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Ім’я Анатолія Івановича Свєженцова, док-
тора сільськогосподарських наук, професора 
добре відоме широкому колу вчених та прак-
тиків у галузі годівлі сільськогосподарських 
тварин та технології кормів. Науковий доро-
бок вченого – 269 науково-методичних праць, 
у тому числі монографії, навчальні посібники, 
авторські свідоцтва та патенти на винаходи, 
які визнані в Україні та світі. 

Професор А. І. Свєженцов створив наукову 
школу “Оптимізація нормованої годівлі проду-
ктивних тварин”. Разом зі своїми учнями він 
вніс вагомий внесок у вирішення питань по-
в’язаних із удосконаленням і оптимізацією ра-
ціонів годівлі продуктивних тварин за рахунок 
використання інноваційних кормових засобів 
та біологічно активних речовин.  

Вчений розробив та запровадив у наукову 
діяльність нові методики дослідження, а його 
творчу працю характеризує наукова сумлін-
ність, одержимість дослідника і практика. 

ЦАП С. В., к. с.-г. н., доцент 
БРАТЧИК А. Г., директор наукової 
бібліотеки Дніпропетровського ДАЕУ 

Дніпропетровський державний аграрно-
економічний університет 
м. Дніпропетровськ 
tsap.svetlana@mail.ru  

Анатолій Іванович народився 3 жовтня 
1936 року у селі Українка Межівського райо-
ну Дніпропетровської області у родині селя-
нина. У 1954 році після закінчення Межівсь-
кої середньої школи розпочав трудову діяль-
ність у колгоспі “Червона Україна” (село Воз-
несенка, Межівський район), який очолював 
його батько. 1955 року був призваний на слу-
жбу в армію. 

1958 року розпочав навчання на зоотехніч-
ному факультеті Московської ветеринарної 
академії ім. К. І. Скрябіна, яку з відзнакою 
закінчив у 1963 р. та одержав кваліфікацію 
“вчений зоотехнік”. Саме в студентські роки 
А. І. Свєженцов зацікавився науковою робо-
тою та проявив організаторські здібності у  
громадській роботі серед студентів зоотехніч-
ного факультету. 

ЖИТТЄВИЙ І НАУКОВИЙ ШЛЯХ ПРОФЕСОРА 
СВЄЖЕНЦОВА АНАТОЛІЯ ІВАНОВИЧА 
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Після закінчення Московської ветеринарної 
академії ім. К. І. Скрябіна працював на посаді  
зоотехніка Оргіївської держплемстанції, що в 
Молдавській РСР, і вже у 1964 році молодий 
фахівець очолив новостворений племрадгосп 
“Малоєшти” Оргіївського району Молдавської 
РСР.  

Вдалими були для Анатолія Івановича роки 
навчання в аспірантурі Кишинівського сільсь-
когосподарського інституту (1966–1970 рр.). 
Як аспірант кафедри годівлі сільськогосподар-
ських тварин, він одразу ж після її закінчення 
у 1970 році захистив кандидатську дисертацію 
та тему: “Влияние кобальта на развитие и об-
мен веществ ремонтного молодняка свиней 
при разном уровне аминокислот в рационах” 
на здобуття наукового ступеня кандидата сіль-
ськогосподарських наук за спеціальністю 
“Годівля сільськогосподарських тварин і тех-
нологія кормів”. 

У 1970–1973 роках Свєженцов А. І. активно 
впроваджує здобуті наукові знання у практику 
знову очолюваного ним племрадгоспу 
“Малоєшти”. Під його керівництвом у госпо-
дарстві були запроваджені передові технології, 
на науковій основі проводилась племінна ро-
бота і акліматизація чорно-рябої породи корів. 
За створення стада високопродуктивних корів 
і високі показники у тваринництві Молдавсь-
кої РСР колектив племрадгоспу був нагоро-
джений срібною медаллю ВДНГ СРСР, Почес-
ним знаком Ради Міністрів, а господарству 
було присвоєно звання “Господарство високої 
культури землеробства”. 

У 1973 р. він завідує відділом математичних 
методів, а з жовтня 1974 р. по 1977 р. – завіду-
вач лабораторії мікробіології елементів у сіль-
ському господарстві Кишинівського філіалу 
Центрального інституту агрохімічного обслу-
говування сільського господарства (ЦІНАО). 
У цей період наукової діяльності він приймає 
активну участь у створенні лабораторії мікро-
елементів, ним було забезпечено проведення  
аналізів мікроелементного складу кормів. Зна-
чну увагу було приділено дослідженням впли-
ву добрив у поліпшенні поживності і якості 
кормів, впровадженню досягнень науки у 
практику.  

У співпраці зі Всесоюзним біотехнічним 
інститутом на тваринницьких фермах запрова-
джувалися різноманітні препарати, досліджу-
валась їх ефективність. Ним вперше були вста-
новлені оптимальні норми згодовування мік-
роелементів у раціонах великої рогатої худоби  
залежно від зон Молдавії, у тому числі при їх 
використанні з продуктами відходів переробки 
хімічної промисловості, трав’яним борошном, 
вивчено біогеохімічний стан і перспективи мі-
неральної годівлі великої рогатої худоби, на-
явність мікроелементів у питній воді, взаємо-
дію мікроелементів з іншими факторами годів-
лі, вплив мінеральних і органічних добрив, що 
вносились, на наявність мікроелементів і амі-
нокислот в основних кормових культурах. 

Із 1975 по 1982 рік Свєженцов А. І. працю-
вав у Дніпропетровському сільськогосподар-
ському інституті спочатку асистентом, стар-
шим викладачем, а з 1980 року – доцент кафе-
дри годівлі с.-г. тварин Дніпропетровського 
СГІ. У 1981 році ним була захищена дисерта-
ція на здобуття наукового ступеня доктора с.-
г. наук за спеціальністю 06.02.02 “Кормление 
сельскохозяйственных животных и технология 
кормов” на тему “Обоснование микроминера-
льного питания крупного рогатого скота в 
условиях промышленных комплексов Молдавс-
кой ССР”, у 1982 р. присуджено вчений сту-
пінь доктора сільськогосподарських наук, а у 
1983 р. присвоєно вчене звання професора ка-
федри годівлі сільськогосподарських тварин.  

Після захисту дисертації Анатолій Іванович 
активно проводить педагогічну, суспільну та 
адміністративну роботу. Серед наукового до-
робку цього періоду дослідження різноманіт-
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них проблем питання годівлі сільськогоспо-
дарських тварин як: ефективність використан-
ня мікроелементів у тваринництві, біологічно  
активних добавок та окремих і комплексних 
добавок солей мікроелементів і ферментних 
препаратів у раціонах тварин, ефективність 
кормового препарату мікробіологічного каро-
тину (КПМК) у годівлі тварин, вирішення про-
блеми маловитратних технологій виробництва 
свинини, що ґрунтується на інноваційних спо-
собах годівлі, визначення хімічного складу і 
поживності кормів Дніпропетровської області. 

На основі проведених досліджень розробле-
но системний підхід використання мікроміне-
ральної годівлі худоби в умовах промислових  
комплексів, а виробництву запропоновані 
практичні рекомендації щодо використання  
кормового препарату мікробіологічного каро-
тину у тваринництві, технологію виробництва 
соєвого замінника молока, рекомендації зі за-
стосування гумату натрію у скотарстві.  

Упродовж 1982–1991 рр. професор А. І. 
Свєженцов завідував кафедрою годівлі сільсь-
когосподарських тварин Одеського СГІ, а зго-
дом – Кримського сільськогосподарського ін-
ституту (1991–1995 рр.) та плідно працює на 
науковій і педагогічній ниві. 

З 1995 року по 2007 рік Анатолій Іванович  
продовжує наукову та педагогічну діяльність у 
Дніпропетровському державному аграрному 

університеті, очолює кафедру годівлі сільсько-
господарських тварин (1995–2005 рр.), а з 2006 
року – професор кафедри. В цей період було  
продовжено важливі дослідження в галузі тва-
ринництва, визначено взаємозв’язок між міне-
ральними елементами і амінокислотами в кор-
мах, а також їх метаболізм в організмі свиней 
та великої рогатої худоби. 

Професором Свєженцовим А. І. разом зі 
своїми учнями було вивчено ефективність ви-
користання побічних продуктів крохмале-
патокового та гірчичного виробництва, мікро-
біологічного каротину та нетрадиційних кор-
мових добавок у раціонах годівлі тварин, низь-
копротеїнових кормів тваринного походження 
в годівлі курей-несучок, побічних продуктів 
м’ясопереробної промисловості в годівлі поро-
сят, запропоновано виробництву шляхи збіль-
шення виробництва свинини на основі ресур-
созберігаючих технологій, надана біологічна і 
економічна оцінка нетрадиційних джерел кор-
мового білка, результати яких мають актуаль-
не значення і понині.  

Завдяки невтомній праці, його природному 
таланту та вмінню досвідчено виконувати по-
ставлені завдання, в цей період ним було вико-
нано і опубліковано більше 100 наукових 
праць. Значний науковий інтерес мають праці: 
“Кормление сельскохозяйственных животных 
в условиях степи Украины” (1998); 
“Нормированное кормление сельскохозяйст-
венных животных” (1998); “Особливості годів-
лі високопродуктивних корів” (1999); “Основы 
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полноценного кормления свиней” (2000); 
“Практические методики исследований в жи-
вотноводстве” (2002); “Корми: оцінка, викори-
стання, продукція тваринництва, еколо-
гія” (2003); “Биологические закономерности 
роста и развития сельскохозяйственных живо-
тных” (2004); “Нетрадиционные кормовые до-
бавки для животных и птицы” (2004); 
“Нормована годівля свиней” (2005); “Корма и 
кормление сельскохозяйственной пти-
цы” (2006). У 2008 році вже після його рапто-
вої смерті було видано книгу “Комбикорма, 
премиксы, БВМД для животных и птицы”, в 
якій надано характеристику основних груп ко-
рмів, їхнього впливу на продуктивність сільсь-
когосподарських тварин, описані технології 
виробництва і зберігання комбікормів, премік-
сів, БМВД, викладено довідкові дані за протеї-
новим, енергетичним, мінеральним та вітамін-
ним складом кормів, у тому числі нетрадицій-
них. 

Професор А. І. Свєженцов добре відомий у 
середовищі спеціалістів аграрної галузі. Як 
досвідченого педагога Анатолія Івановича час-
то запрошували для надання методичної і кон-
сультативної допомоги викладачам та вироб-
никам. Під його науковим керівництвом було 
захищено 2 дисертації на здобуття наукового 
ступеня доктора сільськогосподарських наук 
та 11 дисертацій на здобуття наукового ступе-
ня кандидата сільськогосподарських наук. Йо-
го наукові здобутки використовуються як мо-
лодими науковцями, так і спеціалістами прак-
тиками. Він завжди передавав свої знання і 

набутий досвід молоді, а як особистість, його 
визначала велика людська доброта, чуйність, 
інтелігентність, доброзичливість, послідов-
ність і впевненість у своїх наукових розвідках,  
надзвичайна працездатність. За будь-яких об-
ставин йому вдавалося зберігати честь і гід-
ність Людини, життя перевіряло його на міц-
ність і людяність, на мужність і стійкість. Зна-
чну увагу він приділяв вихованню молоді, по-
стійно дбав про підтримку молодих науковців, 
їх енергійних починань.  

Вчений, ім’я якого відомо далеко за межами 
України, професор А. І. Свєженцов опубліку-
вав 269 наукових робіт, у тому числі 3 моно-
графії, 6 навчальних посібників, 7 довідників, 
багато методичних розробок, рекомендацій, 
які користуються популярністю і донині. Но-
визна його досліджень підтверджена чотирма 
патентами, авторськими свідоцтвами. 

Він був Почесним професором Кам’янець-
Подільської агротехнічної академії. За сумлін-
ну працю професор А. І. Свєженцов нагоро-
джений орденом Трудового Червоного Прапо-
ра, Грамотою Президії Верховної Ради. Від-
мінник аграрної освіти  та науки України. 

Ті хто знали Анатолія Івановича, працюва-
ли з ним, товаришували, спілкувалися на нау-
ковій царині, слухали його виступи, що зав-
жди були яскравими і не залишали байдужим 
слухача, – усі згадували професора Свєженцо-
ва шанобливими, поважними, добрими слова-
ми. Обговорюючи його наукову творчість, що 
отримала широке визнання, насичене особли-
вим емоційним світлом спілкування з числен-

Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 
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Виступ на Міжнародній науково-практичній 
конференції,  

А. І. Свєженцов із співробітниками кафедри 
годівлі с.-г. тварин, 2000 р. 
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ними учнями, його посмішку, доброту, непере-
давані жарти і жести, діалоги із співрозмовни-
ками – прояви симпатії, прихильності, на-
строю. Не забували й пригадати незмінну його 
увагу до прохань допомогти – порадою, консу-
льтацією, ідеями, досвідом. 

