
Постановка проблеми. Відомо, що хутрові 

звірі за одомашнення не повністю пристосува-

лися до розведення у неволі та зберігають 

ознаки диких тварин. З огляду на це у критич-

ні періоди життя, наприклад, вагітність, лакта-

ція, гон вони стають нервовими, агресивними, 

лякливими, що негативно позначається на 

майбутній продуктивності [2, 4, 7, 10]. Тому 

на виробництві намагаються дотримуватися 

жорстких правил та підтримувати певні мікро-

кліматичні умови на рівні нормованих [8, 9]. 

Однак, практики зазначають, що навіть підпо-

рогові подразники, іноді можуть спричинити 

масовий канібалізм та катастрофічне зниження 

плодючості звірів основного стада [1, 3, 6, 11]. 

Нами в умовах звіроферми ПП “О.М. Баку-

на” на Хмельниччині було відмічене різке під-
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вищення кількості знищеного лактуючими са-

мками різних кольорових типів молодняку піс-

ля впливу на них певних звукових хвиль. За 

результатами обліку смертність приплоду 

склала 15% за добу. Тому метою наших дослі-

джень було визначити ефективність викорис-

тання стрес-протекторів для зменшення нега-

тивного впливу виробничого шуму за показни-

ками відтворення самок лисів.  

Матеріали і методика досліджень. Дослід 

тривав два місяці із березня 2014 року та був 

проведений за схемою, поданою у таблиці 1.  

Для досліду були відібрані 4 групи самок – 

аналогів сріблясто-чорних та червоних лисів 

по 5 голів у кожній [5, 6]. У підготовчий пері-

од дослідних тварин утримували у звукоізо-

льованому приміщенні за величини виробни-
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Таблиця 1. Схема досліду.  

Групи 

К-сть 

тв.-н, 

гол. 

Характеристика годівлі за періодами 

підготовчий 

(10 діб) 
основний 

заключний 

(40 діб) 

1 – контро-

льна 
10 

Рівень шуму 

0,5 дБ 

(протягом до-

би) 

Рівень шуму 0,5 дБ 

(протягом доби) 
ОР (період лактації) 

2 – дослідна 10 Те ж 
Рівень шуму 30 дБ (4 год. на 

добу) 

ОР + гліцин, 25 мг/гол. за добу 

(період лактації) 

3 – дослідна 10 Те ж 
Рівень шуму 30 дБ (4 год. на 

добу) 

ОР + гліцину, 50 мг/гол. за добу 

(період лактації) (період лактації) 

4 – дослідна 10 Те ж 
Рівень шуму 30 дБ (4 год. на 

добу) 

ОР + гліцину, 100 мг/гол. за добу 

(період лактації) 



чого шуму до 0,5 дБ, а у основний – вони 

впродовж 4 годин підлягали дії підвищеного 

рівня шуму до 30 дБ. У заключний період до-

слідні самки знаходилися у так званому режи-

мі тиші до 0,5 дБ та одержували стрес-

протектор гліцин за схемою. Після закінчення 

основного періоду вели облік мертвого при-

плоду, а після заключного – визначали кіль-

кість 1,5-місячного приплоду, яка припадала 

на одну основну самку та його живу масу.  

Результати досліджень. Дослідження са-

мок сріблясто-чорних та червоних лисів конт-

рольної групи, яких утримували увесь лакта-

ційний період за рівня шуму до 0,5 дБ, свід-

чать про те, що за показниками відтворення 

вони не поступалися середньому  по батьківсь-

кому стаду значенню. Використання гліцину у 

максимальній дозі (до 100 мг на добу на голо-

ву) мало найкращий результат: збереженість 

приплоду, молочність маток та маса цуценяти 

при відлученні наближалися до показників 1 

групи (табл. 2).  

Обрахунок економічної ефективності пока-

зав, що використання стрес-протектора гліци-

ну у період лактації сріблясто-чорних лисів 

виявилося неефективним. Так, за нижчої за 

контрольні показники кількості зареєстровано-

го приплоду 1,5-місячного віку в розрахунку 

на одну тварину та із зростанням загально ви-

робничих витрат, було одержано менше при-

бутку в усіх дослідних групах (табл. 3).  

