. 
8. Дайте характеристику м’ясної продуктивності овець. 
9. Скільки триває лактація у овець? 

10. Особливості ембріонального періоду розвитку у вівчарстві. 
11. Чим відрізняється процес одержання каракуля, каракульчі та 

мерлушок? 
12. Дайте характеристику спермопродукції, отримуваної від бара-

нів-плідників. 
13. Чим обумовлена сезонність відтворення у вівчарстві. 
14. Показники, використовувані при класируванні вовни. 

10.5. Навчальнi завдання 

Завдання 1. У процесі реформування КСП утворилося декіль-
ка господарств, одному з яких дісталися приміщення вівцеферми 
на 750 голів і сільськогосподарські угіддя площею 170 га, в тому 
числі ріллі 120 га. 

Визначити, чи достатньо земельних угідь для виробництва кор-
мів, щоб сформувати необхідне поголів’я та ефективно викорис-
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товувати вівцеферму. У розрахунках використовувати норматив-
ні показники для породи прекос і регіону Полісся. 

Завдання 2. Користуючись даними динаміки росту молодняка 
овець романівської породи (табл. 10.6), розрахувати абсолютний 
середньодобовий і відносний прирости. Порівняти із стандартом 
породи для 1 класу. 

Таблиця 10.6 
ДИНАМІКА ЖИВОЇ МАСИ МОЛОДНЯКА 

ОВЕЦЬ РОМАНІВСЬКОЇ ПОРОДИ 
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Новона-
роджені 2,5    2,7    

2 11,0    12,0    

4 21,0    23,0    

6 29,0    36,0    

8 34,0    42,0    

10 38,0    47,0    

14 42,0    52,0    

18 47,0    64,0    

 
Завдання 3. Проаналізувати показники мікроклімату у вівчар-

нях та вплив їх на розвиток ягнят асканійської тонкорунної поро-
ди (табл. 10.7). 

Таблиця 10.7 
ДИНАМІКА ЖИВОЇ МАСИ ЯГНЯТ  

І ПОКАЗНИКИ МІКРОКЛІМАТУ У ВІВЧАРНЯХ 

Фермерське господарство № 1 Фермерське господарство № 2 
Показник 

Приміщення А Приміщення Б Приміщення А Приміщення Б 

Температура, оС 3,98 + 0,76 4,05 + 0,83 9,58 +1,07 9,84 +0,638 
Відносна  
вологість, % 89,7 + 1,02 89,7 + 0,79 95,9 + 0,56 95,7 + 0,59 

Вміст аміаку 
у повітрі, мг/м3 10,2 + 0,60 12,2 + 0,95 15,1 + 1,13 1,70 + 1,22 

Швидкість ру-
ху повітря, м/с 0,42 + 0,06 0,44 + 0,04 0,30 + 0,04  0,37 + 0,06 
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Закінчення табл. 10.7 

Фермерське господарство № 1 Фермерське господарство № 2 
Показник 

Приміщення А Приміщення Б Приміщення А Приміщення Б 

Жива маса 
ягнят:     

10-денного ві-
ку 5,04 + 0,17 4,97 + 0,29 4,51 + 0,10 4,50 + 0,11 

40-денного ві-
ку 9,56 + 0,48 9,28 + 0,35 8,40 + 0,33 8,43 + 0,27 

60-денного ві-
ку 16,7 + 0,58 17,5 + 0,61 13,2 + 0,31 12,8 + 0,25 

120-денного ві-
ку 19,1 + 1,15 18,7 + 0,83 19,9 + 1,61 18,2 + 1,74 

Завдання 4. Користуючись даними табл. 10.8, визначити ефе-
ктивність селекційно-племінної роботи у господарствах Кримсь-
кої автономії (племзаводи «Славне», «Чорноморський», «Міжви-
дне»). Селекцію здійснюють з урахуванням живої маси маток 
(54—58 кг), тонини вовни (50—46-ї якості), настригу чистої вов-
ни (2,8—3,0 кг), які визначалися за поліморфними системами бі-
лків крові у ранньому віці. 

Таблиця 10.8 
ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ВОВНИ 
ОВЕЦЬ ЦИГАЙСЬКОЇ ПОРОДИ НА ПЛЕМЗАВОДАХ 
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«Славне» 1 16 478 475,3 59,0 99,5 13,2  27,7 118 35,3 
 2 16 745 477,2 57,4 98,8 25,1  28,5 120 36,3 
 3 16 520 429,3 57,0 96,9 16,6  33,6 126 37,2 
«Чорно-
морський» 1 15 830 468,4 56,3 66,8 8,1  29,4 117 36,7 

 2 15 560 418,3 52,2 91,7 9,6  31,2 118 37,3 
 3 15 640 438,7 56,8 85,7 2,5  36,5 120 38,4 
«Міжвидне» 1 19 210 442,5 57,9 100 20,3  41,2 125 37,7 
 2 18 560 469,0 58,5 100 33,4  42,4 127 38,2 
 3 17 430 456,3 59,4 100 42,2  43,5 132 38,5 
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Завдання 5. Користуючись даними табл. 10.9, проаналізувати 
показники продуктивності і відтворення овець цигайської породи 
в умовах агрофірми «Дружба» Чернігівської області. 

Таблиця 10.9 
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТИВНОСТІ  

ТА ВІДТВОРЕННЯ ОВЕЦЬ АГРОФІРМИ «ДРУЖБА» (1998—99 рр.) 

Показник 1998 р. 1999 р. 

Загальне поголів’я овець, гол. 
у тому числі вівцематок 

836 
520 

827 
525 

Середня жива маса маток, кг 59,8 57,3 

Настриг чистої вовни, кг 3,4 3,2 

Довжина вовни у ярок 6-місячного віку, см 8,1 8,2 

Продуктивність ярок, кг 1,4 1,4 

Середній настриг вовни по стаду, кг 2,8 2,6 

Приплід ягнят на 100 маток, гол. 140 132 

Жива маса ягнят під час відлучення (3 міс.), кг 21 19 

Збереженість молодняка до відлучення, % 99 98 

 
Завдання 6. Проаналізувати показники відтворення і продук-

тивності цигайських овець, досягнуті у господарствах Донецької 
області та АР Крим (табл. 10.10). 

Таблиця 10.10 
ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ВІДТВОРЕННЯ ОВЕЦЬ  
У ГОСПОДАРСТВАХ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА АР КРИМ 

Показник Донецька об-
ласть 

АР Крим 

Настриг чистої вовни, кг 2,2 2,0 

Приплід ягнят на 100 маток, гол. 104 99 

Питома частка маток до загальної  
чисельності поголів’я, % 65 63 

Рівень забезпечення кормами, ц корм. од./гол. 6,5 6,2 

Забезпечення ремонтним молодняком  
на 100 маток, % 40 37 

Середня жива маса маток, кг 56 54 

Збереженість молодняка до відлучення, % 98 96 
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ТЕМА 11. ПТАХІВНИЦТВО 

11.1. Методичнi поради до вивчення теми 

У птахівництві існує стабільна альтернатива щодо виробницт-
ва яєць, м’яса та одержання молодняка сільськогосподарської птиці 
у приватних господарствах і в умовах птахофабрик. Виробництво 
яєць і вирощування птиці у селянських господарствах дає змогу 
отримати якіснішу (за хімічним складом, смаковими якостями) 
продукцію, проте птахофабрики є неперевершеними у нарощу-
ванні виробництва продовольства у критичні терміни (в осінньо-
зимовий період у приватних господарствах яйценосність птиці 
зменшується у декілька разів, аж до припинення яйцекладки). 

Вивчаючи тему, слід звернути увагу на тісний зв’язок біологі-
чних властивостей птиці з технологічними можливостями вироб-
ництва продукції птахівництва. Так, температурний фактор має 
виключно важливе значення для вирощування гусей та індиків у 
перші два тижні після народження. Відсутність інвестицій, спеці-
альних приміщень, електробрудерів та іншого устаткування мо-
же позначитися на розвитку цієї галузі взагалі. 

Ціни на продукти птахівництва коливаються у значних межах 
залежно від якості й термінів реалізації продукції. Отже, у галузі 
слід приділяти значну увагу маркетингу і вдосконаленню мене-
джменту. Для регіональних ринків України характерною є обме-
жена залежність між ціною та обсягом виробництва, що збігаєть-
ся з тенденцією попиту відповідно до ціни та якості продукції. 

Доцільно звернути увагу на забезпеченість птахівництва кор-
мами, їх собівартість, ціни на покупні комбікорми, структуру ра-
ціону і відповідний рівень продуктивності [1, 3, 4]. Якщо в інших 
галузях тваринництва вплив технологічного фактора помітний не 
відразу, то у птахівництві вплив фактора годівлі та утримання 
відчутний вже наступного дня. 

В умовах птахофабрик з виробництва яєць, м’яса птицю утри-
мують у клітках різних конструкцій (1—4-рядні, 1—4-ярусні). На 
племфермах перевагу віддають утриманню птиці на підлозі з ви-
користанням вигулів (вольєри, майданчики). Прибирання пташи-
ного посліду може бути механізовано (МПС-4М, МПС-6М), як-
що влаштовано сітчату підлогу з глибокою підстилкою, яку при-
бирають 2—3 рази на рік (ранньої весни, пізньої осені) [8]. 

У приватних селянських господарствах птицю утримують у 
господарчому дворі (приміщенні) разом з іншими сільськогоспо-
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дарськими тваринами (вівці, кози, велика рогата худоба). Техно-
логія може бути вдосконалена при поголів’ї птиці понад 50 голів. 
З цією метою будують сітчаті вольєри, в яких розміщують засоби 
для годівлі та напування птиці. У непогожий час і взимку птицю 
утримують в утеплених приміщеннях на трохи підвищеній підло-
зі або у клітках-сідалах угорі господарчого приміщення. 

У птахівництві досить відчутні сезонні коливання продуктив-
ності (яйценоскість, прирости маси). В умовах птахофабрик вплив 
фактора сезонності мінімізується завдяки застосуванню комплек-
сного обладнання типу «Клімат 2», «Клімат 3» і повноцінної го-
дівлі. На птахофабриках перевага віддається годівлі повноцінни-
ми комбікормами, які роздають за допомогою кормороздавачів 
ЦБК-10, ЦБК-20 [9]. Для водоплавної птиці застосовують вологі 
кормосуміші. Раціон птиці значно здешевлюється, якщо частку 
концентрованих кормів замінити зеленими кормами, коренепло-
дами і комбінованим силосом. 

Виробничі та фінансові можливості господарства можуть бу-
ти реалізовані в оптимізованих системах технологій годівлі, на-
пування, утримання і відтворення птиці (табл. 11.1). 

Технологiчна та економiчна ефективнiсть галузi значною мiрою 
залежить вiд вирiшення проблем годiвлi i впровадження сучас-
них методiв селекцiї. Вивчення матеріалів теми з основних питань дає мож-
ливiсть освоїти методологiю комплексного (багатофакторного) оцiнювання 
кiнцевих результатiв виробництва продуктiв птахiвництва. 

Сучасне промислове птахiвництво базується на використаннi 
гiбридiв, одержуваних у результатi схрещування високопродук-
тивних ліній. Ефект гетерозису у птицi є наслiдком пiдбору по-
єднувальних ліній за вiдповiдними схемами (кросами), що ре-
алiзується зростанням яйценосностi, виводимостi, життєздатностi 
та iнших господарсько корисних ознак. 

Студентам надається можливiсть оцiнити результати застосу-
вання мiжлiнiйної гiбридизацiї у птахiвництвi та рiвень продукти-
вностi бройлерiв i яйценосної птицi. Слід з’ясувати, як впливає 
фактор годiвлi (повноцiнної, збалансованої i достатньої) на 
кiнцевi результати селекцiйної роботи в птахiвництвi. 
В Українi застосовуються вже давно вiдомi кроси i лiнiї для про-
мислового виробництва яйця (Бiлорусь-9, Янтар-1, Сура-7, Во-
лзький-3 та iн.) й бiльш сучаснi, завезенi з Канади, Нiдерландiв, 
Угорщини (Старкрос-288, Старкрос-444, Хайсекс бiлий, Хайсекс 
коричневий), а також одержанi в результатi роботи вiтчизняних 
селекцiонерiв (Борки-2М, Зоря-17, Борки-117). У будь-якому разі 
основою для створення спецiалiзованих лiнiй є кури порiд род-
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айленд, леггорн, бiлий плiмут i рок та росiйська бiла. Так, для 
одержання птицi кросу Борки-2М використовували лiнiї В-7 i В-
36 породи леггорн. Гiбриднi кури мали яйценоснiсть 250—265 
яєць за 11—12 мiсяцiв яйцекладки, збереженiсть молодняка — 
92—98 %. 