Ми всі будемо неодноразово звертатися до 
його численних праць, згадувати дорогоцінні 
поради, за браком часу нетривалі, але змістов-
ні за суттю бесіди, і завжди жалкувати, що ба-
гато чого не дослухали, не зробили так, як 
пропонував наш учитель Анатолій Іванович, 
коли був поруч.  

Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.4.№1,2016  

Професор А. І. Свєженцов зі своїми учнями, 2006 р. 

Слова від серця, теплі, щирі 
Я маю честь усім сказати 
І свого друга Свєженцова 
На конференції згадати. 

Професор був він незвичайний,  
Невтомно, плідно працював, 

В експериментах на тваринах 
Норми годівлі уточняв. 

Його цікавило усе, 
Що мали знати аспіранти, 

Енергія, білок, ліпіди, 
Цукри і макро-, мікроелементи. 

Увагу сої приділяв, 
Ферментам, вітамінам 

Про те, як ККД кормів піднять, 
Він повсякденно мріяв. 
Анатолій Іванович був 

ортодоксом 
Не зраджував традиції 

Досліджував глютен і сою й БВД, 
Мультиензимні композиції. 
Писав він книги і статті 
Підручники й посібники, 
Студентів добре научав. 

Багато з них були відмінники. 
Сім’ї увагу приділяв, 

За всіх дбайливо піклувався, 
Що обіцяв, завжди робив, 

Й від інших цього добивався. 
І науковці й педагоги  

Всі Свєженцова поважали 
І його рівень професійний  

Завжди високим визнавали. 
Скажу відверто вам і щиро: 
Життя недаром він прожив 
І школу вчених-годівельників  

Він після себе залишив. 
Із них два доктори наук 

Ведуть роботу компанійську 
В Одесі – Льоня Подобєд, 

А Цвігун Толя – в Кам’янець-
Подільську. 

Світлана Цап і Оля Мусіч, 
Анна Хавтуріна і Корник, 

Воронін, Нестеренко 
і Яновська, Жайворонок Вадим і 

Бегма Ната  
Це сьогодні вчені кандидати, 
Які з життям у ногу йдуть 

І звитяг вчителя несуть. 
Отож, нехай світиться вічно 
Пам’ять про вчителя в ваших 

серцях. 
Не дайте забути, не дайте зга-

ньбити, 
Несіть його славу 
надійно в руках! 

Світлій пам’яті моєму колезі і другу 
професору Свєженцову Анатолію Івановичу присвячую: 

Завідувач кафедри технології кормів, кормових добавок і годівлі тварин 
Білоцерківського НАУ, доктор с.-г. наук, професор Дяченко Л. С. 
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Корифей науки і талановитий педагог.  

Анатолій Іванович був талановитим вченим із широким світоглядом. Його дослідження з кормо-
виробництва та ефективного використання кормів відрізнялися глибиною пошуку і торкалися всіх 
галузей тваринництва і птахівництва. Коло його інтересів було надзвичайно різноманітне. 

За багаторічний період нашої співпраці спостерігав і дивувався бурхливій діяльності професора 
Свєженцов А. І. Він був наділений природою жити та творити на благо його оточуючим і на всіх 
посадах підтверджував та виправдовував цей дар. Анатолій Іванович із властивою йому відкритіс-
тю завжди брав ініціативу у вирішенні будь-яких масштабних наукових проблем, відповідально 
ставився до чистоти досліджень і вірогідності одержаних результатів, пропаганді здобутків та 
впровадженню у виробництво власних розробок і своїх численних учнів, доказово висвітлював ефек-
тивність і практичну цінність застосування пропозицій у тваринництво. Як завідувач кафедрою, 
він був прикладом для колег. Керівники і фахівці Міністерства сільського господарства та вищих 
навчальних закладів прислухалися до його мудрих порад. 

Професор Свєженцов А. І. створив потужну наукову школу і завжди знаходив можливість допомага-
ти людям – колегам, підлеглим, аспірантам, студентам, рядовим робітникам агроформувань різних 
форм власності. Його лекції студентам та працівникам тваринництва були зрозумілими кожному слуха-
чеві. Вимогливий до себе, він настановляв інших бути такими ж обов’язковими. 

Академік НААН, заслужений зоотехнік України 
В. С. Козир  

Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.4.№1,2016  

Всебічно обізнана, добропорядна людина. 

Будучи аспіранткою Анатолія Івановича, згадується такий факт. Наукові дослідження я проводила у 
приватно-виробнічій фірмі “Агроцентр” Дніпропетровської області. Вивчали ефективність використан-
ня побічних продуктів крохмале-патокового виробництва у годівлі курей-несучок. Одного разу проводячи 
балансовий дослід на птахофабриці, підготувала необхідні зразки корму, йду у цех №11 де знаходиться 
дослідне поголів’я, оглядаю птицю, спокійно роздаю комбікорм, і навіть не бачу, що попереду стоїть мій 
науковий керівник, а це 7 година ранку. Я спочатку й сама не зрозуміла, злякалася я, чи зраділа, що він 
дасть пораду як саме провести балансовий дослід. Бо проводжу я його вперше. Навіть їдучи на відпочи-
нок він завжди брав з собою наші дисертації. Це ще раз говорить про те, що такого наукового керівника 
як Свєженцов Анатолій Іванович немає і не буде ніколи. 

Висока вимогливість до себе і викладачів кафедри поєднувались у нього з чуйністю, людяністю, тер-
пінням до колег, аспірантів і студентів. Його поважали та прислухалися до його думки. 

У моїй пам’яті  професор А. І. Свєженцов лишився як взірець, якому треба вклонитися, я глибоко  вдя-
чна долі за надану можливість працювати з такою Людиною. 

Кандидат с.-г. наук, 
доцент кафедри технології кормів і годівлі тварин С. В. Цап  

Слово про вчителя. 

Я був другим аспірантом А. І. Свєжєнцова (вступив у 1984році, кандидатську дисертацію захистив у 
(1988році), першим був Л. І. Подобєд, нині доктор с.-г. наук, професор. Можна багато сказати добрих 
слів про Анатолія Івановича, як компетентного педагога, відомого вченого, який написав багато моногра-
фій, посібників з питань годівлі сільськогосподарських тварин, наукових статей, тощо. 

Що запам’яталося? В першу чергу – це спрямованість і працездатність в усіх справах, які він починав. 
Мені здається, що якби у добі було не двадцять чотири, а більше годин, вони все одно були б віддані робо-
ті. Це не означає, що сім’я для нього була на другому плані. Все, що він робив, було направлено і робилося 
за ради своїх рідних Марії Іванівни і синів: навіть те, що ми сьогодні називаємо кар’єрним ростом, і по-
шуки кращої та цікавої роботи, і часті переїзди. Однак все одно ближче всього до серця для них з дружи-
ною було місто Дніпропетровськ. 

В канун 80-ї роковини від дня народження нашого вчителя з тихим сумом ми згадуємо його і вдячні за 
ту турботу і клопіт який він приділяв нам кожному у свій час, на науковій і життєвій ниві і ми намагає-
мося продовжувати його справу і це буде доброю пам’яттю про нього. 

Доктор с.-г. наук, член кореспондента НААН України, академік Міжнародної Академії Наук Екології і 
Безпеки Життєдіяльності, Заслужений працівник освіти України, А. Т. Цвігун  
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A comprehensive approach to the definition of 

nutritive and biological value of plants and forage 

provides an opportunity to reveal their influence 

on the functioning of the organism and productiv-

ity of animals. 

An important factor that should be considered 

in the preparation of rations for poly-gastric ani-

mal is the degree of splitting protein forages in the 

rumen. One of the indicators used to predict the 

degree of splitting protein forages in the rumen is 

its solubility. Solubility and splitting of crude pro-

tein feed in most cases is closely correlated with 

each other. 

The assessment of nutritional and biological 

value of forage remains relevant. 

The aim of our study was to determine and 

compare the solubility of protein of different for-

ages such as wheat, soybean, sunflower meal, glu-

ten free, seeds, leaves and hay of Galega orien-

talis (Lam). The solubility of forages was deter-

mined in vitro in buffer solution.   

Materials and methods. Materials for study 

were: wheat, soybean, sunflower meal, gluten, 

seeds, leaves and hay and green mass of Galega 

orientalis (Lam) (the beginning of flowering). 

Solubility of protein feed was determined in vitro 

in a buffer solution of (NH4)2 SO4 (рН=6, 5). 

When it was calculating the solubility of crude 
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Comparative studies of the solubility of protein feed of different origin had been conducted. Significant 

influences of the type of food on the degree of solubility of the protein were determined.  Qualitative assessment of 

the content of biologically active substances (BAS) in the bodies of plants of Galega orientalis (Lam) was 

investigated. It was found a high content of flavonoids, alkaloids, ascorbic acid in the bodies of plants. It was 

traced the outlooks of further research of this problem. 

Key words: feed, splitting in the rumen, protein solubility, biologically active substances, Galega orientalis 

(Lam), organs of plants.  

protein and takes into account the amount of 

crude protein, which moved into the solution and 

the amount of crude protein in plate of fodder for 

incubation. The nitrogen content was determined 

by kjeldahl. Phytochemical research (qualitative 

assessment) content BAS in the bodies of plants 

Galega orientalis (Lam) were conducted accord-

ing to the methodology of M.I. Grinkevich (1983) 

[4]. 

Results and discussion. The results of re-

searches on determination of solubility of protein 

feed of different origin are shown in table 1. Ac-

cording to the conducted laboratory studies were 

determined a significant influence of the type of 

food and organs of plants on the degree of solubil-

ity of the protein.  

Data are given on the figure indicate the de-

pendence of the index of solubility of protein 

from the morphological structure and origin of 

feed. The solubility of protein of study forages 

ranges from 7.4% to 69.0%. The difference is 

caused by the structure and chemical composition 

of forages. Low soluble characterized proteins 

with additional bisulfide ties between amino ac-

ids. Difficultly biodegradable include blood pro-

teins flour and gluten and some other feeds. The 

data are consistent with the literature about the 

low solubility of gluten. The index of protein 

УДК:636.085.52/.58.25/086.7 

SOLUBILITY STUDIES OF PROTEIN FEED OF DIFFERENT ORIGIN AND CONTENT OF 

BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES IN VITRO  

Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.4.№1,2016 

© L. Darmohray, Marcin W. Lis, S. Tsap, I. Luchyn, O. Orishchuk   

 15 



solubility for hay from Galega orientalis (Lam.) 

is higher than gluten five times. The protein of 

leaflets of Galega orientalis (Lam.) dissolved in 

buffer solution rather than protein hay. This is 

probably due to the hardening the stem and for-

mation the slightly soluble fiber complexes and 

nitrogen compounds. The protein seed Galega 

orientalis (Lam.) dissolved in 50,0% of its total. It 

is a lower solubility compared to the solubility of 

protein of soy, despite the fact that these foods 

have the same high protein content. This may be 

the amino acid composition of protein, namely the 

content of branched amino acids, which affect the 

number of the indices. The solubility of protein of 

sunflower meal is the highest among the studied 

feed and is 69.0%. Nitrogen compounds of wheat 

dissolved in buffer solution at 57.0%. The lower 

level of nitrogen splitting grasses compared with 

legumes is associated with a different mechanism 

of carbon fixation. 

Fodder and medicinal properties of plants de-

pend on the presence of different chemical struc-

ture and productive action of substances. The 

most important of these substances are alkaloids, 

glycosides, saponins, tanning agents, flavonoids, 

essential oils, plant hormones, vitamins, trace ele-

ments, organic acids, mineral salts, resins and 

other. 

For a more complete characterization of alter-

native and rare crop Galega orientalis (Lam.) we 

have conducted research for determination of 

some biologically active substances in the bodies 

of plants. Qualitative assessment of the content of 

the BAS in the bodies of plants Galega orientalis 

(Lam.) is presented in table 2.  

This plant is a typical bean plant. Alkaloids are 

Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.4.№1,2016  

Fodder Solubility of protein, % 

Seeds of Galega orientalis (Lam) 50.0 

Leaves of Galega orientalis (Lam) 40.0 

Hay of Galega orientalis (Lam) 37.0 

Gluten 7.4 

Soybean 66.0 

Sunflower meal 69.0 

Wheat 57.0 

Table 1. Solubility of fodder protein, %  

BAS Organs of plant 

rosette leaves roots stem leaves petals 

Alkaloids ++ N - - 

Coumarins ++ +++ ++ ++ 

Flavonoids +++ ++ ++ ++ 

Heart glycosides - - - - 

Saponins +++ ++ ++ ++ 

Tannins ++ ++ ++ +++ 

Anthraglycosides - - - - 

Water-soluble polysaccha-

rides 
++ +++ ++ ++ 

Ascorbic acid +++ + ++ +++ 

Table 2. Content of biologically active substances in the bodies of plants Galega orientalis (Lam.)  