Самки червоної лисиці характеризувалися 

дещо іншим сприйняттям стрес-протектору 

гліцину. Так, уже за щодобового введення мі-

німальної дози препарату, тварини показали 

більшу за контрольні показники масу гнізда та 
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Показник 
Групи 

1 – контрольна 2 – дослідна 3 – дослідна 4 – дослідна 

Кількість зареєстрованого приплоду 

на 1 самку, гол.: 

– при народженні 5,40 ± 1,58 4,50 ± 1,35 4,70 ± 1,83 4,70 ± 1,77 

– при відлученні 4,50 ± 1,72 3,50 ± 1,31 3,88 ± 1,89 4,00 ± 1,63 

Збереженість приплоду, % 85,94±18,22 76,84±26,93 79,56± 24,98 85,36±16,50 

Маса гнізда при відлученні, кг 6,06 ± 2,69 5,06 ± 1,97 5,04 ± 2,98 5,36 ± 2,19 

Маса 1,5-місячного цуценяти, кг 1,35 ± 0,19 1,43 ± 0,24 1,26 ± 0,19 1,37 ± 0,25 

Таблиця 2. Відтворні показники самок сріблясто-чорної лисиці, М ± m, n=10  

Показник 
Групи 

1 – контрольна 2 – дослідна 3 – дослідна 4 – дослідна 

Кількість самок у групі, гол. 10 10 10 10 

Загальновиробничі витрати на утриман-

ня однієї самки, грн. 2281,25 2316,25 2353,25 2421,25 

у тому числі додаткові витрати на препа-

рат, грн. – 36 72 140 

Собівартість однієї голови 1,5-місячного 

приплоду, грн. 506,9 661,8 606,5 605,3 

Одержано 1,5-місячного приплоду, гол. 36 28 31 28 

Одержано товарного молодняку забійних 

кондицій, гол. 33 26 29 26 

Загальновиробничі витрати на одержан-

ня товарного молодняку від групи, тис. 

грн. 26,19 24,66 25,90 23,18 

Виручка від реалізації, тис. грн. 33,00 26,00 29,00 26,00 

Одержано прибутку: 

– на групу, тис. грн. 6,81 1,34 3,10 2,81 

– у перерахунку на одну самку, грн. 681,15 134,16 310,00 281,06 

Втрати прибутку за дії звукового стрес-

фактору, грн./самку 
– 546,99 371,15 300,09 

Таблиця 3. Економічна ефективність використання стрес-протектору гліцину у годівлі  

лактуючих самок сріблясто-чорної лисиці, М ± m 



живу масу одного цуценяти при відлученні. 

Відмічено також, що самки 3 та 4 дослідних 

груп мали збереженість приплоду на рівні 1 

групи (табл. 4). 

Отже, можна припустити, що самки черво-

ного кольорового типу краще адаптуються до 

дії звукового стрес-фактора та ефективніше 

використовують стрес-протектор гліцин у по-

рівнянні із сріблясто-чорними лисами. Проте, 

економічними обрахунками було доведено, що 

використання вказаного препарату виявилося 

невигідним (табл. 5). 

Висновок. 

Експериментально доведено, що у всіх до-

слідних групах використання гліцину зумов-

лює підвищення виробничих витрат, а відтак 

зниження прибутковості. Можливо, з метою 

зниження впливу звукового подразника на ор-

ганізм лактуючих самок необхідно збільшити 

дози досліджуваного стрес-протектора, або 

змінити його на більш дешевший та ефектив-

ніший, що відкриває перспективи для майбут-

ніх досліджень. 
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Таблиця 4. Відтворні показники самок червоної лисиці, М±m, n=10  

Показник 

Групи 

1 – контроль-

на 
2 – дослідна 3 – дослідна 4 – дослідна 

Кількість зареєстрованого приплоду 

на 1 самку, гол.: 

– при народженні 4,00 ± 1,63 4,00 ± 1,31 4,00 ± 1,83 5,10 ± 2,13 

– при відлученні 2,89 ± 1,54 3,00 ± 1,31 3,13 ± 1,46 4,00 ± 2,29 

Збереженість приплоду, % 87,46 ± 28,76 72,55 ± 26,08 81,88 ± 23,77 81,58 ± 24,65 

Маса гнізда при відлученні, кг 3,30 ± 1,75 3,73 ± 1,37 4,08 ± 1,79 5,07 ± 2,81 

Маса 1,5-місячного цуценяти, кг 1,15 ± 0,11 1,30 ± 0,24 1,33 ± 0,77 1,29 ± 0,13 

Показник 

Групи 

1 – контроль-

на 
2 – дослідна 3 – дослідна 4 – дослідна 

Кількість самок у групі, гол. 10 10 10 10 

Загальновиробничі витрати на утри-

мання однієї самки, грн. 2281,25 2316,25 2353,25 2421,25 

у тому числі додаткові витрати на 

препарат, грн. - 36 72 140 

Собівартість однієї голови 1,5-

місячного приплоду, грн. 506,9 661,8 606,5 605,3 

Одержано 1,5-місячного приплоду, 

гол. 26 24 24 36 

Одержано товарного молодняку за-

бійних кондицій, гол. 24 22 22 33 

Загальновиробничі витрати на одер-

жання товарного молодняку від гру-

пи, тис. грн. 19,04 20,86 19,65 29,43 

Виручка від реалізації, тис. грн. 24,00 22,00 22,00 33,00 

Одержано прибутку: 

– на групу, тис. грн. 4,96 1,14 2,35 3,57 

– у перерахунку на одну самку, грн. 495,6 113,5 235,2 356,8 

Втрати прибутку за дії звукового 

стрес-фактору, грн./самку 
- 362,1 260,4 138,8 

Таблиця 5. Економічна ефективність використання стрес-протектору гліцину у годівлі  

лактуючих самок червоної лисиці, М ± m 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕС-ПРОТЕКТОРА “ГЛИЦИН” В ЗВЕРОВОДСТВЕ  

Кирилив Я. И., Шевчук Т. В. 

Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий 
им. С. З. Ґжицкого, г. Львов 

  

Статья посвящена изучению эффективности использования седативного препарата “Глицин” для 
лактирующих самок серебристо-черных и красных лисиц и исследованию их репродуктивных свойств. 

Экспериментально доказано, что во всех опытных группах использования глицина приводит к повыше-
нию производственных затрат, а следовательно снижение доходности. Возможно, с целью снижения 
влияния звукового раздражителя на организм лактирующих самок необходимо увеличить дозы исследуе-
мого стресс-протектора, или изменить его на более дешевый и эффективный, что открывает перспек-
тивы для будущих исследований 

Ключевые слова: лисы, цветные типы, стресс, стресс-протектор, показатели воспроизводства, эф-
фективность. 

EFFICIENCY SRES PROTECTOR “GLYCINE” IN FARMING 

J .Kiriliv, T. Shevchuk.  

Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology by S.Z. Gzhitskogo 

This article is devoted to the study of efficient use of sedative “Glycine” for lactating females silver and red 
and investigation of their reproductive characteristics.  

We know that fur-bearing animals for domestication is not fully adapted to breeding in captivity and preserve 
wildlife signs. Given this critical period in life, such as pregnancy, lactation, rut, they become nervous, aggres-
sive, fearful, negative impact on future performance. So try to stick in the production of rigid rules and maintain 
certain microclimate conditions at normalized. However, the practice say that even sub-threshold stimuli can 
sometimes cause mass cannibalism and catastrophic decline of fertility of animals the herd. 

The objective was to study the efficiency of stress protectors to reduce the negative impact of industrial noise 
in terms of reproduction females’ foxes. The experiment lasted two months, from March 2014. Animals in the con-
trol group were held during lactation without sedative. Beast 2 experimental group were exposed to industrial 
noise of 30 dB and the end of the lactation diet was administered 25 mg / сh. / day “Glycine”. Animals 3rd and 
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4th research groups once subject to the specified sound stress factors and throughout lactation receiving a feed of 
50 and 100 mg / ch. / day of the drug. After the primary accounting period were dead offspring, and after the final 
- determined the amount of 1.5 months offspring, which accounted for one main female and its live weight. 

Research females silvery black and red foxes in the control group, which held the entire lactation period for 
the noise level to 0.5 dB indicate that in terms of play they conceded an average of parent stock value. The use of 
glycine in the maximum dose (100 mg per day per head) had the best results: offspring survival, milking mares 
and weight at weaning puppy approached the performance of Group 1. The female red foxes characterized by a 
somewhat different perception of the stress pattern of glycine. Thus, even for a daily minimum dose administra-
tion, the animals showed more than the benchmark weight jacks and one puppy at weaning. It was noted also that 
females 3 and 4 research groups have offspring survival at 1 group. 

Research females silvery black and red foxes in the control group, which held the entire lactation period for 
the noise level to 0.5 dB indicate that in terms of play they conceded an average of parent stock value. The use of 
«Glycine» in the maximum dose (100 mg per day per head) had the best results: offspring survival, milking mares 
and weight at weaning puppy approached the performance of Group 1. The female red foxes characterized by a 
somewhat different perception of the stress pattern of “Glycine”. Thus, even for a daily minimum dose admini-
stration, the animals showed more than the benchmark weight jacks and one puppy at weaning. It was noted also 
that females 3 and 4 research groups have offspring survival at 1 group. 

The calculation of economic efficiency shows that the use of stress tread “Glycine” in lactation foxes proved 
ineffective. For below the benchmark number of registered offspring 1.5 months of age per one animal and with 
the growth of total production costs, lower profit was obtained in all experimental groups. 

Experimentally proved that in all experimental groups using “Glycine” leads to increasing production costs 
and therefore reduce profitability. Perhaps in order to reduce the sound impact of the stimulus on the body lactat-
ing females need to increase the dose of study stress pattern, or change it to a more efficient and cheaper, opening 
prospects for future research. 

Key words: foxes, color types, stress, stress protector, reproductive indexes, efficiency. 