Кiнцевi результати селекцiйної роботи у птахiвництвi знач-
ною мiрою залежать вiд розвитку кормової бази. Повноцiнна 
годiвля птицi може бути забезпечена завдяки застосуванню 
спецiалiзованих комбiкормiв, премiксiв та бiлково-вiтамiнних 
добавок. Розвиток комбiкормової промисловостi ускладнюється 
зростанням цiн на сировину та енергоресурси і зменшенням по-
питу на готову продукцiю. Очевидно, що має iснувати альтерна-
тива, яка б задовольняла i виробника, i споживача. Збільшення 
кількості фермерських господарств, якi можуть утримувати не-
велику чисельнiсть поголiв’я птицi, і крiм того отримують зерно 
i продукти переробки вiд власного виробництва, потребує пошу-
ку доступної форми оцiнювання загальної поживностi та балан-
сування важливіших показникiв рацiону. Сьогоднi виробниками 
запропоновано комплекснi вiтамiнно-мiнеральнi та бiлковi доба-
вки, що являють собою ефективнi доповняльні iнгредiєнти у 
комбiкормах та iнших кормосумiшах власного виробництва. У 
пiдсобному (фермерському) господарствi необхiдно мати 
декiлька видiв зерна iз злакiв i бобових культур. Для Полiсся ос-
новні види кормового зерна — це ячмiнь, кукурудза, жито, пше-
ниця яра, горох, люпин, для Степу i Лiсостепу — пшениця озима, 
яра, просо, соя, кукурудза, ячмiнь ярий, вiдходи вiд переробки 
соняшника (макуха, шрот) та iн. Для балансування рацiону 
сiльськогосподарської птицi необхiдно використовувати продукти 
переробних галузей — м’ясо-кiсткове борошно, рибне борошно, 
висiвки, шрот, макуху та iн. Такi компоненти не обов’язково купу-
вати, оскільки вони є складовими премiксiв i бiлково-вiтамiнних 
добавок у необхiдних пропорцiях.  

Студенти мають виявити рiвень ефективностi застосування 
бiлково-вiтамiнних добавок у структурi комбiкормiв власного ви-
робництва (табл. 11.2). 

Приклад. У господарство завезено спецiалiзованi лiнiї яєчного 
кросу «Хайсекс коричневий». Необхiдно оцiнити ефективнiсть 
застосування мiжлiнiйної гiбридизацiї (табл. 11.2). 

Селекцiонери очiкують одержати прирiст продуктивностi у 
гiбридної птицi не менше 10 % порiвняно iз батькiвською фор-
мою i 15—20 % порiвняно iз рiвнем яйценосностi спецiалiзо- 
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Таблиця 11.1 
ФОРМИ І СТРУКТУРА СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ У ПТАХІВНИЦТВІ 

Ферми з комплексною механізацією виробничих процесів Ферми приватних 
селянських господарств Технологічний 

процес 
Технологія Системи машин Технологія 

1. На утепленій підлозі з автоматизацією ви-
робничих процесів: 

 1. Утримання 

— кури-несушки 
— індики 
— качки, гуси 
— для бройлерів-курчат 
— для бройлерів-індичат 
— для бройлерів-гусенят 
2. В автоматизованих клітках-батареях: 
— для кур-несушок 
— для бройлерів 
— для ремонтного молодняка 
— для селекційних груп птиць 
3. Безвигульний спосіб утримання на глибо-
кій підстилці, сітчастих, планчастих насипах 
та їх комбінації 
4. Вільно-вигульний спосіб утримання із за-
стосуванням водойм і вигульних вольєрів для 
курей, індиків 

КМК-12, КМК-18, 
ИВС-18, 
КНУ-3, КНУ-5, 
ЦБК-12А, ЦБК-
18А, 
ИМС-4,5, 
КМУ-10, КМУ-15 
КОН-А, 
КБН-4, БКН-3А, 
КББ-3, БКМ-3Д, 
КБР-2, БКН-3В, 
К-П-8, 
БКС 

1. Вільно-вигульне утримання 
у господарському дворі разом 
із іншими свійськими твари-
нами 
2. Утримання в огороджених 
майданчиках із влаштуванням 
настилів, лазів у основне при-
міщення 
3. Безвигульне утримання у 
клітках до убою або закінчен-
ня яйцекладки 
4. У літніх будиночках побли-
зу водойм (для водоплавної пти-
ці) 

2. Годівля 1. Сухий тип годівлі повнораціонними комбі-
кормами 
2. Комбікормово-зерновий тип годівлі із за-
стосуванням подрібненого зерна, зерновідхо-
дів і комбікормів власного виробництва 
3. Комбінований тип годівлі із застосуванням 
кормів місцевого виробництва (зелені корми, 
мінеральні добавки, водорості та ін.) 

ЦБК-10 
ЦБК-20 
Транспортування 
БСК-10, БСК-25 
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Закінчення табл. 11.1 

Ферми з комплексною механізацією виробничих процесів Ферми приватних 
селянських господарств Технологічний 

процес 
Технологія Системи машин Технологія 

3. Напування Автоматичні водонапувалки із застосуванням 
водогінної мережі 

ПН-1 
АП-2М 
АПЖ-140 та ін. 

Із місткості, пристосованої для 
напування даного виду птиці, або 
водойм для водоплавної птиці 

4. Первинна 
обробка яйця 

1. Автоматичні лінії для добору і сортування 
яєць 
2. Транспортування яєць стрічковим транспор-
том на яйцесклад та сортування. Застосування 
пневмоукладача 
3. Ручне збирання яєць з похилих підніжних 
ґраток і укладання у лотки 
4. Очищення і миття яєць 

У структурі кліт-
кових батарей 
ЛОЯ-7,2, 
ЛОЯ-4, 
ЯС-3×2-17 та ін. 
ЯС-1, 
МС-1М, 
ЯС-3 та ін. 
М-4М, 
ЯМ-3000М, 
ЯМУ та ін. 

1. Збирання яєць вручну що-
денно із влаштованого сідла 
2. Збирання і зберігання яєць у 
охолодженому вигляді не бі-
льше двох тижнів з наступним 
насиджуванням або інкубаці-
єю 
3. Накопичення яєць протягом 
одного-двох тижнів у сідалах 
для наступного насиджування 

5. Відтворення 1. Інкубація яєць для одержання і сортування 
молодняка у добовому віці за статтю для по-
треб птахофабрик, пленферм і приватних гос-
подарств 
2. Насиджування яєць для одержання невели-
ких партій племінної птиці (гуси, індики, кач-
ки та ін.) 

Універсал 50, 
Універсал 55, 
ИКП-90, 
«Кавказ» 

1. Інкубація яєць у домашніх 
інкубаторах типу «Наседка» 
(до 2 тис. шт.) 
2. Насиджування продовж трьох-
чотирьох тижнів і догляд самкою 
молодняка протягом одного-двох 
місяців вирощування 

6. Вирощу-
вання племін-
ного молодня-
ка 

1. Добір молодняка за походженням, статтю у 
добовому віці і вирощування за інтенсивною 
технологією 
2. Вол’єрне утримання самок на племінних 
фермах разом із самцями для одержання за-
пліднених яєць 

КРМ-12, 
КРМ-18, 
ИРС-2,3, 
КРУ-3,5, 
КРУ-8 

1. Вирощування молодняка ра-
зом із яйценосною птицею 
2. Індивідуально-групове ви-
рощування птиці із визначе-
ним походженням і напрямом 
продуктивності 
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ваних лiнiй (Л). Прийнявши продуктивнiсть птицi батькiвської 
форми (Б) за 100 %, визначаємо, наскiльки гiбриди (Г) за показ-
ником ефективностi кросу (ЕК1) перевищували яйценоснiсть 
спецiалiзованих лiнiй i батькiвської форми: 

ЕК1 = [(Г / Б) · 100] – 100; 
ЕК1 = [(272,5 / 244,5) · 100] – 100 = 11,45 (%). 

Вiдповiднi розрахунки здiйснюємо для порiвняння продукти-
вності спецiалiзованих лiнiй та гiбридної птицi. Гiбриднi кури 
мали яйценоснiсть на 25—35 % вищу вiд рiвня продуктивностi 
спецiалiзованих лiнiй: 

ЕК2 = [(Г / Л) · 100] – 100; 
ЕК2 = [(272,5 / 218) · 100] – 100 = 25 (%); 
ЕК1

2 = [(272,5 / 202) · 100] – 100 = 34,9 (%). 

Таблиця 11.2 
ОЦIНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТI МIЖЛIНIЙНОЇ 

ГIБРИДИЗАЦIЇ КРОСУ «ХАЙСЕКС КОРИЧНЕВИЙ» 

Спецiалiзованi лiнiї 
Показник 

Т-8 В-2 

Батькiвська 
форма 

Гiбрид «Хайсекс 
коричневий» 

Яйценоснiсть, шт. 202 218 244,5 272,5 

Середня маса яйця, г 63,4 61,9 62,1 63,1 

Виводимiсть курчат, % 77 83 82,4 — 

Жива маса курей  
у 20-тижневому вiцi, кг 

1,7 1,63 1,68 1,74 

Збереженiсть: 
при вирощуваннi, % 
за перiод яйцекладки, % 

 
94 

87,5 

 
95,5 
91,0 

 
95 

Вибраку-
вання 1% 

 
97 

За мiсяць 

Витрати кормiв: 
за перiод 
вирощування, кг/гол. 
за добу на одну голову 

 
— 
 

— 

 
— 
 

— 

 
8,04 

 
125 

 
7,9 

 
123 

11.2. План семiнарсько-практичного заняття 

1. Оцiнювання ефективностi селекцiйної роботи i використан-
ня генофонду порiд сiльськогосподарської птицi в Українi. 

2. Стан і перспективи розвитку галузей птахiвництва. 
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3. Регiональнi та клiматичнi особливостi утримання i годiвлi 
водоплавної птицi. 

4. Характеристика порiд i кросiв курей, качок та iндикiв, ви-
користовуваних для одержання м’ясної продукцiї в Українi. 

5. Годiвля та утримання бройлерної та яєчної птицi на птахо-
фабриках. 

6. Система вiдтворення у птахiвництвi. Технологiя 
iнкубаторно-птахiвничих станцiй. 

7. Вирощування молодняка сiльськогосподарської птицi. 
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П. В. Микитюк, И. И. Шуст и др. — К.: Урожай, 1988. — 184 с. 

11.3. Термiнологiчний словник 

Бiлково-вiтамiннi добавки (БВД) — спецiально пiдiбрана сумiш 
кормiв, що забезпечує балансування рацiону за вмiстом протеїну (си-
рий, перетравний) i вiтамiнiв (жиророзчиннi, водорозчиннi). Для одер-
жання БВД використовують корми iз високим вмiстом бiлка (твариннi 
корми, макуха, шроти, зерно бобових) та значною концентрацiєю 
вiтамiнiв. 

Бройлер (англ. broil — смажити) — дiєтичний продукт м’ясної 
вiдгодiвлi за спецiальною технологiєю одержаних вiд схрещування 
спецiалiзованих лiнiй курчат, каченят, iндикiв. Пiдгодовують бройлерів 
сім-вісім тижнів спецiальними комбiкормами, що дає змогу одержувати 
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тушки в 1,2—1,7 кг з низьким вмiстом жиру (2—4 %) за мiнiмальних 
витрат кормiв. 

Виводимiсть молодняка птицi — вiдсоток одержаного молодняка 
птицi щодо кiлькостi яєць, закладених в iнкубатор або в гнiздо для на-
сиджування. Виводимiсть вiдображає рiвень заплiднюваностi яєць 
внаслiдок створених умов годiвлi, утримання маточного стада. Показ-
ник виводимостi може зменшуватися при порушеннi технологiчного 
режиму iнкубацiї. 

Гетерозис — видовi перетворення, що вiдбуваються внаслiдок 
схрещування спецiалiзованих лiнiй або порiд сiльськогосподарських 
тварин i птицi i виявляються у змiнi господарсько корисних ознак 
(пiдвищена життєздатнiсть, висока виносливiсть, зростання продуктив-
ностi тощо). 

Iнкубатор — спецiально обладнанi шафи для пiдтримання нео-
бхiдної температури, вологостi та обмiну повiтря, що забезпечує про-
цес iнкубацiї. Iнкубатори мають рiзну конструкцiю (вiд домашнього до 
промислового) i вiдрiзняються кiлькiстю яєць, що можна закласти в 
iнкубацiйнi шафи для одночасної iнкубацiї. Домашнi iнкубатори розра-
хованi на закладення вiд декiлькох десяткiв до однiєї тисячi, промис-
ловi на 40—60 тис. куриних яєць. 

Iнкубаторiй — примiщення, в якому розташовується технологiчне 
обладнання для роботи з iнкубацiйним яйцем (прилади для овоскопу-
вання, сортувальнi столи, кiмнати для зберiгання яйця, добового моло-
дняка, виводнi та iнкубацiйнi шафи, адмiнiстративнi й складськi 
примiщення тощо). 

Яйця дiєтичнi — курячi яйця, що надходять до споживача не 
пiзнiше одного тижня пiсля знесення i за масою та iншими техно-
логiчними ознаками можуть бути вiднесенi до І чи ІІ категорiї. 

Яйця iнкубацiйнi — яйця сiльськогосподарської птицi, призначенi 
для виведення молодняка. Iнкубацiйнi яйця мають бути свiжими (1—5 
днiв), заплiдненими, чистими, правильної форми i мати масу не менше: 
курячi — 52 г; качинi — 65 г; гусинi — 110 г; вмiст каротиноїдiв — не ме-
нше 18 мкг/г; вiтамiну А — не менше 6 мкг/г. 

?  11.4. Запитання для поточного контролю знань 

1. Якi витрати кормiв на 1 ц приросту живої маси качиного та 
куриного бройлера? 