Legend: +++ – the high content of the BAS; ++ – the sufficient level; + – low (traces); N – the content is not determined.  
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available only in the rosette leaves (++) a suffi-

cient content. Qualitative assessment shows that 

this plant is a high content of coumarins, espe-

cially in the roots. In this culture is the high con-

tent of flavonoids, especially in the rosette leaves, 

tanning agent petals and water-soluble polysac-

charides is in the roots. It should be noted that in 

Galega orientalis (Lam) no shows qualitative as-

sessment, heart glycosides and anthraglycosids. 

Separately it is necessary to emphasize about the 

high content of ascorbic acid in the leaves and 

petals except roots. 

Conclusions and prospects for research. 

Based on the results of gluten refers to feed 

with low solubility, protein Galega orientalis 

(Lam) is middle, soybean and sunflower meal are 

with a high degree of solubility of the protein. In 

this regard, the feeding of ruminant animals stud-

ied fodder needs adequate amounts of protein will 

differently affect the efficiency of the use of ni-

trogenous compounds.  

The analysis argues that the protein seeds, 

leaves and hay from Galega orientalis (Lam.) 

have an average degree of solubility. It has stud-

ied the essential influence of type of feed on the 

degree of protein solubility. The highest solubility 

has found in seeds – 50, 0%, the letter – 40,0%, 

and lowest in the manger – 37,0%. 

According to the conducted phytochemical re-

search found that in the bodies of plants (Galega 

orientalis (Lam) is a sufficient level of alkaloids 

and coumarins in the rosette leaves (++), as well 

as the relatively high content of flavonoids in the 

rosette leaves and ascorbic acid in the petals and 

leaves the investigated plants. On the content of 

the BAS, this plant is characteristic bean plant. It 

is expedient to conduct more extensive research 

using modern methods and techniques to better 

understand and address this issue.  

Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.4.№1,2016  

THE LIST OF USED SOURCES  

1. Darmohray L. M. Metodychni recomendaciyi 

shchodo vykorystannya kormiv iz (Galega 

orientalis (Lam) riznymy vydamy tvaryn / L. M. 

Darmohray / Lviv, 2009. – 54 s. 

2. Zamaziy M. D. Rozshchepliyvanist proteyinu 

kormiv – vajlyvyiy factor v zabezpechenni 

molochnoyi productyvnosti koriv / M. D. 

Zamaziy / Visnyk Sumskoho nacionalnoho 

ahrarnoho universytetu. – 2004. – 7 (12). – P. 46–

49. 

3. Izuchenie pishch evareniya u shvachnyh 

(metodicheskie ukazaniуa). – Borovsk, 1987. – 

105p.  

4. Himicheskiy analiz lekarstvennyh rasteniy / [pod. 

red. Hrinkevich N. I.] – М.: Vysshaya shkola, 

1983. – 176 p. 

5. Cyupko V. V. Biolohichni osnovy bilkovoho 

shuvlennya і normuvannya bilka  dlya shuiynyh / 

V. V. Cyupko // Zbirnyk naukovyh prac (Inst. tv-

va), Kharkiv. – 1999. – P.71–75. 

6. Yanovuch V. H. Biolohichni osnovy 

transformaciyi poshyvnyh rechovyn u shuyinyh 

tvaryn / V. H. Yanovych, L. I. Solohub. – Lviv, 

2000. – 384 p. 

ИССЛЕДОВАНИЯ РАСТВОРИМОСТИ БЕЛКОВЫХ КОРМОВ РАЗЛИЧНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ IN VITRO  

Дармограй Л.,  Marcin W. Lis,  Цап С., Лучин И., Орищук О. 

Были проведены сравнительные исследования растворимости белка кормов различного происхожде-

ния. Определено значительное влияние типа кормления на степень растворимости белка. Исследована 

качественная оценка содержания биологически активных веществ (БАВ) в частях растения “Козлятник 

восточный”. Было определено высокое содержание флавоноидов, алкалоидов, аскорбиновой кислоты в 

частях растений. Также были определены перспективы дальнейших исследований этой проблемы. 

Ключевые слова: корма, разделение в рубце, растворимость белков, биологически активные вещества, 

Козлятник восточный, растения.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗЧИННОСТІ БІЛКОВИХ КОРМІВ РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ ТА 

ВМІСТ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН IN VITRO 

Дармограй Л.,  Marcin W. Lis, Цап С., Лучин І., Оріщук О.   

Були проведені порівняльні дослідження розчинності білку кормів різного походження. Було визначено 

значний вплив типу годівлі на ступінь розчинності білку. Досліджена якісна оцінка вмісту біологічно ак-

тивних речовин (БАР) в частинах рослини “Козлятник східний”. Було визначено високий вміст флавоної-

дів, алкалоїдів, аскорбінової кислоти в частинах рослин. Також були визначені перспективи подальших 

досліджень цієї проблеми. 

Ключові слова: корми, розділення в рубці, розчинність білків, біологічно активні речовини, Козлятник 

східний, рослини.  
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Постановка проблеми. Серед внутрішніх 

хвороб тварин особливе місце займає патоло-

гія шлунково-кишкового тракту і патологія 

підшлункової залози [1]. У літературних дже-

релах висвітлені окремі питання етіології, па-

тогенезу, діагностики, лікування шлунково-

кишкових захворювань та панкреатиту собак, 

але недостатньо подається їх профілактика [2, 

3 ] .  В і д о м о ,  щ о  х в о р о б у к р а щ е 

“профілактувати ніж лікувати”. Тому на сього-

дні пошук науковців направлено на профілак-

тичні або превентивні заходи та засоби за па-

тології шлунково-кишкового тракту та під-

шлункової залози, а також вивчення їх впливу 

на гематологічні показники крові тварин [7]. 

До таких засобів відноситься кормові фітодо-

бавки, зокрема “Фітопанк” та “Гастроацид” [4, 

5]. “Фітопанк” – це композиція спиртових на-

стойок із семи окремих взятих лікарських рос-

лин об’єднаних у відповідному співвідношен-

ні (корінь ревеню пальчастого, кріп запашний, 

корінь оману високого, листя бобівника трили-

стого, листя шавлії лікарської, корінь півників 

німецьких, трава болиголову плямистого). Фі-

тодобавка володіє протизапальною, спазмолі-

тичною, жовчогінною дією та значним знебо-

люючим ефектом, а також покращує функцію 

підшлункової залози, підвищує імунну реакти-

вність організму [8]. 
З профілактичною метою, щодо хвороб ор-

ганів травлення, у собак є застосування фітоп-

репарату “Гастроацид”, в склад якого входить: 

АНТОНЕНКО П. П., д. с.-г. н., професор 

КАЧАЛОВА О. А., аспірант 
ПРИВАРНІКОВ К. Є., аспірант 

Дніпропетровський державний аграрно-

економічний університет 

м. Дніпропетровськ 

antonenko1946@i.ua  

Наведено дані щодо впливу різних доз кормових фітодобавок “Фітопанку” та “Гастроациду” на 

загальний стан, морфологічні показники крові собак за профілактики шлунково-кишкових хвороб та 

хвороб підшлункової залози. Встановлено, що кормові фітодобавки не мають негативного впливу на 

поведінку, загальний стан шкіри та слизових оболонок тварин, сприяють нормалізації морфологічних 

показників крові, функції печінки та процесів метаболізму, що зменшує ризик виникнення шлунково-

кишкових захворювань та захворювань підшлункової залози у собак. 

Ключові слова: кормова фітодобавка “Фітопанк”, “Гастроацид”, морфологічні показники крові, 

травна система, підшлункова залоза, собаки, превентивні заходи. 

м’ята водяна, беладона, звіробій звичайний, 

корінь солодки голої, кора акації білої, аірний 

корінь, коріандр посівний, соснові шишки, 

трава золототисячнику зонтичного та плоди 

фенхеля звичайного.  

Фармакологічними властивостями є те, що 

препарат володіє протизапальною, спазмоліти-

чною, антибактеріальною, знеболюючою дією, 

нормалізує шлункову секрецію, моторну фун-

кцію шлунково-кишкового тракту, сприяє по-

кращенню харчового травлення, підвищує 

продуктивність, посилює імунну реактивність 

організму, стимулює регенерацію пошкодже-

них тканин. 

Отже, застосування таких фітодобавок,   

для профілактики хвороб шлунково-

кишкового тракту і хвороб підшлункової зало-

зи на теперішній час є актуальною. 

Метою дослідження було визначити вплив 

кормових фітодобавок “Фітопанк” та 

“Гастроацид” на гематологічні показники у 

собак за профілактики хвороб шлунково-

кишкового тракту та підшлункової залози з 

урахуванням різних доз та термінів викорис-

тання. Дослідити клініко-фізіологічний стан 

тварин та морфологічні показники крові.  

Матеріал і методи дослідження. Дослі-

дження проводили на базі приватного ветери-

нарного кабінету “КОТ і Ко” ПП Плахотін міс-

та Дніпропетровськ та на кафедрі клінічної 

діагностики та внутрішніх хвороб тварин 

ДДАЕУ. Вибір напряму досліджень був зумов-
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ДИНАМІКА МОРФОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ У СОБАК ЗА ВПЛИВУ 
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лений недостатністю вивчення превентивних і 

профілактичних заходів та засобів при хворо-

бах шлунково-кишкового тракту та підшлун-

кової залози у собак, зокрема комплексної дії 

на організм тварин із використанням різних 

доз та термінів фітодобавок “Фітопанку” та 

“Гастроациду” і їх вплив на організм тварин та 

морфологічні показники крові. 

Піддослідними тваринами були собаки різ-

них порід, старше року, для визначення опти-

мальних доз кормових фітодобавок 

“Фітопанк” та “Гастроацид” і їх вплив на гема-

тологічні показники. Для цього було сформо-

вано чотири піддослідні групи (за принципом 

підбора груп) в кількості 36 тварин (у трьох 

дослідах по 9 у кожній). Контрольна і дослідні  

групи тварин знаходилась в звичайних умовах 

годівлі і утримання.  

Собакам дослідної групи внутрішньо за 30 

хв. до годівлі задавали кормові фітодобавки 

“Фітопанк”, а через 60 хв. після годівлі 

“Гастроацид” за наступною схемою (0,05 мл/

кг – мінімальна доза), другій дослідній групі 

(0,1 мл/кг – середня), та третя дослідна група 

(0,2 мл/кг – максимальна) відповідно в 10, 20 

та 30 мл. кип’яченої охолодженої води до 370С 

упродовж 15 та 30 діб. Всі дослідження прово-

дились за загальноприйнятими методами. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
У результаті проведених досліджень і отрима-

них даних встановлено, що засоби рослинного 

походження не мають негативного впливу на 

поведінку, загальний стан шкірного покриву 

та слизових оболонок тварин. Слід відмітити, 

що у двох тварин першої дослідної групи від-

мічали рідкі калові маси, але через тиждень 

після застосування препаратів у дозі 0,05 мл/

кг, вони нормалізувалися. 

Дослідження периферичної крові показало, 

що кормові фітодобавки “Фітопанк” та 

“Гастроацид” практично не викликає значних 

змін рівня гемоглобіну, гематокритної величи-

ни, кількості еритроцитів та кольорового пока-

зника крові (таблиця), а також лейкограми. 

Проте при застосуванні у дозі 0,05 мл/кг через 

30 діб використання кількість еритроцитів зро-

сла від 4,0±0,4 до 7,2±0,33, або в 1,5 рази. Вве-

дення дози 0,1 мл/кг призвело до підвищення 

ретикулоцитів, а через 30 діб у два рази 

(8,3±3,3 проти 4,0±0,43), при цьому в однієї 

тварини в даний момент зафіксовані у зразках 

крові 19 ретикулоцитів.  

При застосуванні препарату у дозі 0,2 мл/кг 

через 15 діб відмічалось підвищення кількості 

ретикулоцитів до 6,3±0,3, а через 30 діб різке 

їх зниження 0,75±0,01 проти 4,7±0,26. Також 

кількість лейкоцитів при дозі 0,1 мл/кг через 

15 та 30 діб експерименту знизилась відповід-

но до 5,8±0,63 із 9,1±0,63 і до 4,9±0,22 з 

8,2±0,4. 

Слід відмітити, що в окремі періоди дослі-

дження, після застосування препарату у дозах 

0,1 мл/кг та 0,2 мл/кг у тварин дослідної групи 

відмічалось підвищення ШОЕ. Через 30 діб 

після введення у дозі 0,1 мл/кг воно підвищи-

лось і становило 10,2±1,76 мл/год. На нашу 

думку це пов’язано з тим, що до складу 

“Гастроациду” та “Фітопанку” входять росли-

ни, які містять біологічно активні речовини, 

ефірні олії, аскорбінову кислоту, дубильні ре-

човини, каротиноїди, трипертиноїди 

(переважно алеанолева кислота) жирну олію 

та мікро– і макроелементи (марганець, мідь, 

залізо, цинк, калій, натрій та ін.). Наприклад, 

цинку належить важлива роль у синтезі білка і 

нуклеїнових кислот, стимуляції активності лу-

жної фосфатази та інсулярного апарату під-

шлункової залози. Біохімічна роль цинку по-

в’язана з дією ферментів для яких він є необ-

хідним компонентом або активатором, стабілі-

затором структури ДНК, РНК та рибосом. Ма-

рганець, бере активну участь в окислювально-

відновних процесах в тканинному диханні, 

впливає на ріст, розмноження, кровотворення, 

функції ендокринних органів. Він відзначаєть-

ся ліпотропною дією підвищує утилізацію жи-

рів, попереджує жирову дистрофію печінки. 

Марганець, взаємодіє з фолівоєю кислотою та 

ціанокобаломіном і відіграє важливу роль в 

ероцитопоезі та утворення гемоглобіну, що 

підтверджується підвищенням гемоглобіну у 

дослідній групі тварин. Макроелементи: калій 

та натрій приймають участь у підтриманні ки-

слотно-основного балансу регуляція внутріш-

ньоклітинного осмотичного тиску у процесах 

фосфорилювання. Натрій разом з іонами калію 

підтримує нормальну функцію міокарда, а ра-

зом з магнієм приймають участь в реакціях 

нервово-м’язового збудження. 
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Висновок. 
Проведення превентивних заходів із вико-

ристанням фітодобавок “Фітопанку” та 

“Гастроациду” щодо захворювань шлунково-

кишкового тракту та хвороб підшлункової за-

лози позитивно вплинуло на організм тварин, 

як цілісну систему, а також на динаміку мор-

фологічних показників крові, функцію систе-

ми органів травлення, печінки, підшлункової 

залози та процесів метаболізму у собак.  
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Показник Група тварин та доза 

фітодобавки 

Зміни показників 

тривалості 

Залежно від введення, 

діб 

15діб 30діб 

  Контрольна 113,3±8,8 134,6±12,3 

  Дослідна,0.05мл/кг 116,8±2,4 130,0±4,1 

  Контрольна 113,3±8,8 134,6±12,3 

Гемоглобін , г/л Дослідна,0.1мл/кг 118,0±4,3 122,0±3,2 

  Контрольна 170,0±8,4 170,0±8,4 

  Дослідна ,0.2мл/кг 160,0±10,0 156,6±0,8 

  Контрольна 5,8±0,3 7,8±0,56 

  Дослідна,0.05мл/кг 4,0±0,42* 7,2±0,33 

Еритроцити, Контрольна 5,8±0,26 7,8±0,56 

10Т/л Дослідна,0.1мл/кг 7,4±0,13 7,0±0,26 

  Контрольна 7,9±0,6 7,9±0,1 

  Дослідна ,0.2мл/кг 7,6±0,23 8,3±0,26 

  Контрольна 9,1±0,86 8,2±0,43 

  Дослідна,0.05мл/кг 7,2±0,13 8,3±0,5 

  Контрольна 9,1±0,18   8,2±0,4* 

Лейкоцити , Дослідна,0.1мл/кг   5,8±0,63*    4,9±0,22* 

10Т/л Контрольна 9,8±0,4 9,6±0,43 

  Дослідна ,0.2мл/кг 6,9±0,3 7,35±0,6 

  Контрольна 2,6±0,3 3,0±0,3 

ШОЕ, мм/год Дослідна,0.05мл/кг 3,8±0,26 4,4±0,6 

  Контрольна 2,6±0,3 3,0±0,7 

  Дослідна,0.1мл/кг   10,2±1,76* 7,7±1,0 

  Контрольна 3,17±0,23 3,7±0,23 

  Дослідна ,0.2мл/кг 6,5±1,0 6,0±0,96 

Таблиця. Динаміка морфологічних показників крові у собак при застосуванні 
фітодобавок “Фітопанк” та “Гастроацид” ( M±m,n=9)  

Примітки : – *р<0,05 порівняно з контролем  
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ДИНАМИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ У СОБАК ПРИ 
ДЕЙСТВИИ КОРМОВИХ ФИТОДОБАВОК “ФИТОПАНК” И “ГАСТРОАЦИД” 

Антоненко П. П., Качалова О. А., Приварников К. Е. 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск 

Приведены данные по влиянию разных доз кормовых фитодобавок “Фитопанк” и “Гастроацид” на 

общее состояние, морфологические показатели крови собак при профилактике желудочно-кишечных бо-

лезней и болезней поджелудочной железы. Установлено, что кормовые фитодобавки не имеют негатив-

ного влияния на поведение, общее состояние кожи и слизистых оболочек животных, способствуют нор-

мализации морфологических показателей крови, функции печени и процессов метаболизма, что уменьша-

ет риск возникновения желудочно-кишечных заболеваний и болезней поджелудочной железы у собак. 

Ключевые слова: кормовая фитодобавка “Фитопанк”, “Гастроацид”, морфологические показатели 

крови, пищеварительная система, поджелудочная железа, собаки, превентивные мероприятия. 

DYNAMICS OF MORPHOLOGICAL INDICATORS OF DOGS BLOOD FOR FEED 
PHYTONUTRIENTS “FITOPANK” AND “GASTROACID” 

P. Antonenko, O. Kachalova, K. Provornikov 

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovsk 

In article data on influence of different doses of the feed phytonutrients of “Fitopank” and “Gastroacid” on 

the General state, morphological parameters of dogs blood in the prevention of gastrointestinal diseases and pan-

creas. Phyto-additives have anti-inflammatory, antispasmodic, antibacterial, choleretic, analgesic effect, normal-

izes gastric secretion, motor function of the gastrointestinal tract, improve digestion, enhance the immune reactiv-

ity of the organism and stimulate the regeneration of damaged tissues. The study was performed on dogs older 

than one year with different species. Dogs of the experimental group orally 30 minutes before feeding asked feed 

phyto-additives “Fitopank”, and 60 minutes after feeding “Gastroacid” according to the following scheme (0.05 

ml/kg - minimum dose), the second experimental group (0.1 ml/kg average), and third experimental group (0.2 ml/

kg – maximum), respectively in 10, 20 and 30 ml. of boiled water cooled to 37 0C for 15 and 30 days. All studies 

were conducted according to generally accepted methods. Examination of peripheral blood showed that feed 

phyt-oadditives “Fitopank” and “Gastro-acid” practically do not cause significant changes in hemoglobin levels, 

hematocrit value, red blood cell count and color index of the blood, and leukogram. Along with the fact that when 

used in a dose of 0.05 ml/kg after 30 days of using the number of erythrocytes increased from 4,0±0,4, 7,2±0,33. 

The introduction of a dose of 0.1 ml/kg resulted in increased reticulocytes, and after 30 days twice (8,3±3,3 vs. 

4,0±0,43), while in one animal currently recorded in blood samples of 19 of reticulocytes.  

In applying the drug in a dose of 0.2 ml/kg after 15 days there was an increase in the number of reticulocytes 

to 6.3±0.3 and after 30 days of a drastic reduction of 0,75±0,01 compared with 4.7±0,26. The number of leuko-

cytes in a dose of 0.1 ml/kg after 15 and 30 days of the experiment decreased to 5.8±0.63 and from 9.1±0,63 and 

to 4.9±0.22 8,2±0,4. It is established that phyto-additives have no negative impact on the behavior, General con-

dition of the skin and the membranes clinistix animals, contribute to the normalization of morphological blood 

indices, liver function and metabolism, which reduces the risk of gastrointestinal diseases and pancreas in dogs. 

Key words: feed supplement “Fitopank”, “Gastroacid” morphological parameters of blood, digestive system, 

pancreas, dogs, preventive measures. 
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Постановка проблеми. Тваринництво зав-

жди було і є стратегічною галуззю для будь-

якої країни. Продуктивність тварин, якість 

м’яса, молока і яєць напряму залежить від їх 

фізіологічного стану. Він у свою чергу визна-

чається станом травної системи, складом мік-

рофлори кишечника. Ідея цілеспрямованої змі-

ни складу симбіотичної мікрофлори шлунко-

во-кишкового тракту належить засновнику віт-

чизняної мікробіології І. І. Мечникову. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сьогодні ця наукова передумова отримала ши-

рокий розвиток як в нашій країні, так і за кор-

доном під назвою “замісна мікрофлора”. Голо-

вними в цьому процесі є бактерії, які отримали 

назву “пробіотики”, що в перекладі означає 

“для життя”. Пробіотики – це живі мікроорга-

нізми і речовини мікробного походження [1]. 
Стимуляція травлення особливо важлива 

для молодняка, так як прискорює його розви-

ток. З цією метою молодим тваринам, у тому 

числі й птиці, згодовують різні пробіотики  

Ферменти на відміну від гормонів і біости-

муляторів, мають інший механізм впливу на 

організм тварин, при цьому вони не накопичу-

ються в організмі й продуктах тваринництва і 

не входять до складу кінцевих продуктів. У 

травному каналі тварин виробляються власні 

ферменти, за допомогою яких і відбувається 

перетравлення поживних речовин кормів [2]. 

БАЛУХ Н. М., к. с.-г. н. Вінницький національний аграрний 

університет, м. Вінниця 

Baluh-nata@mail.ru  

Проведено аналіз кормової добавки нового покоління, що застосовуються в годівлі птиці на 

сучасному етапі розвитку комбікормової промисловості. Встановлено, що найбільше 

розповсюдження мають комбіновані кормові добавки, до складу яких входять декілька біологічно 

активних речовин. Використання кормової добавки “Проензим” у раціонах курчат-бройлерів 

показало позитивний вплив на доступність амінокислот корму та баланс азоту. Використання 

кормової добавки у раціоні курчат-бройлерів сприяло підвищенню доступності амінокислот 

корму: гістидину на 5,9%, аргініну на 5,8%, аспарагінової та глютамінової кислот на 7,1% та 

8,5%, а також зменшення фенілаланіну на 3,7%. За дії максимальної дози кормової добавки 

“Проензим” кількість утриманого азоту в організмі курчат-бройлерів підвищується на 10,4%. 

Ключові слова: пробіотики, ферменти, курчата-бройлери, доступність, білки, кормова 

добавка. 

Тому, нашою метою було дослідити вплив 

ферментно-пробіотичної кормової добавки 

“Проензим” на продуктивність та доступність 

амінокислот корму курчат-бройлерів кросу 

“Рос-308”. 

Методика досліджень. Дослідження прова-

дилися в умовах навчальної ферми Вінницько-

го національного аграрного університету. Ма-

теріалом для наукового досліду були курчата-

бройлери кросу “Росс-308”. Для експерименту 

було відібрано 200 курчат однодобового віку, 

живою масою 44,5 г, із яких за принципом 

аналогів сформували чотири групи по 50 голів 

у кожній. Тривалість експерименту – 42 доби. 

Під час досліду птицю утримували у групових 

клітках одного ярусу. Перша контрольна група 

під час усього досліду одержувала повнораці-

онний комбікорм, а курчатам дослідних груп 

додатково до основного раціону згодовували 

різні дози кормової добавки “Проензим” за 

нижче наведеною схемою досліду (табл.1).  

За період досліду вивчали зміни основних 

показників продуктивності птиці [3]. У кінці 

досліду провели контрольний забій птиці − по 

4 голови з кожної групи [4]. Цифровий матері-

ал обробляли біометрично за методом М. О. 

Плохінського [5]. 

Відомо, що амінокислоти є основними стру-

ктурними елементами білкових молекул, які 

швидко всмоктуються у кров, а також відігра-

УДК 636.087.7:636.5 

ПРОБІОТИК ТА ФЕРМЕНТ У РАЦІОНАХ БРОЙЛЕРІВ  

Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.4.№1,2016 

© Балух Н. М. 