2. Кратнiсть та строки бiологiчного контролю iнкубацiї яєць. 
3. Яка середня несучiсть курей яєчного та м’ясного напрямiв про-

дуктивностi? 
4. Фiзiологiчне значення каротину в годiвлi сiльськогосподарської 

птицi. 
5. Наведіть оптимальнi показники середньодобових приростiв 

живої маси для качиного і куриного бройлера. 
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6. Назвiть основнi господарсько-бiологiчнi особливостi 
сiльськогосподарської птицi. 

7. Яка кратнiсть охолодження та зволоження гусячих і качиних 
яєць пiд час iнкубацiї? 

8. Наведiть середнi показники несучостi водоплавної птицi. 
9. Фiзiологiчне значення фосфору в годiвлi сiльськогосподарської птицi. 

10. Якi витрати кормiв на виробництво 1 тис. курячих яєць, 1 ц 
приросту? 

11. Залежнiсть мiж показниками заплiдненостi та виводимостi 
яєць сiльськогосподарської птицi. 

12. Фiзiологiчне значення вiтамiнiв А, Д, Е у годiвлi 
сiльськогосподарської птицi. 

13. Назвiть основнi принципи, покладенi в основу технологій 
iнкубацiї яєць сiльськогосподарської птицi. 

14. Динаміка живої маси самців та самок сільськогосподарської 
птицi. 

15. Показники державного стандарту для дiєтичних і столових яєць. 

11.5. Навчальнi завдання 

Завдання 1. Фермерськi господарства в останнi чотири роки 
iнтенсивно використовують у процесi вирощування бройлерiв 
спецiалiзованi вiтамiнно-бiлковi добавки до складу комбiкормiв 
власного виробництва. Визначити ефективнiсть такого техно-
логiчного рiшення, користуючись даними динамiки (табл. 11.3), 
побудувати графiк та розрахувати масу бройлера у 8-тижневому 
віці. 

Таблиця 11.3 
ПРОДУКТИВНIСТЬ БРОЙЛЕРА  

У ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ ЛЬВIВСЬКОЇ ОБЛАСТI 

Середньодобовий приріст бройлерiв, г Фермерське 
господарство 1993 р. 1994 р. 1995 р. 1996 р. 1997 р. 1998 р. 1999 р. 2000 р. 

№ 1 20,8 26,6 29,9 30,0 31,1 34,3 35,2 32,3 

№ 2 19,4 21,1 24,8 26,9 28,1 29,9 26,0 24,8 

№ 3 14,5 15,7 18,6 19,2 24,3 27,6 25,2 23,8 

№ 4 18,1 19,2 23,3 25,7 24,7 24,3 25,9 25,9 

№ 5 18,2 21,6 23,5 24,7 25,1 23,4 23,1 24,1 

Завдання 2. Користуючись даними табл. 11.4, дати оцiнку 
ефективностi селекцiйної роботи на племзаводi iз застосуванням 
кросiв «Хайсекс бiлий» i «Зоря». 
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Таблиця 11.4 
ПРОДУКТИВНІСТЬ МІЖЛІНІЙНИХ КРОСІВ ЯЙЦЕНОСНИХ КУРЕЙ 

Жива маса,кг Маса яєць, г, 
у вiці Збереженiсть, % 

Племiнна  
група В

их
iд

  
м
ол
од
ня
ка

, %
 

у 
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ці

 1
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75
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210 дн. 365 дн. 
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у 
ві
ці

 д
о 

18
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иж

ні
в 

до
ро
сл
их

 
ку
ре
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Гiбрид А 62,9 1,38 1,95 242,7 61,0 63,9 96,8 95,5 

Гiбрид В 65,1 1,40 1,97 252,2 60,1 63,1 96,6 93,3 

Гiбрид С 64,7 1,43 2,20 254,9 59,3 61,9 97,2 92,6 

Гiбрид Д 64,3 1,40 2,18 258,2 62,0 63,6 97,3 95,6 

Батькiвська 
ферма 

«Хайсекс 
бiлий» 

82,1 1,43 2,10 251,1 54,8 63,2 97,3 95,8 

Завдання 3. Визначити яйценоснiсть, вихiд молодняка вiд 
iнкубацiї та витрати кормiв на 1 тис. яєць на племфермах i пта-
хофабриках, користуючись даними табл. 11.5. 

 

Таблиця 11.5 
ПРОДУКТИВНІСТЬ КУРЕЙ-НЕСУШОК  
В УМОВАХ ПТАХОФАБРИК УКРАЇНИ 

Птахофабрика 
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00
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Красногвардійська 14,7 3148  998,0 809,0 81,1 7870,0  

ім. Мічуріна 22,0 2572  144,0 123,5 85,8 6687,0  

Таращанська 6,3 1165  377,0 309,0 82,0 4543,5  

Климанська 8,7 594  207,0 146,9 71,0 2257,2  

Попаснянська 5,1 1039  495,0 424,0 85,7 3979,4  

Магдалинівська 2,7 324  214,0 163,0 76,2 1101,6  

Тельманівська 3,2 457  145,5 119,0 82,0 556,8  
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Завдання 4—6. Розрахувати абсолютний i середньодобовий 
прирости сiльськогосподарської птицi у рiзнi перiоди розвитку 
(табл. 11.6—11.8). 

Таблиця 11.6 
ДИНАМIКА ЖИВОЇ МАСИ КУРИНОГО БРОЙЛЕРА 

Самці Самки 

Вік, тижнів Жива  
маса, кг 

А
бс
ол
ю
тн
ий

 
пр
ир
іс
т,

 г
 

С
ер
ед
нь
о-

 
до
бо
ви
й 

пр
ир
іс
т,

 г
 

Жива  
маса, кг 

А
бс
ол
ю
тн
ий

 
пр
ир
іс
т,

 г
 

С
ер
ед
нь
о-

 
до
бо
ви
й 

пр
ир
іс
т,

 г
 

Новонароджені 0,045   0,042   

1 0,80   0,70   

2 0,18   0,17   

3 0,38   0,33   

4 0,60   0,53   

5 0,85   0,75   

6 1150   1050   

7 1450   1300   

8 1680   1500   

Таблиця 11.7 
ДИНАМIКА ЖИВОЇ МАСИ МОЛОДНЯКА ВОДОПЛАВНОЇ ПТИЦI 

Каченята Гусенята 

Вік, тижнів Жива 
маса, кг 

А
бс
ол
ю
тн
ий

 
пр
ир
іс
т,

 г
 

С
ер
ед
нь
о-

 
до
бо
ви
й 

 
пр
ир
іс
т,

 г
 

Жива 
маса, кг 

А
бс
ол
ю
тн
ий

 
пр
ир
іс
т,

 г
 

С
ер
ед
нь
о-

 
до
бо
ви
й 

 
пр
ир
іс
т,

 г
 

Новонароджені 55   100   

1 160   200   

2 300   800   

3 850   800   

4 1100   1500   

5 1550   2000   

6 1950   2225   

7 2300   3200   

8 2550   4000   



 150

Таблиця 11.8 
РIСТ I РОЗВИТОК МОЛОДНЯКА IНДИКIВ 

Самки Самці 

Вік, тижнів Жива 
маса, кг 

А
бс
ол
ю
тн
ий

 
пр
ир
іс
т,

 г
 

С
ер
ед
нь
о-

 
до
бо
ви
й 

 
пр
ир
іс
т,

 г
 

Жива 
маса, кг 

А
бс
ол
ю
тн
ий

 
пр
ир
іс
т,

 г
 

С
ер
ед
нь
о-

 
до
бо
ви
й 

 
пр
ир
іс
т,

 г
 

Новонароджені 58   59   

4 440   470   

ТЕМА 12. КОНЯРСТВО 

12.1. Методичнi поради до вивчення теми 

Для умов енергетичної кризи актуальним є питання оціню-
вання ефективності використання коней у сільськогосподарських 
роботах на противагу машинам і механізмам. Такі економічні 
розрахунки можуть бути доповнені екологічними перевагами і 
соціальними аспектами на користь розвитку конярства. Ком-
плексні дослідження технологічних та економічних показників 
для галузі студент може виконати на рівні курсової або дипло-
мної роботи. 

Застосування коней у спорті вимагає значних і довготривалих 
інвестицій. Нині в Україні функціонує вісім кінних заводів і ли-
ше два іподроми. Такі підприємства потребують ефективного 
менеджменту й прийняття виважених управлінських рішень. Але 
насамперед необхідно приділити увагу проблемі відтворення і 
збільшенню поголів’я коней до 1,5 млн—2 млн гол. (у 2000 р. по-
голів’я коней складало близько 0,7 млн гол.). Альтернативою 
спеціалізованим господарствам має стати інтенсивне створення 
кінно-спортивних шкіл із поголів’ям племінних коней від 15—20 
до 50—100 гол. Такі підприємства можуть створюватись як струк-
турні підрозділи освітніх закладів, військових частин, дитячо-
юнацьких спортивних шкіл на кошти спеціальних державних 
програм і спонсорського сприяння розвитку спорту в Україні. 

Тренування коней і кiнний спорт є невiд’ємною часткою тех-
нологiчного процесу вирощування коней в умовах племферм i 
кiнних заводiв. Тренування коней включає систематичнi вправи, 
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вiдповiдний режим годiвлi, утримання i робочого навантаження. 
В процесi тренiнгу органiзм коня готується до максимального 
прояву сили, жвавостi та витривалостi. Починають тренування 
з групового тренiнгу пiсля вiдлучення молодняка вiд кобил. 
Заводський тренiнг включає найскладнiшi моменти у процесi 
тренування — тварина вперше вiдчує на собi сiдло, упряж, вер-
шника. Завершується іподромний тренiнг випробуваннями 
на iподромi. 

Система утримання, годівлі, відтворення і тренування коней 
залежить вiд породи, статi, вiку, робочого призначення, 
iндивiдуальних особливостей та технологiї вирощування ремон-
тного молодняка (табл. 12.1). Для рисистих порiд коней (орлов-
ська рисиста, росiйська рисиста, американська рисиста) трену-
вання спрямоване на розвиток здатностi найшвидше бiгати риссю 
(iнохіддю), у верхових коней досягають максимальної жвавості 
на скачках, для воловозiв важливим є максимальне тяглове зу-
силля, перевезення вантажу кроком i риссю, максимальна тяглова 
витривалість 
і триборство. 

Зовнiшнi ознаки тiлобудови (екстер’єр) у коней вiдображують 
типовiсть породи i пiдтверджують здатнiсть тварини показати мак-
симально високi результати у випробуваннях. 

Деякi вiдомi рекорди для порiд: тракененська — жеребець По-
сланник — скачки на 1000 м — 1 хв 3 с.; орловська рисиста — 
жеребець Пiон — подолав риссю 1600 м за 2 хв. 01 сек., а 3200 м — 
за 4 хв 13,5 с.; чистокровна верхова кобила Iндiженус (США) по-
долала 1000 м за 53,5 с.; українська верхова — рекорд жвавостi 
на 1800 м — 2 хв 02,4 с. та iн.). 

Екстер’єр коней вивчають за допомогою спецiально розроб-
леної шкали вимог до породи, де зазначаються найхарактернiші 
недолiки, що знижують загальну оцiнку екстер’єру. Одержанi 
данi спостережень пiдтверджуються показниками основних 
промiрiв (висота в холцi, висота в спинi, висота в крижах, коса 
довжина тулуба, обхват грудей за лопатками, обхват п’ястка, 
ширина в маклоках тощо). Промiри окремої тварини можна 
порiвняти iз стандартом породи, iз середнiми показниками по 
стаду, iз кращими тваринами та iншим обраним еталоном. З цiєю 
метою будується екстер’єрний профiль оцiнюваної тварини, а за 
100 % приймається обраний еталон. 
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Таблиця 12.1 
ФОРМИ І СТРУКТУРА СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ У КОНЯРСТВІ 

Ферми із комплексною механізацією  
виробничих процесів Ферми приватних селянських господарств Технологічний 

процес 
Технологія Технологія 

1. Утримання 1. Утримання самок і жеребців в окремих денниках на глино-
битній підлозі (технологія кінних заводів) 
2. Табунне утримання окремо жеребців, кобил з лошатами на 
пасовищах влітку та в стайнях узимку 
3. Утримання у стайнях і секціях по 20—80 гол. різних стате-
во-вікових груп 

1. Індивідуальне утримання коней у ден-
никах 
2. Утримання коней у стайнях по декілька 
голів (окремо жеребців, кобил і лошат) 

2. Годівля і напу-
вання 

1. У стаціонарних умовах із застосуванням мобільних кор-
мороздавачів для грубих і соковитих кормів 
2. Годівля та утримання коней у табунах на пасовищі 
3. Утримання робочих коней у денниках і випасання у нічний 
час 

1. Індивідуальна годівля концентрованими 
кормами, вільний доступ до грубих, соко-
витих і зелених кормів 
2. Пасовищне утримання коней із застосу-
ванням підкормок під час виконання гос-
подарських робіт 

3. Відтворення 1. Штучне осіменіння із добором особливо цінних кобил і же-
ребців (технологія «нульовки») з інших господарств 
2. «Ручне» парування згідно із добором пар за обмеженими 
ознаками для племферм 
3. «Косяче» парування у табунному конярстві з навантажен-
ням на одного самця 12—15 самок 
4. Варкове парування із строгим визначенням висококласного 
плідника 

1. Індивідуальний добір пари з числа наяв-
них у власному або сусідньому господарс-
тві 
2. Утримання одного-двох жеребців для 
парування з обмеженням у роботах у пару-
вальний період і підвищенням норми годі-
влі на 15—20 % 

4. Вирощування 
ремонтного моло-
дняка 

1. Утримання лошат з матками упродовж молочного періоду і 
застосування спеціального тренінгу на племфермах і кінних 
заводах 
2. Вирощування молодняка за технологією годівлі та утри-
мання основного стада 
3. Групове табунне утримання лошат на пасовищі влітку, ін-
дивідуально у денниках взимку 

1. Утримання лошат з матками до 1,5—2-
річного віку; привчання до упряжі з 18-
місячного віку 
2. Індивідуальна годівля, утримання і тре-
нінг лошат із визначенням напряму пода-
льшого використання 
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Приклад. Дати оцiнку розвитку коней російської рисистої по-
роди, що вирощувалася в умовах Запорiзького кiнного заводу 
(табл. 12.2), порiвнюючи iз стандартом породи (висота в холцi — 
160 см, коса довжина тулуба — 161 см; обхват грудей за лопат-
ками — 180 см; обхват п’ястка — 20,4 см). Побудувати екс-
тер’єрний профiль. 