23 



ють велику роль в біосинтезі численних фізіо-

логічно активних речовин і з’єднань. Коефіці-

єнт перетравності амінокислот визначається 

відношенням перетравленої амінокислоти до 

спожитої [6]. 
Результати досліджень доступності аміно-

кислот корму засвідчили, що застосування до-

бавки “Проензим” сприяло підвищенню пере-

травності окремих амінокислот (табл. 2).  

Встановлено найвищий рівень засвоюванос-

ті за дії мінімальної та максимальної кількості 

добавки таких незамінних амінокислот, як лі-

зин – на 3,2% (Р<0,01) та 5,5% (Р<0,001), валін 

– на 5,5% (Р<0,01) та 9,3% (Р<0,001), метіонін 

– на 11,3% та 13,0% (Р<0,001), ізойлецин – на 

5,9% (Р<0,01) та 11,2% (Р<0,001), лейцин – на 

7,8% (Р<0,001) та 9,8%, порівняно з ровесни-

ками контрольної групи.  

Також, відбулося вірогідне підвищення у 

всіх дослідних групах гістидину – на 3,7% 

(Р<0,01), 1,9% (Р<0,05), 5,9% (Р<0,001). Спо-

живання бройлерами різної кількості 

“Проензиму” сприяло зменшенню фенілалані-

ну, відповідно у другій групі на 3,7% (Р<0,05), 

третій на 5,6% (Р<0,01), четвертій на 0,3%.  

Важлива роль в обмінних процесах відво-
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Таблиця 2. Доступність амінокислот корму, % (М ± m, n = 4)  

Група 
Тривалість 

періоду, діб 

Кількість 

курчат, 

гол. 

Особливості годівлі у віці, діб 

1-10 11-42 

1–контрольна 42 50 ОР (Повнораціонний комбікорм) 

2 – дослідна 42 50 
ОР + “Проензим” у дозі 

0,09 % до маси корму 

ОР + “Проензим” у дозі 

0,035 % до маси корму 

3 – дослідна 42 50 
ОР + “Проензим” у дозі 

0,18 % до маси корму 

ОР + “Проензим” у дозі 

0,07 % до маси корму 

4 – дослідна 42 50 
ОР + “Проензим” у дозі 

0,36 % до маси корму 

ОР + “Проензим” у дозі 

0,14 % до маси корму 

Таблиця 1. Схема досліду 

Амінокислота 
Групи 

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

Лізин 89,02 ± 0,44 92,2 ± 0,53** 90,6 ± 0,70 94,7±0,23*** 

Гістидин 90,1 ± 0,47 93,8 ± 0,55** 92,0 ± 0,54* 96,0±0,14*** 

Аргінін 89,2 ± 0,66 90,9 ± 0,50 90,9 ± 0,96 95,0±0,26*** 

Аспарагінова кислота 82,4 ± 0,70 87,3 ± 0,90** 84,1 ± 1,31 89,5±0,23*** 

Треонін 81,6 ± 0,59 87,8 ± 0,75*** 85,7 ± 1,28* 86,5±0,50*** 

Серин 81,5 ± 0,88 87,8 ± 0,80** 78,7 ± 5,89 91,1 ± 0,23 

Глютамінова кислота 89,1 ± 0,49 93,1 ± 0,42*** 91,1 ± 0,79 95,1±0,05*** 

Оксипролін 83,4 ± 1,04 85,5 ± 0,98 83,9 ± 1,50 91,9±0,26*** 

Гліцин 74,7 ± 1,24 79,7 ± 1,28* 73,9 ± 2,24 86,8±0,30*** 

Аланін 73,8 ± 1,26 80,3 ± 1,28* 75,1 ± 2,14 83,0±0,33*** 

Цистин 82,2 ± 1,06 91,0 ± 0,90*** 90,4 ± 1,13** 94,5±0,13*** 

Валін 82,0 ± 0,96 87,5 ± 0,94** 84,2 ± 1,36 91,3±0,26*** 

Метіонін 84,4 ± 11,54 95,7 ± 0,45 94,9 ± 0,50 97,4±0,40*** 

Ізолейцин 78,5 ± 1,06 84,4 ± 0,94** 81,9 ± 1,74 89,7±0,46*** 

Лейцин 82,9 ± 0,80 90,7 ± 0,51*** 86,2 ± 1,24 92,75±0,166 

Тирозин 83,8 ± 0,96 90,2 ± 0,71** 93,0±0,66*** 95,15±0,11*** 

Фенілаланін 92,5 ± 0,32 88,8 ± 0,96* 86,9 ± 1,14** 92,2 ± 0,14 



диться й іншим замінним амінокислотам. 

Встановлено підвищення доступності у четве-

ртій дослідній групі таких замінних амінокис-

лот як: аспарагінової кислоти – на 7,1% 

(Р<0,001), глютамінової кислоти – на 6,0% 

(Р<0,001), оксипроліну – на 8,5% (Р<0,001), 

гліцину – на 12,1% (Р<0,001), аланіну – на 

9,2% (Р<0,001). 

Варто відзначити підвищення засвоюванос-

ті цистину та тирозину у всіх без винятку до-

слідних групах, відповідно цистину на 8,8% 

(Р<0,001), 8,2% (Р<0,01), 12,3% (Р<0,001) та 

тирозину на 6,4% (Р<0,01), 9,2% (Р<0,001), 

11,35% (Р<0,001), порівняно до контролю. 

Введення до раціону бройлерів різної кіль-

кості добавки сприяло підвищенню доступнос-

ті треоніну у 2-й групі на 6,2% (Р<0,001), 3-й 

на 4,1% (Р<0,05), 4-й на 4,9% (Р<0,001). Най-

вищий рівень серину зауважено у 4-й групі 

91,1%, проте вірогідна різниця у бройлерів 2-

ої групи становить 87,8, що на 6,3% (Р<0,01) 

більше, ніж у птиці контрольної групи.  

Дані результатів досліджень свідчать про 

те, що введення максимальної дози 

“Проензиму” (четверта група) було найбільш 

оптимальним, адже підвищилася доступність 

як замінних, так і незамінних амінокислот кор-

му. 

Найважливіше місце в обмінних процесах, 

які відбуваються у тваринних організмах, посі-

дає обмін білків, роль яких досить різноманіт-

на. Білки – це матеріальна основа життя. Усі 

метаболічні процеси в живих клітинах відбу-

ваються за безпосередньої участі білків як ка-

талізаторів біохімічних реакцій. Білок містить 

у середньому 16,0% азоту, тому, вивчивши ба-

ланс азоту, можна стверджувати про білковий 

обмін у всьому організмі [7]. 

Результати фізіологічних досліджень пока-

зали, що баланс азоту у бройлерів усіх груп 

був вищий від птиці, яким не згодовували 

“Проензим” (табл. 3.).  

Аналіз даних середньодобового надходжен-

ня азоту з кормом свідчить, що останній пере-

бував у межах від 4,17 г до 4,55 г на одну го-

лову. Найбільшу кількість азоту, виділеного з 

послідом спостережено у бройлерів третьої 

групи, проте вірогідну різницю встановлено у 

тварин другої групи на 22,4% (Р<0,05) та чет-

вертої дослідної на 26,6% (Р<0,01), яким дода-

тково вводили мінімальну та максимальну кі-

лькість “Проензиму”. 

Протягом усього періоду вирощування най-

більшою кількістю перетравленого азоту хара-

ктеризувалися бройлери 4-ої групи, які на 

0,66г (Р<0,001) перевищували контроль. 

Варто підкреслити, що коефіцієнт утрима-

ного азоту до прийнятого у цій групі також 

перевищував аналогів першої групи, відповід-

но на 10,4%. 

Вказана різниця по відношенню до контро-

лю є статистично вірогідною (Р<0,01). Крім 

того, у птиці другої дослідної групи цей показ-

ник порівняно з аналогами контрольної групи 

був меншим, відповідно, на 6,9% (Р<0,05). 

Висновки:  
1. Використання кормової добавки у раціоні 

курчат-бройлерів сприяло підвищенню досту-

пності амінокислот корму: гістидину на 5,9%, 

аргініну на 5,8%, аспарагінової та глютаміно-

вої кислот на 7,1% та 8,5%, а також зменшення 

фенілаланіну на 3,7%.  

2. За дії максимальної дози кормової добав-

ки “Проензим” кількість утриманого азоту в 

організмі курчат-бройлерів підвищується на 

10,4%. 
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Таблиця 3. Середньодобовий баланс азоту бройлерів, (М ± m, n = 4)  

Показник 

Групи 

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

Прийнято з кормом, г 4,27 ±0,007 4,17±0,022** 4,51±0,006*** 4,55±0,002*** 

Виділилося з послідом, г 1,43 ± 0,082 1,11±0,067* 1,45 ± 0,114 1,05 ± 0,022** 

Перетравилося, г 2,83 ± 0,083 3,06 ±0,083 3,05 ± 0,116 3,49±0,022*** 

Утримано від прийнятого,% 66,3 ± 1,94 73,2 ±1,72* 67,6 ± 2,54 76,7 ± 0,51** 
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ПРОБИОТИК И ФЕРМЕНТ В РАЦИОНЕ БРОЙЛЕРОВ 

Балух Н. М. 

Винницкий национальный аграрный университет, Винница 

Проведен анализ кормовой добавки нового поколения, применяемые в кормлении птицы на современ-

ном этапе развития комбикормовой промышленности. Установлено, что наибольшее распространение 

имеют комбинированные кормовые добавки, в состав которых входят несколько биологически активных 

веществ. Использование кормовой добавки “Проензим” в рационах цыплят-бройлеров показало положи-

тельное влияние на доступность аминокислот корма и баланс азота. Использование кормовой добавки в 

рационе цыплят-бройлеров способствовало повышению доступности аминокислот корма: гистидина на 

5,9%, аргинина на 5,8%, аспарагиновой и глутаминовой кислот на 7,1% и 8,5%, а также уменьшение фе-

нилаланина на 3, 7%. За действия максимальной дозы кормовой добавки “Проензим” количество удер-

жанного азота в организме цыплят-бройлеров повышается на 10,4%. 

Ключевые слова: пробиотики, ферменты, цыплята-бройлеры, доступность, белки, кормовая добавка. 

PROBIOTICS AND ENZYMES IN DIETS OF BROILERS 

N. Balukh  

Vinnitsa National Agrarian University, Vinnitsa 

The analysis of the feed additive of new generation used in feeding birds at the present stage of development of 

feed industry. Established that the most common are combined feed additives, which include a number of biologi-

cally active substances. Use feed additive “Proenzym” in the diets of broiler chickens showed a positive impact 

on the availability of feed amino acids and nitrogen balance. Using a feed additive in broiler diets contributed to 

increasing the availability of feed amino acids, histidine by 5.9%, 5.8% arginine, aspartic and glutamic acids by 

7.1% and 8.5%, and reducing phenylalanine 3,7%. For maximum dose of action feed additive “Proenzym” 

amount of nitrogen retained in the body of broiler chickens increased by 10.4%. 

Key words: probiotics, enzymes, broiler chickens, availability, squirrels, feed additive. 



Постановка проблеми. Ефективність сви-

нарства значною мірою залежить від організа-

ції відгодівлі молодняку та урахування всіх 

факторів, що впливають на її результати. В 

умовах реформованих господарств, в яких ви-

робництво свинини ґрунтується переважно на 

кормах власного виробництва, виникає необ-

хідність збагачувати раціони комплексом спе-

ціальних добавок, які містять мінеральні речо-

вини. Наукові пошуки вчених в даний час по-

винні бути спрямовані на покращення рівня 

використання поживних речовин корму [1]. 

Тваринам потрібні не просто корми, зернові 

суміші, а збалансовані за деталізованими нині 

діючими нормами раціони для відповідних 

статево-вікових груп. Низька перетравність 

зернових сумішей, в яких третина органічної 

речовини не засвоюється тваринами, недостат-

ня кількість поживних речовин негативно 

впливають на резистентність та інші реакції 

організму, відтворну функцію й продуктив-

ність. Отже, на часі актуальним залишається 

завдання зниження втрат корму шляхом бала-

нсування раціонів, підвищення його перетрав-

ності та засвоєння перетравних поживних ре-

човин [5]. 

Дослідження крові дозволяє отримати шви-

БЕГМА Н. А., к. с.-г. н., доцент Дніпропетровський державний аграрно-

економічний університет 

м. Дніпропетровськ 
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Досліджено особливості біохімічного складу крові піддослідного молодняку свиней при використанні в 

їх раціонах мінеральної добавки – анісорбу. Встановлено, що застосування анісорбу призводить до 

зменшення концентрації загального білка в сироватці крові у середньому на 9,5 % переважно за рахунок 

альбумінів.  