Таблиця 12.2 
ПОКАЗНИКИ ЖВАВОСТI I ПРОМIРИ ТIЛА 

ПЛЕМIННИХ ЖЕРЕБЦIВ РОСIЙСЬКОЇ РИСИСТОЇ ПОРОДИ 
ЗАПОРIЗЬКОГО КIННОГО ЗАВОДУ 
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по
ро
ди

 

об
хв
ат

 
п’
яс
тк
а 

%
 д
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Батист 2.08,6 161 100,6 163 101,2 185 102,8 21,5 105,4 

Букет 2.08,6 162 101,3 162 100,6 186 103,3 20,5 100,5 

Кортик 2.23,5 165 103,1 167 103,7 188 104,4 20,5 100,5 

Без-
спiрний 2.09,1 163 101,9 164 101,9 186 103,3 20,0 98,0 

Жолоб 2.24,0         

Багровий 2.10,7 161 100,6 162 100,6 181 100,5 20,5 100,5 

Герб 2.11,8         

Стандарт 
породи  160 100 161 100 180 100 20,4 100 

Користуючись даними табл. 12.1 розраховуємо вiдсоток кож-
ного промiру щодо стандарту породи i переносимо одержанi дані 
на екстер’єрний профiль (рис. 12.1). 

Висновок. Екстер’єрний профiль показує, що жеребцi 
росiйської рисистої породи кiнного заводу мають добре розви-
ненi груди (обхват грудей за лопатками більше стандарту породи 
на 2,2—4,2 %). По iнших промiрах перевищення стандарту скла-
дає 0,5—3 %. У цiлому селекцiйна робота та умови вирощування 
є сприятливими для збереження i вдосконалення росiйської ри-
систої породи.  
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Рис. 12.1. Екстер’єрний профiль коней росiйської рисистої породи: 
1 — висота в холцi; 2 — коса довжина тулуба; 3 — обхват грудей  

за лопатками; 4 — обхват п’ястка 
 
Годiвля коней. Рацiон для коней складається з урахуванням 

вiку, ступеня навантаження у господарських роботах або трену-
вань (для спортивних коней). Нормується добова потреба пожив-
них речовин у розрахунку на 100 кг живої маси (вiд 1,6—2 корм. 
од. або 17—23 МДж обмiнної енергiї). На 1 корм. од. необхiдно 
мати 100—120 г перетравного протеїну, 5—6 г кальцiю, фосфо-
ру, 20—30 мг каротину (табл. 12.3). 

Структура рацiону значною мiрою залежить вiд вiку, перiоду 
року, фiзiологiчного стану, статевого навантаження. Зимовий 
рацiон для дорослих племiнних коней включає: концентрованих 
кормів 40—60 %; грубих кормів — 35—50 %, соковитих кормів — 
50—60 %. У лiтнiй перiод питома частка грубих i концентрова-
них кормiв зменшується у два-три рази через поповнення раціону 
зеленою масою однорiчних i багаторiчних трав за рахунок пасо-
вищ i зеленого конвеєру. Коней випасають переважно вночi, 
вдень їх використовують у господарських роботах. 

Для коней, використовуваних у племiнних цiлях (парування, 
вирощування ремонтного молодняка), рацiон складається iз 3—4 кг 
сiна злакового, 2—3 кг сіна бобового, 3—4 кг вiвса, 1—2 кг 
висiвок пшеничних, 2—3 кг картоплi або моркви, 0,1—0,3 кг 
м’яса кiсткового, риб’ячого або кров’яного борошна, 3—5 л пе-
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регону. Якщо у господарствi вiдсутнi твариннi корми i бобове 
сiно, до рацiону включають гiдропонне зерно, макуху, шрот, просо, 
ячмiнь та iншi корми, багатi на вiтамiни, бiлок, мiнеральнi речо-
вини. 

Таблиця 12.3 
НОРМИ ГОДIВЛI КОНЕЙ ВIДПОВIДНО ДО ВIКУ, ЖИВОЇ МАСИ, 

ФIЗIОЛОГIЧНОГО СТАНУ ТА IНТЕНСИВНОСТI ВИКОРИСТАННЯ  
У СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОБОТАХ 

Статево-вікова і  
фізіологічна група 

Ж
ив
а 
м
ас
а,

 к
г 

К
ор
м
ов
их

 
од
ин
иц
ь 

П
ер
ет
ра
вн
ий

 
пр
от
еї
н,

 г
 

К
ал
ьц
ій

, г
 

Ф
ос
ф
ор

, г
 

К
ар
от
ин

, г
 

Підсосні кобили 400 8,4 840 60 35 185 

Робочі коні (середнє 
навантаження) 

400—500 10,8—13,0 860—1040 60 60 160 

Робочі коні (важка робо-
та) 

500 16,4 1310 50—75 50—75 135—200 

Племінний молодняк до 
одного року 

100—200 3,0—6,3 420—820 33—65 24—50 69—140 

Племінний молодняк від 
одного до двох років 

200—300 6,0—9,0 780—1070 54—80 48—63 108—162 

Племінний молодняк від 
двох до трьох років 

300—400 7,5—10,0 938—1200 60—80 63—70 98—130 

Рацiон для коней ваговозних порiд в умовах племферм скла-
дається iз висококалорiйних кормiв, особливо у парувальний 
перiод. До рацiону включають також корми, багатi на повноцiннi 
бiлки (курячi яйця — 5—7 шт., зерно, борошно й вiдходи зерно-
бобових у структурi кормосумiшок iз дерті проса, пшеницi, яч-
меню — 4—5 кг). Iз соковитих кормiв коням дають моркву, бу-
ряк, картоплю, високоякiсний силос. В лiтнiй перiод на 1 гол. 
необхiдно мати щоденно 40—70 кг високоякісних трав злаково-
бобових сумiшок. 

Рацiони для племiнних коней мають бути збалансованi за 
вмiстом клiтковини, незамiнних амiнокислот (лiзин, метiонин, 
триптофан), мiкроелементiв (кобальт, мiдь, марганець, цинк), 
жиророзчинних вiтамiнiв (А, Д, Е).  

Напування коней. Особливостi будови шлунково-кишкового 
тракту коней обумовлюють фiзiологiчну послiдовнiсть напуван-
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ня, годiвлi, використання у роботах. Робочий день на фермi роз-
починається iз напування коней, потiм — давання концентрова-
них i соковитих кормiв. Через 2—3 год. коней випускають у 
стайню і починають прибирати примiщення, денники. Слiд 
пам’ятати, що недопустимим є напування спітнілих коней, тим 
більше холодною водою. Бажано, щоб на фермi була місткість 
для води, в якiй вона пiдiгрiвається до температури повiтря в 
примiщеннi (+10—14 °С). Оскiльки на фермi коней небагато, не-
має потреби влаштовувати автонапувалки: воду набирають 
вiдром i напувають iндивiдуально. За один раз кiнь в змозi випи-
ти 7—15 л води. 

Технологiя утримування племінних і робочих коней має свої 
особливостi. Жеребці-плідники утримуються у денниках, пле-
менні матки — так само, робочі коні — частіше у стійлі стаєнь 
(конюшня). Для збереження доброї працездатностi коней 
слiдкують за їх угодованістю, віком, станом здоров’я та станам 
копит. Найкращою для коней є глинобитна пiдлога, яка запобiгає 
значному зволоженню i пошкодженню копит. У примiщеннi нео-
бхiдно забезпечити параметри мiкроклiмату вiдповiдно до 
санiтарних норм (див. тему 5). 

12.2. План семiнарсько-практичного заняття 

1. Значення коней у присадибному i фермерських господарст-
вах. Перспективи розвитку галузi. 

2. Господарсько-бiологiчнi особливостi коней та їх значення у 
розробленні системи технологiй вiдтворення, вирощування, 
спортивного i виробничого використання. 

3. Молочна i м’ясна продуктивнiсть коней. 
4. Годiвля та утримання коней. 
5. Вiдтворення i технiка розведення коней. 
6. Значення племферм i кiнних заводiв у розвитку спортивно-

го конярства. 
7. Породи коней i селекцiйно-племiнна робота з ними. 

Лiтература 
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12.3. Термiнологiчний словник 

Алюри (франц. allure — хода) — види руху коня (природнi i штуч-
но набутi), що дають змогу використовувати тварин у господарських 
роботах або спортивних змаганнях. Розрiзняють такi види алюрiв: крок, 
рись, iнохідь, галоп, кар’єр, курбет, пiаф, пасаж, крупада та iн. 

Арабська верхова — порода коней, виведена на Аравiйському 
пiвостровi на початку ХІ ст. Одна iз найкращих скакових порiд коней 
швидкоалюрного типу. Використовували арабську породу коней для 
виведення чистокровної верхової, тракененської, орловської рисистої 
та iнших порiд. 

Ардени — порода ваговiзних коней, виведена у ХІХ ст. у пiвденнiй 
Бельгiї та пiвнiчнiй Францiї. Завдяки схрещуванню iз брабансонами 
було одержано невеликих, але досить витривалих робочих коней. В 
Українi розводять помiсей арденiв iз iншими ваговiзними породами. 

Бонiтування коней проводять за комплексом ознак: походження, 
типовiсть, екстер’єр, конституцiя, промiри, робоча продуктивнiсть та 
якiсть нащадкiв. Бонiтують коней за трьома класами (елiта, перший та 
другий клас). 

Вирощування лошат — приплiд, що отримують вiд кобил, утри-
мують iз маткою протягом 6—7 мiс. на пiдсосi. Лоша ссе кобилу 25—
30 разiв, оскільки об’єм молочної залози малий i молоко надходить по-
волi. Кобиляче молоко можна замiнити коров’ячим, додаючи до нього 
20—30 % перевареної води i цукор, що дає змогу нормалiзувати його за 
складом білка. З другого мiсяця лошат починають привчати до підгоді-
влі. Пiсля вiдлучення лошат (2—10 гол.) утримують групами у денни-
ках. У пiврiчному вiцi лошата вже в змозi поїдати зелену траву i добро-
якiсне сiно. З 12—15-мiсячного вiку лошат привчають до елементiв 
упряжi та тренiнгу. 

Жеребець — самець у конярствi, здатний до парування та 
осiменiння кобило-маток. За парувальний сезон жеребець може по-
крити 30—50 кобил. Жеребець зберiгає здатнiсть до парування до 
20-рiчного вiку. 

Збруя — спецiальний набiр реманенту, що одягають на коней для 
використання їх у сiльськогосподарських роботах (плуг, борона, косил-
ка тощо) i для пересування на возах, санях, качалках або їзди верхом. 
Розрiзняють такi види збруї: обозна, виїзна, тренувальна, вiйськова, 
однокiнна, парокiнна, припряжна. 

Кiнний завод — господарство, що забезпечує вiдтворення i розве-
дення коней однiєї-двох порiд. В Українi на 1.01.2000 р. нараховувало-
ся 16 кiнних заводiв.  

Кiнний спорт — змагання коней вiдповiдно до їх породних особли-
востей i технологiй тренінгу. Види кiнного спорту: класичний — виїзд-
ка, конкур, триборство, стипль-чез, змагання трійок тощо. Національні 
кінні ігри — перегони, «відніми папаху» та ін. 
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Кумис — дiєтичний кисломолочний напiй, що виготовляється з ко-
билячого молока зброджуванням чистими культурами молочнокислих 
бактерiй (болгарська палочка) i застосуванням молочних дрiжджiв. 
Значний вмiст у молоцi цукру (понад 6 %) обумовлює спиртове 
бродiння та утворення 0,3—0,5 % етилового спирту, що є ефективним 
консервантом i каталiзатором у формуваннi дiєтичних i лiкарських вла-
стивостей продукту. Кумис має високий вмiст вiтамiнiв А, В, С. Вико-
ристовують для лiкування туберкульозу легеней. 

?  12.4. Запитання для поточного контролю знань 

1. У якому вiцi коней привчають до упряжi? 
2. Коли на коня вперше надівають недовузок, вуздечку, сiдло i са-

дять вершника? 
3. Якi основнi види алюрiв характернi для рисистих порiд коней? 
4. Яке значення кiнно-спортивних шкiл у розвитку конярства? 
5. Назвіть основнi види кормiв, необхiдних для годiвлi коней. 
6. Який рiвень молочної продуктивностi мають кобило-матки? 
7. Яка відмінність між кобилячим i коров’ячим молоком? 
8. Роль кінних заводів у розвитку конярства. 
9. Дайте характеристику м’ясної продуктивностi коней. 

10. Особливостi вiдтворення в табунному конярстві. 
11. Технологiя парування i штучного осiменiння коней. 
12. Породи коней, що розводяться в Українi. 
13. Основнi напрями селекцiйно-племiнної роботи у конярствi. 
14. Опишiть технологiю утримання робочих коней на фермi. 
15. Дайте коротку характеристику основним видам кiнного спорту. 

12.5. Навчальнi завдання 

Завдання 1. Порiвняти показники жвавостi на 1600 м, розви-
ток коней орловської рисистої породи, користуючись даними ви-
пробувань та основних промiрiв тiла жеребцiв, що вирощувались 
у Лимарiвському i Запорiзькому кiнних заводах (табл. 12.4). За 
стандарт взято середнi показники для племiнних коней племгос-
подарств України. Побудувати екстер’єрний профiль, розрахува-
ти парнi коефiцiєнти кореляцiї, мiнливiсть показникiв i до-
стовiрнiсть рiзницi. У розрахунках застосовувати методологiю, 
викладену у темі 1. 

Завдання 2. Скласти рацiон на лiтнiй i зимовий перiоди для 
робочих коней орловської рисистої породи живою масою 500 кг. 
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Визначити рiчну потребу у кормах для ферми iз 7 голiв. У госпо-
дарствi в наявностi такi корми: овес, ячмiнь, висiвки пшеничнi, 
сiно тимофiївки, сiно люцернове, силос кукурудзяний, трава зла-
кова, рiзнотравна, трава конюшини (методика — тема 4). 

Таблиця 12.4 
ПОКАЗНИКИ ЖВАВОСТІ ТА ПРОМІРИ ТІЛА 

ПЛЕМІННИХ ЖЕРЕБЦІВ ОРЛОВСЬКОЇ РИСИСТОЇ ПОРОДИ 
(кінні заводи України) 

Проміри 

Кличка 
Жвавість 
на 1600 м, 

хв, с 
Висота 
в холці, 
см 

коса довжина 
тулуба, см 

обхват 
грудей 
за лопат-
ками, см  

обхват 
п’ястка, 

см 

Лимарівський кінний завод 

Авантюрист 2.10,5 157 158 180 21,0 

Вісмут 2.38,5 157 159 185 20,5 

Парадиз 2.31,8 159 160 182 20,0 

Миряк 2.24,0 158 160 177 20,0 

Енгурес 2.41,0 160 160 181 20,0 

Ковель 2.34,0 158 156 177 19,5 

Давод 2.54,0 156 158 179 21,0 

Капрал 2.35,0 158 162 180 20,5 

Запорізький кінний завод 

Ледокол 2.18,1 163 165 180 20,5 

Сектор 2.28,0 169 172 188 21,0 

Воск 2.13,0 165 163 182 20,0 

Руль 2.24,5 162 162 176 19,5 

Залив 2.23,0 160 165 174 20,0 

Блок 2.17,0 159 160 174 20,0 

Зибкий 2.48,0 163 160 180 19,5 

Ласкавий 2.18,8 160 160 181 20,5 

Середні показ-
ники по Україні 2.26,3 160 161 179,7 20,3 
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ТЕМА 13. РИБНИЦТВО 

13.1. Методичні поради до вивчення теми 

Вирощування ставової риби у полікультурі за інтенсивною тех-
нологією може забезпечити рибопродуктивність ставів на рівні 22—
35 ц/га і вище, в тому числі за рахунок коропа — 15—25 ц/га, рос-
линоїдних риб — 6—12 ц/га. Витрати комбікормів не перебільшу-
ватимуть 3 ц, а мінеральних добрив — 0,5 ц на 1 ц продукції. 

Живлення коропа забезпечується за рахунок донних організ-
мів, личинок різних видів комах, малощетинкових червів, молю-
сків та іншого зообентосу. Короп поповнює свій раціон й іншими 
гідробіонтами і зоопланктоном, в тому числі за рахунок спеціа-
льно виготовлених комбікормів. 

Білий і строкатий товстолобик живляться в основному планк-
тоновими водоростями, серед яких основне місце посідає детрит. 
Основним кормом для білого амура є вища водна рослинність. 

Рослиноїдні риби більш теплолюбиві і показують високу інте-
нсивність росту при температурі води 23—32 °С. Найбільш чут-
ливий до зниження температури води — білий товстолобик, який 
майже припиняє свій зріст вже при 20С. В зв’язку з цим для ра-
йону Полісся рекомендується вирощування гібриду білого і стро-
катого товстолобика. 

Технологія вирощування товарної риби у ставах полягає у до-
триманні вихідних технічних вимог щодо конструкції ставу і своє-
часному виконанні технологічних операцій, передбачених техно-
логічною картою (табл. 13.1). 

Конфігурація ставу визначається рельєфом місцевості, але пе-
ревага віддається видовженій формі, коли довжина вдвічі більша 
за ширину. 

Оптимальна площа ставу — 150—200 га, а глибина — 1,5—2,5 м. 
Максимальна глибина біля греблі має бути 3—6 м, що забезпечує 
добре прогрівання товщі води. Став має наповнюватися за один-
два тижні. Освоєнню водойми передує технічна меліорація, яка 
полягає у нарізуванні осушувальної мережі, викорчовуванні пень-
ків, чагарників, зрізуванні горбків, засипанні русла та інших за-
глибень на площі. Щоб запобігти замулюванню, ставам надають 
максимально можливий похил і розширений поперечний про-
філь. Для формування ставу найкраще використовувати суглини-
сті ґрунти. Розширене гирло меліоративної мережі може слугува-
ти рибозбірною ямою, яка має бути розміщена трохи вище або на 
рівні труби водоспуску. За трубою водоспуску споруджується 
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рибовловлювач із бетонних конструкцій або дерев’яних полок. 
Дно вловлювача розміщується на 0,5—1 м нижче труби водоспуску. 

Зариблення ставу здійснюється за рахунок однорічного малька 
масою 20—30 г, дворічної риби масою 200—250 г, у зв’язку із 
чим розраховується потреба молодняка риб та інші технологічні 
витрати відповідно до умов вирощування. 

Таблиця 13.1 
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ІНТЕНСИВНОГО ВИРОЩУВАННЯ  

ТОВАРНОЇ РИБИ У СТАВАХ 

Технологічна 
операція Зміст технологічного заходу Строки 

проведення 

1. Меліоративні 
роботи 

Цілеспрямована меліоративна робота для 
поліпшення екологічного стану, підви-
щення продуктивності, покращання 
експлуатаційних властивостей 

Вересень—
березень 

1.1. Обробка  
ґрунту 

Розчищення осушувальної мережі, вилу-
чення рослинності, розпушування ґрунту 
на глибину до 5 см 

Те саме 

1.2. Внесення  
вапна 

Внесення негашеного вапна, меленого 
вапняку (2—5 т/га) або аміачної води у 
ями і заглиблення ставів під крижаний 
покрив 

» 

1.3. Внесення  
органічних добрив 

Органічні добрива вносять у ґрунт залеж-
но від їх родючості, тобто вмісту гумусу. 
Оптимальна доза органічних добрив для 
супіщаних ґрунтів Полісся — 3—5 т/га, 
для суглинистих — до 3 т/га 

За три міся-
ці до запов-
нення ставу 

1.4. Готування 
місць годівлі риби 

Місця для годівлі риби ущільнюються 
вапном або піском площею 5—7 м2. На 
кожен гектар водного дзеркала має бути 
не менше 10 кормових майданчиків. При 
застосуванні механічного роздавання кор-
мів застосовують кормові смуги шири-
ною 2 м, які відмічають віхами. Крім то-
го, можна застосовувати автоматичні го-
дівниці «Рефлекс 3000» з розрахунку од-
на годівниця на 10—15 га 

Вересень  

 

 

 

 

Квітень — 
вересень 

2. Наповнення 
ставів 

Стави наповнюються водою, яка відпо-
відає санітарним нормам (додатки 2, 3). 
Джерела води: тала снігова вода, артезі-
анська вода тощо. Воду пропускають че-
рез фільтри, щоб запобігти попаданню у 
став хижої фауни і смітної риби 

Березень 
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Продовження табл. 13.1 

Технологічна 
операція Зміст технологічного заходу Строки 

проведення 

3. Зариблення на-
гульних ставів 

Для зариблення застосовується посадко-
вий матеріал власного господарства або 
покупний. Посадковий матеріал має від-
повідати умовам раціонального розмі-
щення видів, порід і гібридів. Зариблю-
ються стави відразу після звільнення від 
льодового покриву зимувального ставу 

Березень — 
квітень 

Квітень — 
травень 

4. Нарощування 
біомаси фітопла-
нктону 

Сезонний обсяг біомаси у ставах має скла-
дати 20—30 мг/л зоопланктону — 15—
20 г/м3, м’якого зообентосу — 3—5 г/м2. 
Зростання кормових ресурсів водойми 
забезпечується внесенням органічних і 
мінеральних добрив, агротехнічною 
обробкою дна ставу та іншими заходами. 
Органічні добрива (кінський гній, перегній 
худоби) вносять по 1—3 т на невеликій 
ділянці (4—6 м2). Пташиний послід доці-
льно вносити у вигляді 30 %-го водного 
розчину по 100—300 кг на 1 га. Оскільки 
внесення органічних добрив супроводжу-
ється метановим бродінням, денітрифі-
кацією, зниженням вмісту кисню, необ-
хідно дозувати їх відповідно до інтен-
сивності накопичення фітопланктону і 
зообентосу 

 

5. Внесення міне-
ральних добрив 

У разі обмежених можливостей щодо 
внесення органічних добрив у став вно-
сять мінеральні добрива з розрахунку 

у = А – В/П  Г · 1000, 
де: у — необхідна кількість добрив на 1 га; 

А — норма біогену в воді, мг/л;  
В — фактична концентрація біогену у 
воді, мг/л;  
Г — середня глибина ставу, м;  
П — вміст біогену в добриві, %.  

Після внесення мінеральних добрив вміст 
азоту в воді не повинен перевищувати
2 мг/л. Вносять добрива при прогріванні 
води до +7°С, через 10—15 днів і припи-
няють на один-два тижні до облову 

Березень — 
квітень 

6. Вапнування 
ставів 

Здійснюється з метою поліпшення фізи-
чних біогенних властивостей води. Стан 
ставу визначає необхідні обсяги внесен-
ня вапна (від 100 до 300 кг/га). Вапно 
сприяє мінералізації органічних залиш-
ків дна ставу 
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Закінчення табл. 13.1 
Технологічна 
операція Зміст технологічного заходу Строки 

проведення 

7. Розпушування 
ложа ставу 

Технологічний захід, що сприяє приско-
ренню мінералізації донних відкладень і 
поліпшенню умов для розвитку фітоплан-
ктону. Для розпушування застосовують 
важкі борони на дільниці площею 20—
30 % від загальної площі ставу. Після 
боронування проводиться вапнування 
для того, щоб збільшити вміст кисню 
до 
4—5 мг/л 

Липень, 
серпень 

8. Годівля коропа Для годівлі застосовують комплексні 
комбікорми відповідно до віку риби і по-
треби у поживних речовинах. Розраху-
нок потреби у комбікормах здійснюють 
за формулою 

К = (По – Пн)  Г  а, 
де: К — кількість комбікормів, т; 
По — загальна рибопродуктивність по 
коропу, т/га;  
Пн — природна рибопродуктивність ко-
ропа, т/га;  
Г — площа ставу, га; 
а — кормовий коефіцієнт комбікормів.  
Дворічного коропа починають підгодо-
вувати, коли температура ставу підви-
щиться до 15—20°С. Можливе давання 
цілого зерна після замочування у воді 
протягом доби. Роздають корми вранці о 
6—8-й годині і потім через кожні 4—6 
годин. У автогодівницю корм заванта-
жують один раз на добу 

Квітень — 
вересень 

9. Догляд за ста-
вами 

Слідкують за станом гідротехнічних 
споруд, рівнем води, наявністю хижої 
риби, визначають темпи росту риби. По-
вний обмін води у ставу має завершува-
тися протягом двох-трьох тижнів 

Березень — 
вересень 

10. Рибоводно- 
біологічний кон-
троль 

Вимірюють фізичні та біохімічні пара-
метри води (рН, вміст кисню). Контро-
люють розвиток кормової бази (фітозоо-
планктон, зообентос) 

Березень — 
вересень 

11. Вилов товар-
ної риби 

Періодичний облов здійснюється сітями, 
а масовий вилов — через рибовловлювач 

Серпень 
(вибірково). 
Вересень, 
жовтень 
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Приклад. Необхідно визначити параметри технологічної кар-
ти вирощування коропа у полікультурі із строкатим товстолоби-
ком за дворічним циклом для фермерського господарства, що 
спеціалізується на рибництві. Господарство освоїло 170 га ставу 
у Лісостеповій зоні (Київська область) і планує отримувати з 1 га 
23 ц товарної риби, в тому числі коропа 17 ц/га (рН води — 6,0). 