Відзначено вірогідне зменшення активності АСТ на 43,9% в ІІ дослідній групі, яка окрім основного 

раціону споживала 2 кг анісорбу на 1 т комбікорму та на 58,0% у ІІІ групі – 3 кг анісорбу на 1 т 

комбікорму. Дещо менш вираженим було зниження активності АЛТ. Виявлені зміни вказують на 

покращення функціонального стану печінки, оскільки у ІІ та ІІІ дослідних групах показники знаходилися у 

межах норми. 

Доведено, що ведення анісорбу в раціони молодняку свиней сприяє підвищенню середньодобових 

приростів на 13,05%, захищає здоров’я тварин дезактивуючи мікотоксини у кормовій сировині. 

Ключові слова: молодняк свиней, кормова добавка, анісорб, мікотоксини, біохімічні показники, 

загальний білок крові, обмін речовин, продуктивність.  

дку інформацію про фізіологічний стан органі-

зму тварин при дії екзогенних подразників, в 

ролі яких можуть виступати кормові фактори. 

Це дуже важливо в зв’язку з розробкою, виго-

товленням і використанням в годівлі тварин 

нових кормових добавок. Застосування їх у 

тваринництві постійно поширюється. Але як 

реагує організм тварини важливо знати завчас-

но [2]. 

Аналіз останніх досягнень в досліджен-
нях і публікацій з даної проблеми. Оскільки 

у кров потрапляють всі продукти життєдіяль-

ності організму, а її морфологічний склад за-

лежить від співвідношення процесів синтезу і 

розпаду, то її хімічний склад – це найбільш 

чутливий показник стану організму [2]. Як ві-

домо, картина крові є симптоматичним відо-

браженням змін інтенсивності ходу всіх об-

мінних процесів, які проходять в організмі 

тварин під впливом певних кормових чинни-

ків. При досконалому її вивченні, завдяки спе-

цифічності реакції і чутливості, картина крові 

є вагомим аргументом, а інколи й ключовою 

ланкою в діагностичному ланцюзі [2, 3].  

Біохімічні показники крові широко відобра-

жають метаболічні процеси, які відбуваються 

в організмі тварин, і дають можливість прослі-
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дити зміни в обміні речовин під дією кормо-

вих чинників [4].  

Кров є внутрішнім середовищем організму, 

що виконує життєво-важливі функції пов’язані 

з обмінними процесами. Це одна з найстабіль-

ніших систем організму, яка гостро реагує на 

найменші зміни, які трапляються з організмом. 

За біохімічною картиною крові можна чітко  

картину, як організм зреагував на зміну режи-

му чи раціону годівлі, умови утримання, зоо-

технічні заходи [1, 5, 6, 7]. Рівень захисних сил 

у організмі свиней залежить від впливу факто-

рів зовнішнього середовища і відображається 

зміною гематологічних показників крові, які, в 

свою чергу, позначаються на інтенсивності 

обмінних та окисно-відновних процесів [2, 3]. 

Хімічний склад крові підсвинків змінюється 

залежно від впливу зовнішніх факторів і, в пе-

ршу чергу, від годівлі тварин. За її складом 

ставлять діагноз про порушення обміну речо-

вин і стан здоров’я тварин, а також роблять 

висновки про використання тваринами пожив-

них речовин кормів на утворення продукції.  
Багатьма дослідниками доведено, що біохі-

мічні показники сироватки крові значно варі-

юють за зміни складових компонентів годівлі 

[1, 5, 6, 7]. 

Використання в годівлі тварин кормових 

добавок, як правило, супроводжується збіль-

шенням середньодобових приростів та пере-

травності поживних речовин раціону [1, 2]. 

Добавки можна додавати у будь-яку кормо-

ву базу, що дозволяє збагатити її мінералами і 

вітамінами, значно покращуючи показники 

здоров’я, витривалості, імунітету та загально-

го розвитку. При цьому кількість використову-

ваного корму відчутно зменшується, а ефекти-

вність покращується, що означає велику еко-

номію коштів і значно поліпшує конверсію 

кормів. До того ж, кормові добавки для свиней 

дозволяють повноцінно працювати на власних 

кормових базах і отримувати при цьому хоро-

ші результати. Доцільніше з економічної точ-

ки зору створювати власні корми і збагачувати 

їх за рахунок добавок [6]. 

Низька перетравність зернових сумішей, в 

яких третина органічної речовини не засвою-

ється тваринами, негативно впливає на резис-

тентність, відтворну функцію і продуктив-

ність. Отже, на часі актуальним залишається 

завдання зниження втрат корму шляхом бала-

нсування раціонів, підвищення його перетрав-

ності та засвоєння перетравних поживних ре-

човин [1]. 

На сьогодні розроблено нову, досконалішу 

кормову добавку – анісорб, яка захищає здоро-

в’я тварин дезактивуючи мікотоксини, що зу-

стрічаються у зараженій кормовій сировині. 

Також це полікомпонентний препарат, що 

включає різні мінеральні сполуки, володіє ви-

сокою специфічністю щодо зв’язування і нейт-

ралізації токсинів у травному тракті, основним 

сорбентом у якому є гідросилікат алюмінію 

складної форми. 

Механізм дії анісорба полягає у адсорбдції 

– знешкодженні токсинів у процесі їх зв’язу-

вання з адсорбуючими компонентами добавки 

шляхом електростатистичного тяжіння. Завдя-

ки високому рівню електростатичні зв’язки 

стійкі до змін рН у травному каналі й утриму-

ють мікотоксини так, що вони стають нездат-

ними приймати участь у процесі травлення. 

Катіони магнію і калію, що містяться в гідраті 

алюмосилікату натрію, не приводять до дисба-

лансу натрію, який, як передбачають, знижує 

корисність фосфатів. 

Завдяки синергетичній дії компонентів пре-

парату анісорб зв’язує активні хімічні групи, 

що призводить до утворення нової молекуляр-

ної конструкції. За рахунок збільшення своїх 

розмірів такі нові структурні утворення не ад-

сорбуються внутрішніми стінками кишечника. 

Адсорбція мікотоксинів відбувається у тонко-

му відділі кишечника і вони не встигають про-

никнути в організм. Також він володіє поляр-

ністю, що дає можливість зв’язувати як пози-

тивно, так і негативно заряджені мікотоксини.  

Додавання анісорбу в раціони оптимізує 

рівень співвідношення холестерину і ліпопро-

теїнів високої щільності в сироватці крові, ре-

гулює вміст вітаміну А в печінці, зменшує по-

шкодження печінки і мембран травного кана-

лу, викликаних присутністю мікотоксинів у 

кормах. Не засвоюється у процесі травлення, 

повністю виводиться із зв’язаними токсинами 

з організму.  

Мета роботи – дослідити біохімічні показ-

ники крові молодняку свиней, що вирощують-

ся на м’ясо, при згодовуванні мінеральної до-

бавки анісорб. 
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Матеріали і методи досліджень. Експере-

ментальні дослідження проводилися в умовах 

товариства з обмеженою відповідальністю 

“РТК-Транс” Дніпропетровської області на 

молодняку породи великої білої, ландрас та їх 

помісей (ВБхЛ). Біохімічні показники сироват-

ки крові свиней проводили в НДЦ біобезпеки 

та екологічного контролю ресурсів АПК Дніп-

ропетровського державного аграрно-

економічного університету. 

Науково-господарський дослід проведений 

згідно методик і рекомендацій [6]. 

Для проведення науково-господарського 

досліду сформували три дослідні групи свиней 

чотири-місячного віку по 20 голів у кожній: І – 

контрольна, яка споживала основний раціон 

(ОР), ІІ – дослідна, яка окрім основного раціо-

ну споживала 2 кг анісорбу на 1 т комбікорму, 

ІІІ – дослідна – 3 кг анісорбу на 1 т комбікор-

му. Схема досліду наведена в таблиці 1.  

Дослідних свиней годували згідно норм го-

дівлі з вільним доступом до води. Облік кор-

мів раціону дослідних тварин, як у підготов-

чий, так і в обліковий періоди, здійснювали 

щодня за допомогою зважування кормів, які 

задавали у кожну даванку. Комбікорм для сви-

ней виготовлявся в умовах ТОВ “РТК-Транс”. 

Умови утримання свиней у тваринницькому 

приміщенні відповідали існуючим зооветери-

нарним нормам. 

Зразки крові були відібрані вранці до годів-

лі молодняку свиней. 

Концентрацію загального білка, альбумінів, 

сечовини, креатиніну, глюкози, загального 

кальцію, неорганічного фосфору та заліза про-

водили на біохімічному автоматичному аналі-

заторі BioChem 200 із використанням відпові-

дних реактивів виробництва High Technology 

(США). Вміст загальних ліпопротеїдів визна-

чали турбидиметрично [3]. Рівень міді та цин-

ку визначали на атомно-абсорбційному спект-

рофотометрі S-115 FCM [4]. Отримані дані 

статистично оброблялися.  

Результати досліджень та їх обговорення. 
Біохімічні дослідження крові показали, що у 

поросят, які отримували із раціоном анісорб 

відбувалося зменшення концентрації загально-

го білка в сироватці крові, що є вірогідним у  

ІІІ – ій дослідній групі (на 9,5%; Р <0,05) 

(табл. 2).  

Аналіз даних таблиці 2 показує, що ці зміни 

зумовлені зменшенням рівня альбумінової 

фракції білка в обох групах поросят, яким зго-

довували сорбент. Враховуючи, що тварини за 

дії добавки мали більші прирости, ми припус-

каємо, що відмінності вмісту альбумінів пов’я-

зані з їх інтенсивним використанням м’язовою 

тканиною для побудови білків, як описано ін-

шими дослідниками [3]. 

Рівень сечовини і креатиніну суттєвих від-

мінностей між групами не мав, хоча в дослід-

них групах спостерігалася тенденція до підви-

щення концентрації окисленого креатину. На-

певне, це пов’язано з більшою інтенсивністю 

росту поросят, адже між приростами і рівнем 

креатиніну існує тісний корелятивний зв’язок 

[4]. 

Активність ферментів переамінування 

(АСТ і АЛТ) виявилася вірогідно меншою в 

сироватці крові поросят ІІ та ІІІ дослідної гру-

пи. Зокрема, стосовно АСТ нами відзначено 

вірогідне зменшення активності на 43,9% 

(Р<0,001) у ІІ та на 58,0% (Р<0,001) у ІІІ дослі-

дних групах. Дещо менш вираженим було зни-

ження активності АЛТ. Враховуючи, що ці фе-

рменти локалізовані в гепатоцитах, виявлені 

зміни вказують на покращення функціональ-

ного стану печінки, оскільки в ІІ та ІІІ дослід-

них групах показники знаходяться у межах 

норми [3]. 

Підвищення активності АСТ і АЛТ у крові 

свиней свідчать про посилення в їх організмі 

розпаду білків. Ці зміни вказують на актива-

цію катаболічних та зменшення білоксинтети-

чних процесів у їх організмі. 

Активність лужної фосфатази виявилась 
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Група 
Кількість тварин, 

голів Характер годівлі 

I – контрольна 20 Основний раціон (ОР) 

II – дослідна 20 ОР+2 кг анісорбу на 1 т комбікорму 

IІI – дослідна 20 ОР+3 кг анісорбу на 1 т комбікорму 



вищою за дії добавки (на 4,4% та 6,2% відпові-

дно в ІІ та ІІІ групах при Р<0,05). Відомо, що 

активність лужної фосфатази до певної міри у 

молодих тварин залежить від інтенсивності 

росту кісток, тому її вищий рівень також мож-

на пояснити більшими приростами маси тіла 

[6]. Рівень кальцію за цих умов вірогідних 

змін не зазнав, тоді як фосфору – незначно 

знизився в сироватці крові поросят, яким зго-

довували анісорб. Рівень інших мінеральних 

речовин, зокрема, купруму, був також дещо 

нижчим у тварин ІІ і ІІІ груп порівняно з конт-

ролем і літературними даними [7]. Можливо, 

кормова добавка, що містить гідросилікат 

алюмінію, частково сорбує мінеральні речови-

ни, що і відображається на результатах біохі-

мічних досліджень.  

Висновок. 

Кормова добавка анісорб включає різні мі-

неральні сполуки, володіє високою специфіч-

ністю щодо нейтралізації токсинів у травному 

каналі, захищає здоров’я тварин дезактивуючи 

мікотоксини, що зустрічаються в зараженій 

кормовій сировині. 

Проведені дослідження дають можливість 

стверджувати, що застосування анісорбу в кі-

лькості 3 кг на 1 т комбікорму призводить до 

посиленого використання альбумінів плазми 

крові, що забезпечує вищі прирости маси тіла 

та покращення функціонального стану печінки 

внаслідок сорбції мікотоксинів і зменшення 

токсичного впливу на неї. 
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Показник 
Група 

І – контрольна ІІ – дослідна ІІІ – дослідна 

Загальний білок, г/л 63,00±0,63 58,67±0,17 57,00±0,59* 

Альбуміни, г/л 34,00±0,45 29,00±0,29 27,67±0,39 

Глобуліни, г/л 29,00±0,47 29,67±0,24 29,33±0,45 

Білковий коефіц., од. 1,21±0,07 0,97±0,05 0,93±0,05 

Сечовина, ммоль/л 4,03±0,22 3,77±0,19 4,47±0,22 

Креатинін, ммоль/л 97,33±1,17 118,00±0,29 102,00±1,11 

АСТ, Од/л 119,00±1,97 66,67±0,62*** 50,00±0,84*** 

АЛТ, Од/л 73,00±0,63 58,33±0,45 53,33±0,99 

Індекс де Рітіса (АСТ/АЛТ) 1,63±0,23 1,17±0,05 0,97±0,08 

Лужна фосфатаза, Од/л 166,67±0,69 174,00±0,66* 177,33±1,01* 

Глюкоза, ммоль/л 5,03±0,18 6,32±0,25 4,60±0,11 

Загальний кальцій, ммоль/л 2,16±0,07 2,15±0,04 2,03±0,06 

Неорганічний фосфор, ммоль/л 2,23±0,09 1,97±0,08 1,97±0,05 

Загальні ліпопротеїди, мг% 405,03±1,60 526,13±1,83 400,00±1,38 

Залізо, мкмоль/л 67,10±0,95 31,48±0,87 32,50±1,05 

Мідь, мкг% 215,70±1,47 176,70±1,42 203,17±0,81 

Цинк, мкг% 99,82±0,84 132,95±1,52 104,43±1,38 

Таблиця 2. Біохімічні показники крові молодняку свиней (n=3)  

Примітка.*Р < 0,05, ***Р < 0,001.  
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ ПРИ  
ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КОМБИКОРМАХ АНИСОРБА 

Бегма Н. А. 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск 

Исследованы особенности биохимического состава крови подопытного молодняка свиней при исполь-

зовании в их рационах минеральной добавки анисорб. Установлено, что применение анисорба приводит к 

уменьшению концентрации общего белка в сыворотке крови в среднем на 9,5% в основном за счет альбу-

минов. 

Отмечено достоверное снижение активности АСТ на 43,9% во II опытной, которая кроме основного 

рациона потребляла 2 кг анисорба на 1 т комбикорма и на 58,0% в III группе – 3 кг анисорба на 1 т ком-

бикорма. Менее выраженным было снижение активности АЛТ. Выявленные изменения указывают на 

улучшение функционального состояния печени, поскольку в II и III опытных группах показатели находят-

ся в пределах нормы. 

Доказано, что ведение анисорба в рационы молодняка свиней способствует повышению среднесуточ-

ных приростов на 13,05%, защищает здоровье животных дезактивируя микотоксины в кормовом сырье. 

Ключевые слова: молодняк свиней, кормовая добавка, анисорб, микотоксины, биохимические показа-

тели, общий белок крови, обмен веществ, продуктивность. 

THE EFFECT OF THE FEED ADDITIVE ANISORB ON THE BIOCHEMICAL  
BLOOD PARAMETERS OF YOUNG PIGS FED WITH THE MIXED FODDER 

N. Begma 

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovsk 

The features of the blood biochemical experimental young pigs at use in their rations mineral supplements 

аnisorb. It is established that the use of аnisorb leads to a decrease in the concentration of total protein in serum 

by an average of 9.5% mainly due to albumin. 

There is noted probable reduction of the AST to 43.9% in the second – the first research that besides basic diet 

consumed аnisorb 2 kg per 1 ton of feed and to 58.0% in the third – the second group – аnisorb 3 kg per 1 ton of 

feed. Some were less pronounced decrease in ALT activity. Detected changes indicate improvement of the func-

tional state of the liver, as in the second – the second and the third - the second experimental groups indicators 

are within normal limits. 

It is proved that including аnisorb in the diets of young pigs improves average daily increments to 13.05%, 

protects animal health deactivating mycotoxins in fodder raw materials. 

Key words: young pigs, feed additive, аnisorb, mycotoxins, biochemical parameters, Total serum protein, me-

tabolism, productivity 



Постановка проблеми. У збільшенні виро-

бництва свинини в сучасних господарсько-

економічних умовах важливе значення має 

розробка способів підвищення ефективності 

використання поживних речовин раціонів тва-

рин. Особливо це важливо при малоінгредієнт-

них зернових раціонах. Тому триває розробка 

нових і вдосконалення існуючих БВМД з ме-

тою балансування годівлі за необхідними для 

тварин елементами живлення. 

Про адекватність впливу складу створюва-

них БВМД на організм тварин свідчать показ-

ники крові. Адже склад крові тісно пов’язаний 

із процесами травлення в різних відділах трав-

ного каналу. Відомо, що в процесі травлення 

між травним каналом і кров’ю відбувається не 

лише обмін окремих речовин, але і всієї плаз-

ми з її компонентами, тобто має місце постій-

ний обмін і відновлення плазми. Існує думка 

про можливість гідролізу білків плазми в про-

цесі їх транссудації через зону облямівки сли-

зової оболонки з добре розвиненим фермент-

ним шаром. Тому від дії окремих елементів, 

що входять до складу БВМД, на хід обміну на 

початкових стадіях їх застосування в годівлі 

тварин залежить рання оцінка придатності но-

воствореного кормового засобу – БВМД. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Різного складу БВМД деякими авторами роз-

глядаються як екзогенні фактори, а тому про 

їх вплив на організм якнайраніше можна дові-

датися за результатами дослідження крові. 

Адже склад крові має значний вплив як рівень, 

БІЛЯВЦЕВА В. В., аспірант  
ГУЦОЛ А. В., д. с.-г. н., професор  

Вінницький національний аграрний 

університет, м. Вінниця 

Показано, що згодовування молодняку свиней при вирощуванні на м’ясо БВМД “Енервік” із карнітином 

у дозі 50 та 100 г/т комбікорму, сприяє збільшенню в крові кількості еритроцитів на 4,39–11,07%, вмісту 

гемоглобіну на 9,49–14,13%, зростанню кольорового показника і кількості тромбоцитів на 13–15%. 

Кількість лейкоцитів проти контрольного рівня не змінюється, а моноцитів та еозинофілів має 

тенденцію до зменшення. Досліджувана добавка має позитивний вплив на збільшення в крові тварин 

загального білка, альбумінів та глюкози і суттєво не впливає на показники кальцію, фосфору та заліза. 

Ключові слова: молодняк свиней, БВМД “Енервік”, карнітин, згодовування, кров, морфологічні 

показники, біохімічні показники 

так і повноцінність годівлі. За високого рівня 

годівлі спостерігається підвищення вмісту 

еритроцитів і гемоглобіну, а при низькому – ці 

показники зменшуються, що супроводжується 

збільшенням лужного резерву. 

За даними Н. С. Діхтярук та А. В. Гуцол [2] 

при згодовуванні молодняку свиней БВМД 

“Вітапрот БТУ” та “Провімі-стандарт” у плаз-

мі крові підвищується концентрація загально-

го білка, вміст мінеральних речовин – калію, 

натрію, хлору та заліза. Одночасно відміча-

лось пригнічення активності ферментів окис-

ного фосфорилювання та переамінування. В 

іншому повідомленні [1] зазначається, що зго-

довування БВМД “Інтермікс” супоросним сви-

номаткам зумовлює тенденцію до зменшення 

кількості лейкоцитів, лімфоцитів, фосфору та 

білка і збільшення вмісту еритроцитів, нейтро-

філів, кальцію та заліза. 

Ефективність використання в свинарстві 

сучасних кормових добавок, в тому числі і з 

L–карнітином показана в ряді інших публіка-

цій [6, 7, 8]. 

Метою роботи було дослідити показники 

крові молодняку свиней при згодовуванні 

БВМД “Енервік” із карнітином. 

Матеріал і методи досліджень. Досліджен-

ня проведенні на трьох групах-аналогах моло-

дняка свиней великої білої породи, який виро-

щувався за схемою, наведеною в табл. 1. 

Зразки крові були взяті для лабораторних 

досліджень в заключний період вирощування, 

перед контрольним забоєм, від трьох тварин з 
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ноцитів невірогідно зменшується. А кількість 

нейтрофілів паличкоядерних і сегментоядер-

них у другій групі невірогідно збільшується 

(відповідно на 16,3 та 2,16%), а в третій групі 

зменшується (на 10,6 та 12,1%). Звертає увагу 

деяке збільшення кількості лімфоцитів (на 

19,52%) та зменшення показника ШОЕ (на 

13,4%) у тварин третьої групи. Споживання 

БВМД “Енервік” за обох досліджуваних доз 

карнітину сприяє насиченню крові тромбоци-

тами (Р<0,05-0,001), які характеризуються ви-

сокою активністю АТФ-ази, містять Na, K, Ca, 

Mg, Cu, Fe, Mn, а також білок, ліпіди, фосфа-

тиди, холестерин, глікоген та близько 11 фак-

торів згортання крові [3]. 

Біохімічні показники крові свідчать про те, 

що у дослідних тварин незначно збільшується 

вміст загального білка (на 3,69 та 3,57% відпо-

відно в 2 та 3 групах), тоді як за кількістю аль-

бумінів одержано значне зростання цього по-

казника в обох групах (Р<0,001) (табл. 3.). За 

кількістю глюкози в другій групі спостеріга-

ється лише тенденція до збільшення (на 

4,55%), тоді як в третій групі має місце суттєве 

підвищення (Р<0,001). 

Вміст мінеральних елементів – кальцію, фо-

сфору і заліза в крові тварин всіх трьох груп є 

порівняно стабільним, за винятком третьої 

групи, де за вмістом заліза існує тенденція до 

збільшення (на 10,8%). 

Показник білірубіну в крові свиней дослід-

ної і контрольної груп знаходиться практично 

на однаковому рівні. 
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кожної групи. Досліджували за методиками, 

викладеними у довіднику Інституту біології 

тварин НААНУ [9], а також у виданні за реда-

кцією В. І. Левченка [4]. Одержані дані порів-

нювали між групами, а також із показниками 

фізіологічної норми складових частин крові, 

що опубліковані у згаданому довіднику [9]. 

Біометрична обробка цифрового матеріалу 

проведена за М. О. Плохінським [5] із викори-

станням комп’ютерної програми. 

Результати досліджень та їх обговорення. 

Дослідження морфологічних показників крові 

показали, що згодовування молодняку свиней 

БВМД “Енервік” із різними дозами карнітину, 

сприяє підвищенню кількості еритроцитів, 

вмісту гемоглобіну та кольорового показника, 

при практично однаковому вмісті гемоглобіну 

в одному еритроциті (табл. 2).  

Так, кількість еритроцитів в крові свиней 

третьої групи збільшується проти контрольно-

го показника на 11,07% (Р<0,01), а в другій 

спостерігається тенденція до підвищення (на 

4,39%). Збільшення рівня гемоглобіну має міс-

це як у другій групі (Р<0,05), так і в третій 

(Р<0,001). За кольоровим показником різниця 

між контрольною і дослідними групами є та-

кож високо вірогідною (Р<0,001) на користь 

останніх. 

Лейкоцитарна група показників є більш 

строкатою порівняно з еритроцитарною. Так, 

кількість лейкоцитів у крові молодняку обох 

дослідних груп знаходиться на рівні контроль-

ного значення, тоді як вміст еозинофілів та мо-

Групи 

Кіль-

кість 

тварин, 

гол. 

Характеристики годівлі по періодах 

зрівняльний основний 

14-20 кг 

(15 діб) 

20-35 кг 

(31 доба) 

35-65 кг 

(36 діб) 

65-110 кг 

(60 діб) 

1 

(контрольна) 
11 ОРх – з БВМД 

ОР з БВМД без 

карнітину 

ОР з БВМД без 

карнітину 

ОР з БВМД без 

карнітину 

2 11 ОР – з БВМД 

ОР з БВМД 

“Енервік” –  

стартер,  

50 г/т карнітину 

ОР з БВМД 

“Енервік” – 

 гроуер,  

50 г/т карнітину 

ОР з БВМД 

“Енервік” – 

 фінішер, 

50 г/т карнітину 

3 11 ОР –з БВМД 

ОР з БВМД 

“Енервік” – 

 стартер, 

100 г/т карнітину 

ОР з БВМД 

“Енервік” – 

гроуер, 

100 г/т карнітину 

ОР з БВМД 

“Енервік” – 

фінішер,  

100 г/т карнітину 

Таблиця 1. Схема науково-господарського досліду  

Примітка: ОР – основний раціон  



тичних кормових одиниць. На 1 кг приросту 

це становило 4,21, 3,74 та 3,94 кг відповідно 

по групах. Найвищі середньодобові прирости 

були у фазу годівлі 65-110 кг. За 60 діб вони 

становили: 779 г в контрольній і 864 та 822 г в 

дослідних групах. На 1 кг приросту витрачено 

4,49, 4,05 та 4,25 кг корму. 