Перш за все необхідно визначити нормативні показники: 
щільність посадки, середню масу на кінець періоду вирощування, 
можливий рівень продуктивності 1 га водного дзеркала, в тому 
числі природну рибопродуктивність, витрати комбікормів, орга-
нічних і мінеральних добрив, вапна, користуючись нормативни-
ми показниками (додатки 1, 4—8). 

Одержані показники заносимо у табл. 13.2. 
 

Таблиця 13.2 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ ВИРОЩУВАННЯ ТОВАРНОЇ РИБИ  
У ФЕРМЕРСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ «Славутич» 

Показник На 1 га На всю площу  
ставу 

Площа ставу, га х 170 

Запланована продуктивність, ц 23 3910 

у тому числі коропа  
товстолобика 

17 
6 

2890 
1020 

Маса коропа на початку вирощування, г 25 x 

Маса коропа в кінці періоду вирощування, г 394 x 

Приріст, г 369 x 

Маса товстолобика на початок вирощування, г 30 x 

Маса товстолобика в кінці періоду вирощування, г 492,5 x 

Приріст, г 462,5 x 

Природна рибопродуктивність (щодо коропа), ц 2,5 425 

Щільність посадки однорічок, тис. шт.: 
короп 
товстолобик 

 
6 

1,5 

 
1020 
255 

Витрати комбікормів, ц 51,25 871,25 

Витрати добрив, ц: 
органічних  
мінеральних 
вапна 

 
30,0 
6,9 
400 

 
5100 
1173 
6800 
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Потребу у мінеральних та органічних добривах визначаємо 
відповідно до нормативу (Н) для господарств регіону та заплано-
ваної рибопродуктивності (П): 

Мд = П  Н; 

Мд = 23 · 0,3 = 6,9 

Потребу у комбікормах розраховуємо за формулою 

К – (По – Пн)  г  а; 
К = (17 – 2,5) · 170 · 2,5 = 616,25 (ц). 

Визначаємо приріст маси коропа на кінець періоду (т) виро-
щування , яка забезпечить заплановану продуктивність ставу і 
вихід товарної риби: 

m1 = П – (m0  К) / N  К, 
де: m0 — маса коропа на початок періоду вирощування (посадко-
вий матеріал), кг; 

П — запланована рибопродуктивність ставу (щодо коропа), кг; 
N — норма посадки молодняка на 1га площі ставу, тис. шт. 
К — коефіцієнт виживання дволіток для відповідної зони (Лі-

состеп, Степ, Полісся), 70 %, або 0,7. 
Отже, 

m1 = 1700 – (0,025 · 6000 ) / 6000 · 0,7 = 1550 / 4200 = 0,369 (кг). 
Масу коропа на кінець періоду вирощування визначаємо за 

сумою (m1 + m0): 
369 + 25 = 394 (г). 

Аналогічні розрахунки здійснюються щодо товстолобика: 
m1 = 600 – (0,03 · 1500) / 1500 · 0,8 = 555 / 1200 = 0,462 (кг); 

m1 + m0 = 462,5 + 30 = 492,5 (г). 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

НОРМАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ВИРОЩУВАННЯ СТАВОВОЇ РИБИ 

Зона рибництва 
Норматив Одиниця 

виміру Полісся Лісостеп, 
Прикарпаття 

Північний 
Степ 

Південний 
Степ 

Вирощування товарної риби у полікультурі 
за інтенсивною технологією за дворічного циклу 

Щільність посадки 
одноліток 

тис. 
шт./га     

Короп (коропо-
сазановий гібрид) -//- 5,0 6,0 6,0 5,0—6,0 

Білий товстолобик -//-  1,5 2,0—2,5—0,5 2,5—2.0 

Строкатий товсто-
лобик -//-  0,5—0,7 0,5 0,5 

Білий амур -//- 0,05—0,2  0,05—0,1 0,05—0,1 

Личинки щуки* -//- 0,2 0,05—0,1 0,2 0,2 

Виживання дволіток 
риб: %  0,2   

Короп (коропо-
сазановий гібрид) -//-  70—85 70—85 70—85 

Рослиноїдні -//-  60—75 60—75 60—75 

Молодь щуки -//- 30 30 30 30 

Середня маса дволі-
ток риби: г     

Короп (коропо-
сазановий гібрид) -//- 400 450 450—500 450—500 

Білий товстолобик -//-  350—400 450—500 450—500 

Строкатий товсто-
лобик -//-  450 500—600 500 

Білий амур -//- 400  500 500 

Запланована ри-
бопродукція: кг/га  450   

Загальна -//- 1724—2280 2353,5—3048,7 2596—3750 2281—3712 

У тому числі:      

Короп -//- 1400—1700 1890—2295   

Білий товстолобик -//- — 315—450 540—937,5 540—937,5 

Строкатий товсто-
лобик -//- — 135—236,25 150—225 150—187,5 

Гібрид товстолобиків -//- 310—520 — — — 

Білий амур -//- 14—60 2,5—3,0 16—37,5 16—37,5 
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Продовження дод. 1 

Зона рибництва 
Норматив Одиниця 

виміру Полісся Лісостеп, 
Прикарпаття 

Північний 
Степ 

Південний 
Степ 

Природна рибопро-
дуктивність за ко-
ропом 

кг/га 190 — — — 

Витрати комбікормів 
на одиницю продукції од. 2,0—3,0 2,5—3,0 2,5—3,0 2,5—3,0 

Витрати міндобрив на 
одиницю продукції од. 0,3—0,4 0,3—0,4 0,4—0,5 0,4—0,5 

Вирощування товарних дволіток коропа 
з трилітками рослиноїдних риб за інтенсивною технологією 

Щільність посадки 
риби 

тис. 
шт./га     

Однолітки коропа 
(коропо-сазановий 
гібрид) 

-//- 5,0 6,0 6,0 5,0—6,0 

Дволітки білого тов-
столобика -//- — 0,8 1,0—1,3 0,8—1,0 

Дволітки строкато-
го товстолобика 

тис. 
шт. — 0,3 0,2—0,3 0,2—0,3 

Дволітки гібрида тов-
столобиків -//- 0,7—0,8 — — — 

Дволітки білого амура -//- 0,05 0,05 0,05 0,05 
Личинки щуки -//- 0,2 0,2 0,2 0,2 
Виживання риби %     
Дволітки коропа -//- 400 450 450—500 450—500 
Трилітки білого тов-
столобика -//- — 800—1000 1000 1000 

Трилітки строкатого 
товстолобика -//- — 1000 1000—1200 1200 

Вирощування товарної риби у полікультурі 
за інтенсивною технологією за дворічного циклу 

Трилітки гібрида 
товстолобиків -//- 800—1000 — — — 

Трилітки білого амура -//- 800—1000 1000 1200 1000 

Запланована рибо-
продукція: кг/га — —   

Загальна -//- 1850—2465 2632,5—3330 2835—4008 2398,5—3819 

У тому числі:      

Короп -//- 1400—1700 1890—2295 1890—2550 1575—2550 

Білий товстолобик -//- — 480—720 750—1080 600—900 

Строкатий товсто-
лобик -//- — 225—270 150—324 180—324 
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Продовження дод. 1 

Зона рибництва 

Норматив Одиниця 
виміру Полісся Лісостеп, 

Прикарпаття 
Північний 

Степ 
Південний 

Степ 

Гібрид товстолобиків -//- 420—720 — — — 

Білий амур -//- 30—40 37,5—45 45—54 37,5—45 

Природна рибопро-
дуктивність за коро-
пом із застосуванням 
мінеральних добрив 

кг/га 190 150 265 250 

Витрати комбікормів 
на одиницю продукції од. 2,5—3,0 2,5—3,0 2,5—2,8 2,5—2,8 

Витрати міндобрив на 
одиницю продукції од. 0,3—0,4 0,3—0,4 0,4—0,5 0,4—0,5 

Вирощування товарної риби у полікультурі за випасного утримання 
Щільність посадки одноліток, тис. 

Короп (коропо-
сазановий гібрид)  1,2—1,5 2,0 1,0—1,5 1,0—1,2 

Білий товстолобик  — 1,5 2,0 2,0 
Строкатий товсто-
лобик  — 0,8—1,0 1,0—1,2 1,0—1,2 

Гібрид товстолобиків  2,0 — — — 

Білий амур  0,1—0,2 0,1—0,2 0,1—0,2 0,1—0,2 

Личинки щуки*  0,2 0,2 0,2 0,2 

Виживання дволіток 
риб: %  — — — 

Короп (коропо-
сазановий гібрид)  70—85** 70—85 70—85 70—85 

Рослиноїдні  60—75** 60—75 60—75 60—75 
Молодь щуки % 30 30 30 30 
Середня маса дво-
літок риби: г  — — — 

Короп (коропо-
сазановий гібрид)  350—400 400—450 450—500 450—500 

Білий товстолобик  — 350 400—450 400—450 
Строкатий товсто-
лобик  — 350—400 450—500 450—500 

Гібрід товстолобиків  350—400 — — — 

Білий амур  400 400—450 400—450 400—450 

Запланована рибо-
продукція: кг/га 730—1050 1060—1520 1050—1830 1050—1710 

Загальна  — — — — 

У тому числі:      

Короп  290—510 560—760 280—630 280—510 
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Закінчення дод. 1 

Зона рибництва 

Норматив Одиниця 
виміру Полісся Лісостеп, 

Прикарпаття 
Північний 

Степ 
Південний 

Степ 

Білий товстолобик  — 310—390 480—670 480—670 

Строкатий товсто-
лобик  — 190—300 270—450 270—450 

Гібрид товстолобиків  420—480 — — — 

Білий амур  24—60 26—70 20—70 20—70 

Вирощування дволіток коропа з трилітками рослиноїдних риб 

Щільність посадки 
риби тис.     

Однолітки коропа 
(коропо-сазановий 
гібрид) 

 1,2—1,5 2,0 1,0—1,5 1,0—1,2 

Дволітки білого тов-
столобика  — 0,8 1,0—1,5 1,0—1,5 

Дволітки строкатого 
товстолобика  — 0.5 0,5—0,7 0,5—0,7 

Дволітки гібрида 
товстолобиків  1,0 — — — 

Дволітки білого амура  0,05 0,05 0,05 0,05 
Личинки щуки*  0,2 0,2 0,2 0,2 
Виживання риби % — — — — 
Дволітки коропа  70—85** 70—85 70—85 70—85 
Трилітки білого тов-
столобика  80—90** 80—90 80—90 80—90 

Трилітки строкато-
го товстолобика  30 30 30 30 

Трилітки гібрида 
товстолобиків г 800—1000 —   

Трилітки білого амура  350—400  1000—1200 1000—1200 
Запланована рибо-
продукція: г —    

Загальна  — 1370—1830 — 1440—2670 
У тому числі:      
Короп  800—1000 560—765 100—1200 280—510 
Білий товстолобик  — 448—576 1440—2797 720—1350 
Строкатий товсто-
лобик  — 320—450 280—637 400—756 

Гібрид товстолобиків  640—900 — — — 

Білий амур  30—45 32—45 40—54 40—54 
 

* — для спускних ставів; 
** — перше значення — для руслових ставів, друге — для дамбових ставів до 100 га. 
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Додаток 2 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ВОДИ, ЯКА НАДХОДИТЬ  
У СТАВИ КОРОПОВИХ ГОСПОДАРСТВ (літні стави) — ОСТ 15-372—87 

Нормативний показник Нормативне значення 

1. Температура, °С Температура води, яка надходить, не по-
винна мати перепад більше 5°С відносно 
води у ставах. 
Максимальне значення не більше 28°С 

2. Запах, присмак Вода не повинна мати сторонніх запахів і 
присмаків, які передаються м’ясу риб 

3. Кольоровість (градуси) До 585 (до 5°С) 

4. Прозорість, м Не менше 0,75—1,0 

5. Суспендовані речовини г/м3 До 26,0 

6. Водневий показник (рН) 6,5—8,5 

7. Кисень розчинений, моль/м3 Не нижче 1,6  10–1 (5,0) 

8. Діоксид вуглецю розчине-
ний, моль/м3 (г/м3) 

5,7  10–1 (25,0) 

9. Сірководень розчинений, 
моль/м3 (г/м3)  

Відсутність 

10. Аміак розчинений, моль/м3 
(г/м3) 

2,9  10–3 (0,05) 

Додаток 3 
ДОПУСТИМІ КОНЦЕНТРАЦІЇ ШТУЧНИХ 

РАДІОНУКЛІДІВ У ВОДІ ТА РИБІ 

Нормативний документ Нормований 
об’єкт Радіонуклід Допустимі 

концентрації 

Припустимі рівні ра-
діонуклідів для продук-
тів харчування, пит-
ної та поливної води 
«ПР-93»  
Норми радіаційної без-
пеки «НРБ 76.87» 

Вода 
 

Риби 
 

Вода 

Цезій-137+134 
Стронцій-90  
Цезій-137+134 
Стронцій-90  
Цезій-137С 
Стронцій-90  

4 Бк/л  
2 Бк/кг  

185 Бк/кг 
555 Бк/л  
14,8 Бк/л  

Примітка: 1 Бк (Беккерель) дорівнює одному ядерному перетворенню за 1 с і тотож-
ній 2,7  10–11 Кі. 
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Додаток 4 

НОРМИ ВАПНУВАННЯ ҐРУНТІВ ЗАЛЕЖНО ВІД РІВНЯ рН 

т/га 

рН сольової витяжки 
негашене вапно СаО гашене вапно 

Са(ОН)2 
вапняк СаСОз 

4,0 2,0 2,6 3,6 

4,5 1,5 2,0 2,7 

5,0 1,0 1,3 1,8 

5,5 0,5 0,6 0,9 

6,0 0,3 0,4 0,5 

6,5 0,1—0,2 0,2—0,3 0,2—0,4 

Примітка. Кількість вапна збільшують до 0,3 т/га. 

Додаток 5 

СЕРЕДНЬОСЕЗОННА БІОМАСА 
КОРМОВОЇ БАЗИ НАГУЛЬНИХ СТАВІВ 

Показник Одиниця виміру Оптимальне значення Допустиме значення 

Фітопланктон 
Зоопланктон 
Зообентос 

г/м3 

-//- 

-//- 

20—30 
8—12 
3—5 

50—80 
— 
— 

Додаток 6 

ПОТРЕБИ У ПОЖИВНИХ РЕЧОВИНАХ У КОМБІКОРМАХ (%) 

Рецепт Сирий протеїн Сира клітковина Сирий жир БЕР* 

Ш-1 
Ш-2 
Ш-3 

27,0 
25,3 
24,0 

9,0 
8,7 
8,7 

4,7 
4,5 
4,6 

29,7 
33,3 
33,3 

*БЕР — безазотисні екстрактивні речовини. 
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Додаток 7 
ДИНАМІКА РОСТУ І ПРИРОСТУ КОРОПА ЗА ВЕГЕТАЦІЙНИЙ СЕЗОН 

Дата 

Фізико-
географічна 

зона 
Показник 

С
ер
ед
ня

 м
ас
а 

од
но
лі
то
к,

 г
 

кв
іт
ен
ь 

15
 т
ра
вн
я 

1 
че
рв
ня

 

15
 ч
ер
вн
я 

1 
ли
пн
я 

15
 л
ип
ня

 

1 
се
рп
ня

 

15
 с
ер
пн
я 

1 
ве
ре
сн
я 

Полісся 

Лісостеп  
Закарпаття  
Північний 
Степ  
Південний 
Степ 

Ріст, г 
Приріст, г 
Ріст, г 
Приріст, г 
Ріст, г 
 
Приріст, г 

25 
15 
25 
20 
25

 
25 

40 
10
45
10
50
 

10

50 
55 
15 
60 
 
 

15 

65 
30 
70 
35 
75
 

40 

95 
50 

105
55 

115
 

60 

145 
55 

160 
60 

175
 

79 

200 
60 

220
75 

245
 

80 

265 
65 

295 
75 

325
 

85 

330 
70 
370 
80 
410 

 
90 

400  
 

450 
 

500 
 

Додаток 8 
ДОБОВИЙ РАЦІОН (% ДО МАСИ ТІЛА) ПРИ ГОДІВЛІ КОРОПА  

КОМБІКОРМАМИ (ВМІСТ КИСНЮ 4—6 мг/л) 

Температура води, °С 
Маса риби 

12—15 16—17 18—19 20—23 24—29 30—32 

До 40 2,4 2,6 5,1 6,1 8,7 12 

41—150 1,5 2,2 4,2 4,5 5,2 — 

151—450 1,5 2,2 3,6 3,7 5,1 3,4 

450—600 1,5 1,9 2,2 2,2 2,2 — 

13.2. План семiнарсько-практичного заняття 

1. Характеристика галузі рибництва внутрішніх водойм України. 
2. Технологія підвищення природної рибної продуктивності ставів. 
3. Рибоводно-біологічні норми ефективної роботи ставових го-

сподарств. 
4. Методика розрахунку норм посадки риби у нагульні і виро-

щувальні стави в умовах моно- і полікультури ведення галузі. 
5. Технологія вирощування риби у басейнових і садкових гос-

подарствах. 
6. Економічні й технологічні аспекти товарного рибництва в 

умовах водосховищ і великих озер. 
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13.3. Термiнологiчний словник 

Зариблення ставів — розміщення у ставах риб різного віку з метою 
вирощування та одержання товарної продукції (мальки, цьогорічки, од-
норічки, товарна риба, плідник). Щільність посадки риб залежить від 
конкретних виробничих умов (див. додаток 1). 

Зоопланктон (зообентос) — сукупність тваринних організмів і мік-
роорганізмів, що населяють всю товщу прісної води і дна річок та озер і 
є основою природної кормової бази при вирощуванні коропа, карася, 
товстолобика та інших прісноводних риб. 

Нагульний став — водойми, призначені для вирощування товарної 
риби. У нагульних ставах має добре прогріватися вода (до 2,5 м) й ак-
тивно розвиватися фітозообентос, що впливає на загальну рибопродук-
тивність ставу. Нагульні стави зариблюють однорічною рибою весною, 
після закінчення повного комплексу осінніх і весняних меліоративних 
робіт відповідно до параметрів технологічної карти. 

Нерест — час ефективного запліднення яєць (ікри) риб сім’яною рі-
диною (молочка) самців, обумовлений видовими особливостями та зо-
внішніми умовами у водоймах. Більшість видів товарних риб досягають 
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статевої зрілості у 3—5-річному віці і здатні давати високу питому вагу 
(%) запліднених яйцеклітин. Запліднення ікри може здійснюватися 
штучно у спеціальних інкубаційних цехах. 

Нерестовий став — водойма, призначена для розмноження малька 
риб. Площа нерестового ставу має бути не більше 0,2 га, а глибина — 1 м. 
Розміщується у місцях, де ґрунт і вода добре прогріваються. Для нерес-
ту велике значення має якість води (рН, температура, чистота, забруд-
неність мінералами та ін.). Дно нерестового ставу має бути вкрите 
м’якою рослинністю, на яку риби відкладають ікру. 

Планктонові водорості (планктон) розміщуються у верхньому 
шарі води і потребують сонячного проміння для нарощування маси. 
Прісноводний планктон річок, озер і ставів України складається із зе-
лених, синьо-зелених і діатомових водоростей та є досить ефективним 
доповнювачем до кормової бази ставового господарства. Водойми, ба-
гаті на планктон, мають високу природну рибопродуктивність (2—4 
ц/га), а за використання комбікормів — 12—15 ц/га товарної риби. 

Риби смітні є сукупнім продуктом товарного рибництва. У внутрі-
шніх водоймах найпоширеніші такі види смітної риби: пічкур звичай-
ний, верховодка, гірчак, голець, бичок, вівсянка та ін. Смітні риби шви-
дко розмножуються, оскільки рано досягають статевої зрілості (у 1,5—
2-річному віці) й добре пристосовуються до наявного фітопланктону та 
зообентосу. Висока температура води і сприятливі кормові умови мо-
жуть обумовити інтенсивне розмноження смітної риби та зменшення 
продуктивності промислових риб. 

Рибництво внутрішніх водойм включає продуктивне рибництво 
ставів, озер, річок і водосховищ, що забезпечує значний обсяг товарної 
риби у харчуванні людини. Основними видами промислових риб є: сиг, 
щука, сазан, лин, рибець, форель, товстолобик, карась, білий і чорний амур, 
судак, короп, лящ, пелядь, сом, стерлядь та ін. (усього понад 80 видів). 

Сапропель — побічний продукт ставового й річкового рибництва, 
що є наслідком життєдіяльності риб, зообентосу, наявного планктону 
та мікробіологічних перетворень цих залишків. Механічний склад сап-
ропелю близький до характеристик ґрунтів, розташованих у даній при-
родно-кліматичній зоні. Колір сапропелю залежить від тривалості часу йо-
го утворення і характеристики фітозообентосу, що населює ці водойми. 

?  13.4. Запитання для поточного контролю знань 

1. Дайте коротку характеристику внутрішніх водойм України. 
2. Яка фактична продуктивність внутрішніх водойм (стави, озера, 

водосховища)? 
3. Який вид риб є основою товарного рибництва в Україні (окремо 

стави, річки, озера)? 
4. Які види смітної риби переважають у ставах і водосховищах? 
5. Яке значення мають щука та окунь для ставового рибництва? 
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6. Скільки триває період нагулу для риб у зонах Полісся, Степу, Лі-
состепу? 

7. Якою має бути маса товарної риби (короп, товстолобик та ін.) 
при 2- і 3-річному циклі вирощування? 

8. Дайте оцінку рівням інтенсифікації у рибництві з технологічної, 
екологічної і економічної точки зору. 

9. Як визначається структура ставового господарства (агрофір-
ми, рибкомбінату) за кількістю і площею нагульних, нерестових і зиму-
вальних ставів? 

10. Назвіть основні технологічні операції, які належить виконати у 
рибгоспі, відповідно до параметрів технологічної карти. 

13.5. Навчальнi завдання 

Завдання 1. Визначити параметри технологічної карти виро-
щування коропа у монокультурі (для нагульних ставів) за дворіч-
ним циклом для агрофірми «Світязь» Волинської області, регіон 
Полісся. Господарство освоїло 240 га ставів, у т. ч. 190 га нагуль-
них, і планує отримати з 1 га 1500 кг товарної риби. Водневий 
показник (рН) — 6,6. 

Завдання 2. Порівняти технології вирощування коропа у мо-
но- і полікультурі за рівнем енерговитрат. Технологія вирощу-
вання коропа за дворічним циклом дає змогу отримати з 1 га 1800 
кг товарної риби. Вирощування коропа у полікультурі із товсто-
лобиком обумовлює зменшення маси риби на 7 %, а продуктив-
ність ставу за коропом — на 12 %. Крім того, підприємство може 
отримати додатково 650 кг/га товстолобика. 

Сукупні енерговитрати для базової технології можуть складати: 
за перший рік вирощування — 1250 тис. ккал/га, за другий рік — 
1420 тис. ккал/га; енерговитрати для альтернативної технології 
відповідно 1370 тис. ккал/га і 1560 тис. ккал/га. 
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МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДО НАПИСАННЯ 
КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Вивчення циклу технологічних дисциплін завершується напи-
санням курсової роботи (проекту). Різноманітні форми роботи 
(лекції, семінари, лабораторні роботи, практичні заняття, вироб-
ниче навчання, індивідуальна робота і самостійна підготовка) 
уможливлюють глибоке вивчення курсу і отримання матеріалу 
для курсової роботи. 

Для того, щоб оцінити та глибоко проаналізувати дію тех-
нологічних факторів на виробництві, знайти взаємозв’язок кі-
лькісних і якісних показників, студенту необхідно мати добрі 
знання з основ біології, хімії, фізики, фізіології, які вивчаються 
у середній школі. Університетською програмою підготовки ба-
калаврів з аграрного менеджменту передбачається самостійна 
підготовка студента як заочної, так і денної форм навчання, що 
вимагає напруженої роботи з книгою. Підготовка курсового 
проекту супроводжується глибоким науковим пошуком із ви-
вченням сучасних технологій, що висвітлюються у періодичних 
наукових виданнях.  

Індивідуальна робота викладача із студентом дає можливість 
визначити напрям пошуку та необхідний обсяг фундаментальних 
знань для вивчення проблеми або передового досвіду в реалізації 
новітніх технологій. 

Багатоступенева підготовка спеціалістів у ВНЗ України дає 
змогу здійснити доцільну зміну кваліфікації спеціаліста, тому 
вже з першого курсу студент повинен дотримуватися принципу: 
«Зайвих знань не існує». Все, що встигає дати викладач, тією чи 
іншою мірою необхідне студенту — майбутньому фахівцеві. Вже 
сьогодні виробництво вимагає синтезу знань у підготовці спеціа-
лістів: біологія — технологія, технологія — екологія, технологія 
— економіка, екологія — економіка тощо.  

Керівник курсового проекту видає кожному студенту індиві-
дуальне завдання. Вивчення проблем, які мають певний зв’язок з 
економікою, управлінням виробничого процесу, питань екології 
потребує консультацій із спеціалістами відповідного профілю, 
які працюють на факультеті аграрного менеджменту. Науковий ке-
рівник має сприяти високому рівню виконання роботи. Кращі 
курсові роботи пропонуються для написання на їх основі дипло-
мних робіт, рекомендуються до участі у студентських наукових 
конференціях. 
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ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ 
КУРСОВИХ РОБІТ 

Будь-яка наукова робота (курсова, дипломна, магістерська, 
дисертація тощо) виконується на основі вивчення літературних 
джерел та одержання відповідних експериментальних даних, 
розрахункових матеріалів. Отримані результати аналізуються і 
представляються у графічній або описовій формі. 

Методи логічного та математичного аналізу є основою для оці-
нювання нових, перспективних (сучасних) моделей технологіч-
ного процесу. 

Деякі проблемні питання можуть вивчатися на мікрорівні з 
глибоким пізнанням основ фізіології, біології, біохімії, біофізики. 
Основний результат такої роботи може бути представлений у фор-
мі гіпотези або проекту. Курсова робота з технологічних дисцип-
лін має на меті набуття навичок правильного працювання та сис-
тематизації одержаної інформації. 

Різні види літературних джерел (монографії, наукові або ре-
феративні журнали, методичні посібники, рекомендації та ін.) 
потребують відповідних методів обробки даних. Найновіша 
(найцінніша) інформація наводиться в наукових журналах. Кори-
стуючись бібліографічним змістом, студент повинен виділити ті 
статті (матеріали), що стосуються теми курсової роботи, пере-
глянути журнали, видані в Україні та країнах СНД за останні 
п’ять-сім років. Важливими для роботи є рекламні проспекти ви-
ставок передових технологій, які проводяться щороку в столиці 
та в інших містах. 

Курсова робота з технології у галузях тваринництва повинна 
мати три основні розділи. В першому розділі на основі літерату-
рних джерел висвітлюються основні положення теми, яку сту-
дент обрав для глибокого вивчення. У другому розділі розгляда-
ються особливості технології, що відпрацьована для умов окре-
мого господарства (підприємства). В цьому розділі бажано показа-
ти основні переваги й недоліки деяких методів виробництва, що 
мають чутливий вплив на технологічний процес. 

Вступ до роботи має бути досить лаконічним за формою з ви-
значенням актуальності обраної теми, основної мети досліджень 
і завдань, які ставить автор для вивчення. Аналіз ефективності 
технології вирощування сільськогосподарських культур, вироб-
ництва продукції тваринництва або її переробки (третій розділ) 
бажано подати у порівняльній формі, з оцінкою складових тех-
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нологічного процесу і розробленням перспективної моделі вироб-
ництва з новими елементами технологій. Для проекту ефективні 
методи (технології) студент може розробити самостійно або 
взяти з літературних джерел, посилаючись на автора даної роз-
робки. Нова технологія має бути адаптованою до умов вироб-
ництва (базова технологія) господарства, в якому вивчається 
технологічний процес. Основні елементи адаптації технологіч-
ної моделі розраховуються відповідно до навантаження та за-
програмованого обсягу виробництва. 

Теми курсових робіт, що мають теоретичний характер, розроб-
ляються за окремим планом, який може мати чотири і більше 
розділів. Попередній план написання курсової роботи погоджу-
ється з науковим керівником. 

Письмові роботи, метою яких є вивчення існуючих і перспек-
тивних технологій, мають висвітлювати загальні принципи та 
особливості вирощування залежно від регіональних умов Украї-
ни (клімат, тип ґрунтів тощо). Якщо студент обрав вивчення ін-
тенсивної технології виробництва продуктів тваринництва, ви-
рощування культури, то крім основних елементів (годівля, утри-
мання, відтворення тварин, місце у сівозміні, системи добрив, 
обробіток ґрунту, підготовка насіння до сівби, норми висіву, до-
гляд за посівами, збирання, транспортування та зберігання вро-
жаю) слід розглянути й інші важливі складові виробничого про-
цесу. 

Передові технології слід вивчати з елементами їх адаптації до 
умов України. Досить актуальними для нашої країни є питання 
розроблення екологічно безпечних, безвідходних технологій. Низка 
проблемних наукових робіт може стати основою для вивчення 
впливу радіонуклідів у продуктах рослинництва і тваринництва. 
Екологічно небезпечні умови для сільськогосподарського вироб-
ництва на Поліссі обумовлюють необхідність вивчення впливу 
ядерного вибуху внаслідок аварії на Чернобильській АЕС 1986 р. 
на відтворну здатність сільськогосподарських тварин, на форму-
вання репродуктивного матеріалу на тлі високої концентрації ні-
тратів, нітритів та радіонуклідів. 

Інтенсивні технології виробництва продуктів тваринництва і 
вирощування сільськогосподарських культур є досить об’ємними 
і потребують визначення основних, важливіших елементів тех-
нологічного процесу. Кожна робота такого спрямування мусить 
мати такі основні розділи: 

1. Загальні принципи та особливості виробництва (вирощу-
вання культури) залежно від регіонів України. 
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2. Особливості виробництва продукції тваринництва (вирощу-
вання культури) з урахуванням технології, типу ґрунтів, видових 
особливостей. 

3. Ґрунтово-кліматична характеристика господарства. 
4. Розміщення у сівозміні та основний обробіток ґрунту. 
5. Підготовка насіння до сівби та посів. 
6. Технологія одержання продукції, збирання врожаю, транс-

портування та збереження його. 
7. Перспективи зростання виробництва тваринницької і  рос-

линницької продукції (на основі вдосконалення технології, мето-
дів виробництва й переробки). 

ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ 

До оформлення курсових робіт висуваються загальні умови, 
встановлені для всіх видів письмових наукових праць. Робота 
подається написаною від руки або надрукованою на стандартних 
аркушах (210  297 мм) з полями (ліве — 25 мм, праве — 10 мм, 
верхнє і нижнє — по 30 мм). Перший (титульний) аркуш не 
номерується, далі застосовується наскрізна нумерація. При 
поданні таблиць слово «таблиця» не пишеться, дається номер її 
на початку назви (наприклад, 21. Оптимальна структура раціо-
ну для дійних корів). Обсяг курсової роботи не повинен бути 
більше одного друкарського аркуша (24 сторінки машинопису, 
до 50 сторінок рукопису). 

Усі графічні роботи виконуються олівцем із зазначенням оди-
ниць вимірювання, масштабу, координатних та інших інформати-
вних даних. Номер графічної роботи та її назва записується під 
кресленням (наприклад, 7. Динаміка врожайності цукрових буря-
ків залежно від доз внесення калійних добрив). 

Додатки до курсової роботи виконуються на окремих аркушах 
і подаються в кінці роботи перед списком літератури. В додатках 
наводиться додатковий матеріал, на який є посилання в тексті. В 
правому верхньому куті сторінки пишеться слово «Додаток», 
нижче — симетрично — назва додатка. 

Відповідно до встановленого часу студент зобов’язаний пода-
ти керівникові для перевірки 1-й, 2-й та 3-й розділи з інтервалом 
в один місяць. Готова робота подається на рецензію не пізніше як 
за три тижні до початку сесії. 
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ПРИБЛИЗНИЙ ПЛАН КУРСОВОЇ РОБОТИ 
(тема «Технологія виробництва і використання 

кормів для одержання екологічно чистої 
продукції тваринництва») 

Вступ 
1. Оцінка показників якості кормів. 
1.1. Загальна оцінка поживності. 
1.2. Спеціальні дослідження якості кормів (нітрати, радіонук-

ліди, пестициди). 
1.3. Гранично допустима концентрація токсичних продуктів у 

кормах для великої рогатої худоби. 
2. Якість кормів і використання їх для годівлі сільськогоспо-

дарських тварин. 
2.1. Виробництво комбікормів для великої рогатої худоби (те-

стування на якість). 
2.2. Використання грубих і соковитих кормів, одержаних в умо-

вах радіоактивного забруднення. 
2.3. Використання відходів переробної промисловості для від-

годівлі молодняка великої рогатої худоби. 
3. Перспективи вдосконалення технології виробництва продук-

тів скотарства в екологічно безпечних умовах. 
3.1. Заключна відгодівля телят на екологічно чистих кормах. 
3.2. Поглиблення первинної обробки молока як метод зни-

ження концентрації радіонуклідів. 
4. Висновки та пропозиції виробництву. 

ПРИБЛИЗНИЙ ПЛАН КУРСОВОЇ РОБОТИ 
(тема «Виробництво і первинна обробка молока 

в умовах фермерських господарств») 

Вступ 
1. Вплив технологічних факторів на якість молока та кінцевий 

результат переробки його. 
1.1. Вплив умов годівлі на якість молока. 
1.2. Зміна хімічного складу молока під впливом технології утри-

мання та доїння. 
1.3. Умови підвищення якості молока. 
2. Технологія первинної переробки молока. 
2.1. Методи охолодження та очищення молока в умовах гос-

подарств. 
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2.2. Значення пастеризації та стерилізації для збереження яко-
сті молока. 

2.3. Значення асоціацій фермерських господарств для поглиб-
лення переробки молока. 

2.4. Одержання вершків, масла, сирів в умовах фермерських 
господарств. 

3. Удосконалення технології переробки молока. 
3.1. Умови підвищення якості молочних продуктів. 
3.2. Розширення асортименту виробництва кисломолочних про-

дуктів в умовах міжгосподарських підприємств. 
4. Висновки та пропозиції виробництву. 

ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ 

1. Технологія вирощування та використання кормів в еколо-
гічно безпечних умовах. 

2. Особливості створення кормової бази в галузях тваринниц-
тва (скотарстві, свинарстві, птахівництві, вівчарстві та ін.). 

3. Порівняльна оцінка різних технологій утримання сільсько-
господарських тварин, птиці, риби, бджіл. 

4. Значення та ефективність застосування штучного осіме-
ніння (трансплантації) у скотарстві. 

5. Біотехнологія одержання й використання спермопродукції 
(ембріонів) сільськогосподарських тварин. 

6. Біотехнологія одержання й використання мікробіального 
білка (кормові дріжджі) у кормовиробництві. 

7. Біотехнологія виробництва та особливості застосування 
ветпрепаратів і біостимулювальних речовин у тваринництві. 

8. Теорія і практика застосування безвідходних технологій у 
тваринництві. 

9. Теорія і практика застосування енергоощадних технологій 
у тваринництві. 

10. Застосування альтернативних джерел енергії у тваринниц-
тві. Основи біоенергетики. 

11. Вплив екологічно безпечних умов виробництва на продук-
тивність і відтворну здатність сільськогосподарських тварин. 

12. Використання біологічно активних препаратів для годівлі 
і відтворення сільськогосподарських тварин. 

13. Використання відходів переробних підприємств для виро-
бництва комбікормів і годівлі сільськогосподарських тварин. 
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14. Сучасні технології кормовиробництва в умовах фермерсь-
кого господарства. 

15. Технології годівлі тварин на комплексах промислового ти-
пу (відгодівельних майданчиках). 

16. Селекційно-племінна робота — основа інтенсивних техно-
логій у молочному і м’ясному скотарстві. 

17. Ефективність використання генофонду сільськогосподар-
ських тварин в Україні для поліпшення їх племінних і продукти-
вних якостей. 

18. Стан і перспективи розвитку молочного скотарства в Україні. 
19. Технологія виробництва молока в умовах фермерських го-

сподарств. 
20. Технологія виробництва молока в умовах спеціалізованих 

господарств. 
21. Технологія вирощування племінного молодняка у скотарст-

ві. 
22. Технологічний процес годівлі корів. 
23. Технологічний процес утримання корів. 
24. Технологічний процес відтворення у скотарстві. 
25. Стан і перспективи розвитку м’ясного скотарства в Україні. 
26. Технологія виробництва яловичини в умовах фермерських 

господарств. 
27. Технологія виробництва яловичини в умовах спеціалізова-

них господарств. 
28. Технологічний процес годівлі м’ясної худоби. 
29. Технологічний процес утримання м’ясної худоби. 
30. Технологічний процес відтворення у спеціалізованому 

м’ясному скотарстві. 
31. Технологія виробництва свинини в умовах фермерських го-

сподарств. 
32. Технологія виробництва свинини в умовах спеціалізованих 

господарств. 
33. Технологічний процес годівлі свиней м’ясного і сального 

напрямів продуктивності. 
34. Технологічний процес утримання свиней різних статево-

вікових груп. 
35. Технологічний процес відтворення у свинарстві. 
36. Стан і перспективи розвитку вівчарства в Україні. 
37. Технологія виробництва вовни в умовах фермерських гос-

подарств. 
38. Технологія виробництва вовни в умовах спеціалізованих 

господарств. 
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39. Технологічний процес годівлі овець. 
40. Технологічний процес відтворення у вівчарстві. 
41. Стан і перспективи розвитку смушково-молочного вівчарст-

ва. 
42. Стан і перспективи розвитку птахівництва в Україні. 
43. Технологія виробництва яєць і м’яса птиці в умовах приса-

дибних (фермерських) господарств. 
44. Технологічний процес годівлі сільськогосподарської птиці 

(кури, качки, гуси, індики). 
45. Технологічний процес утримання сільськогосподарської пти-

ці (кури, качки, гуси, індики). 
46. Технологічний процес відтворення сільськогосподарської 

птиці (кури, качки, гуси, індики). 
47. Технологія виробництва яєць і м’яса птиці в умовах птахо-

фабрик. 
48. Технологія виробництва яєць (м’яса) в умовах птахофабрик. 
49. Стан і перспективи розвитку конярства в Україні. 
50. Технологія вирощування і тренінгу спортивних коней. 
51. Технологічний процес утримання коней. 
52. Технологія ведення табунного конярства. 
53. Система технологій утримання, годівлі, відтворення і ви-

користання коней у фермерському господарстві. 
54. Стан і перспективи розвитку рибництва в Україні. 
55. Технологія виробництва товарної риби у ставових госпо-

дарствах. 
56. Технологічний процес вирощування коропа у полікультурі 

із рослиноїдними рибами (товстолобик, білий амур та ін.). 
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