Висновки.  
1. Використання в годівлі молодняка сви-

ней БВМД “Енервік” із карнітином у дозі 50 та 

100 г на одну тонну комбікорму сприяє підви-

щенню кількості в крові еритроцитів, тромбо-

цитів, гемоглобіну та кольорового показника. 
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Гематологічні показники одержані при рів-

ні годівлі, що забезпечив середньодобові при-

рости 676 г у контрольній групі і 761 та 722 г – 

в дослідних, за 127 діб основного періоду до-

сліду. Раціон складався із дерті ячменю, пше-

ниці і БВМД “Енервік”. В складі останньої 

знаходився як білковий компонент (шрот сої), 

так і всі недостаючі до норми поживні та біо-

логічно активні речовини. 

У середньому від живої маси 20 кг і до за-

кінчення досліду при живій масі 107–117 кг 

(127 діб) на кожну тварину витрачено 2,85 кг 

натурального корму за добу, або 3,53 енерге-

Таблиця 2. Морфологічні показники крові свиней, M±m, n=3  

Показник Групи 

1 (контрольна) 2 3 

Еритроцити, Т/л 5,69±0,19 5,34±0,23 6,32±0,10** 

Гемоглобін, г/л 150,7±6,15 165,0±3,3* 172,0±0,94** 

Лейкоцити, г/л 12,38±0,69 12,46±0,94 12,18±0,71 

Базофіли, % 0 0 0,33±0,27 

Еозинофіли, % 2,33±1,19 2,0±0,47 1,0±0,01 

Нейтрофіли, %: 

паличкоядерні 

 

6,33±1,52 

 

7,33±0,72 

сегментоядерні 46,3±2,68 47,3±4,38 40,7±1,09 

Лімфоцити, % 40,66±4,06 40,30±2,72 48,6±3,81 

Моноцити, % 4,3±0,27 4,0±1,25 3,7±0,54 

Тромбоцити: % 34,7±1,19 39,3±2,23* 40,0±0,47*** 

                      г/л 196,89±6,94 219,82±4,88*** 253,08±5,16*** 

Кольоровий показник 0,79±0,01 0,84±0,01*** 0,81±0,01*** 

ШОЕ 5,0±0,47 5,66±0,62 4,33±0,27 

 

5,66±1,36 

Показник Групи 

1 (контрольна) 2 3 

Загальний білок, г/л 72,0±1,63 74,66±1,96 74,7±0,54 

Кальцій, ммоль/л 2,26±0,11 2,18±0,05 2,33±0,11 

Фосфор, ммоль/л 3,13±0,09 3,0±0,03 3,08±0,07 

Залізо, мк моль/л 27,6±0,28 26,4±1,82 30,58±1,96 

Альбуміни, г/л 45,57±1,04 54,9±1,55*** 52,23±1,05*** 

Білірубін, мкмоль/л 3,86±0,33 3,87±0,3 3,93±0,14 

Глюкоза, мкмоль/л 18,03±0,11 18,85±0,45 19,83±1,11* 

Таблиця 3. Біохімічні показники крові свиней, M±m, n=3  
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2. БВМД “Енервік” у раціоні свиней не має 

вірогідного впливу на зміну вмісту лейкоци-

тів, лише зумовлює тенденцію до зменшення 

кількості моноцитів та еозинофілів. 

3. Згодовування молодняку свиней БВМД 

“Енервік” має позитивний вплив на збільшен-

ня вмісту в крові загального білка, альбумінів 

та глюкози і суттєво не впливає на кількість 

кальцію, фосфору та заліза. 

Перспективи подальших досліджень по-

лягають у вивченні перетравності поживних 

речовин раціону та обміну азоту, кальцію і фо-

сфору.  
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ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ ПРИ 
СКАРМЛИВАНИИ БВМД “ЭНЕРВИК” 

Белявцева В. В., Гуцол А. В. 

Винницкий национальный аграрный университет, Винница 

Показано, что скармливание молодняку свиней при выращивании на мясо БВМД “Энервик” с карнити-

ном в дозе 50 и 100 г/т комбикорма, способствует увеличению в крови содержания эритроцитов на 4,39–

11,07%, гемоглобина на 9,49–14,13%, цветного показателя и тромбоцитов на 13–15%. Содержание лей-

коцитов против контрольного уровня не изменяется, а количество моноцитов и эозинофилов имеет тен-

денцию к уменьшению. Исследуемая добавка в рационе свиней имеет положительное влияние на увеличе-

ния в крови общего белка, альбуминов и глюкозы и существенно не отражается на показателях кальция, 

фосфора и железа. 

Ключевые слова: молодняк свиней, БВМД “Энервик”, карнитин, кормление, кровь, морфологические 

показатели, биохимические показатели 

HEMATOLOGIC INDEXES OF YOUNG PIGS AT FEEDING PVMS “ENERVIK” 

V. Bilavtseva, A. Hutsol 

Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia 

It is shown that feeding of young pigs growingformeat РVMS “Enervik”, which contain carnitine at a dose of 

50 and 100 g/t in fodder, contribute to increase in the blood's content of red blood cells by 4,39–11,07%, hemo-

globin by 9,49–14,13%, color index and platelets by 13–15%. The content of leukocytes, against control level, 

d o e s  n o t  c h a n g e ,  b u t  t h e  n u m b e r  o f  m o n o c y t e s  a n d  e o s i n o p h i l s  t e n d s  t o  d e c r e a s e . 

The researching addition in the food allowance for pigs has a positive impact on the increase of levels of total 
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protein, albumens and glucose in blood, and do not defend against the index of calcium, phosphorus and iron. 

These results are obtained with scientific and agricultural researches, held in three group-analogues of young 

pigs of large white breed. Animals are grown up in 127 days, beginning with a real weight of 20 kg and 110 kg. 

The level of feeding is provided by averaging samples in 676 g (control) and 761–722 g (experimental group). 

The food allowance is consisted of barley, wheat and BVMD. 

Blood samples are taken from four animals of each group before slaughter`scontrolling at the end of the ex-

periment. 

Key words: younger generation of pigs, PVMS “Enervik”, carnitine, feeding, blood, morphological indexes, 

biochemical indexes. 



Постановка проблеми. Незбалансоване та 
нераціональне ведення сільського господарст-
ва здійснює негативний вплив на природне 
середовище. Інтенсифікація виробництва, не-
досконалість економічного механізму приро-
докористування, невиконання заходів щодо 
природоохоронного середовища, зменшення 
фінансування природоохоронних заходів, по-
рушення сільськогосподарських технологій 
все це призводить до ускладнення екологічної 
ситуації. 

При веденні сільського господарства утво-
рюються відходи, які можна поділити на 3 кла-
си: відходи тваринництва, рослинництва та 
переробки. Для кожного з них потрібні специ-
фічні досконалі технологічні процеси утиліза-
ції та завершеність технологічних циклів. На-
приклад, ефективність переробки відходів тва-
ринництва залежить від їх хімічного складу, 
фізичних властивостей, які визначають якість  
отриманої продукції [17]. Основною пробле-
мою тваринництва є утилізація та знезаражен-
ня гною, враховуючи при цьому заходи з охо-
рони навколишнього середовища від забруд-
нення, а також заходи з епізоотичної та епіде-
міологічної безпеки.  

Найбільшу потенційну екологічну загрозу  
становлять гнійні стоки, рідкий та напіврідкий  
гній. Навіть компости, не гарантують безпеки  
навколишньому середовищу, якщо не дотри-
мано технологічних регламентів їх виробницт-
ва [3, 7, 13, 16]. Це створює небезпеку забруд-
нення навколишнього середовища.  

БЛАЩУК В. В., к. с.-г. н., доцент Вінницький національний аграрний 
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Встановлено, що гній відноситься до категорії нестабільних органічних забруднень, у складі якого  
присутні ентеропатогенні мікроорганізми: сальмонели, ешеріхії, а в разі порушення протиепізоотичного 
режиму на фермах – збудники туберкульозу, бруцельозу, лептоспірозу та інших інфекційних захворювань, 
небезпечних не лише для сільськогосподарських тварин, але і для людини.  

Розроблено живильне середовище та запропоновано екологічно обґрунтований спосіб виявлення  
мікобактерій в об’єктах навколишнього природного середовища (гній). 
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При утилізації гною необхідно зберегти  
поживні речовини органічного добрива, які  
підвищують родючість ґрунтів та урожайність  
культур.  

Гній відноситься до категорії нестабільних  
органічних забруднень, в складі якого присут-
ні ентеропатогенні мікроорганізми: сальмоне-
ли, ешеріхії, а в разі порушення протиепізоо-
тичного режиму на фермах – збудники тубер-
кульозу, бруцельозу, лептоспірозу та інших  
інфекційних захворювань, які небезпечні не 
лише для сільськогосподарських тварин, але і 
для людини [5, 12, 14, 18]. Перебування пато-
генних мікобактерій в ґрунті й інших об’єктах 
навколишнього середовища на певному відріз-
ку часу створює загрозу зараження здорових 
тварин, тому ветеринарно-санітарні заходи, 
направлені на знищення мікобактерій в об’єк-
тах зовнішнього середовища, відіграють вирі-
шальне значення в комплексі оздоровчих захо-
дів за туберкульозу. Патогенні мікобактерії 
приймають участь в епізоотичному та епідемі-
чному процесах туберкульозу тварин та лю-
дей, оскільки відомо, що туберкульоз виявля-
ється у 55 видів тварин та 25 видів птиці [11, 
15, 18, 19]. 

Високу актуальність ця проблема набуває 
нині у зв’язку з різними змінами екологічного 
стану довкілля, зростанням кількості стресорів 
техногенного походження і їхнього впливу на 
суспільство, флору і фауну. У сучасних умо-
вах людство вже не може розвиватися далі без 
екологічної орієнтації і це вже підтверджено 
численними практичними прикладами, стрімкі 
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сонячного світла вони можуть зберігати свою 
життєздатність протягом декількох місяців, а  
при розсіяному світлі збудники гинуть через 
1–1,5 міс. 

Під впливом екологічних чинників мікобак-
терії, що поширюються у об’єктах середови-
ща, зокрема гної, ґрунті тощо, із типових форм 
трансформуються в адаптивні, які можуть 
спричиняти захворювання тварин та людини 
[6]. Патогенні мікобактерії є одними із пред-
ставників санітарно значущих мікроорганіз-
мів, контроль чисельності яких у відходах тва-
ринництва є обов’язковим.  

Тому метою роботи було розробити спосіб 
виявлення мікобактерій у навколишньому се-
редовищі. 

Результати досліджень та їх обговорення. 

Поставлене завдання виконувалося завдяки 
тому, що запропоноване живильне середовище 
для виділення мікобактерій, містить сухий фе-
рментативний пептон, агар-агар, воду та дода-
тково – суху адаптовану молочну суміш із за-
лізом та лінолевою кислотою (АМС) у відпові-
дних концентраціях. Підготовлений посівний 
матеріал перед висівом обробляли антисепти-
ком-стимулятором у співвідношенні 1:1 та 
опромінювали в електромагнітному полі впро-
довж 30–60 хв з послідуючим інкубуванням за 
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темпи індустріалізації й урбанізації за певних 
умов можуть призвести порушення своєрідної 
екологічної рівноваги і викликати деградацію 
не тільки середовища, але й здоров’я людей, 
через що здоров’я і хворобу можна вважати 
похідними навколишнього середовища. 

У сучасних екологічних умовах патогенні 
мікобактерії (збудники туберкульозу) проявля-
ють широкий діапазон мінливості ознак ауте-
кологічних, морфологічних, тинкторіальних, 
метаболічних та інших властивостей, що зумо-
влює виникнення біологічно трансформованих 
варіантів збудників [4, 19]. 

Висока стійкість мікобактерій туберкульозу 
до різних фізичних та хімічних агентів, холо-
ду, тепла, вологи та світла виникла  внаслідок 
високого вмісту в цитоплазмі та клітинній 
мембрані ліпідів, а також у результаті особли-
востей клітинної структури [1, 2, 8, 9]. 

На сьогодні відомо про стійкість мікобакте-
рій до впливу факторів навколишнього середо-
вища. На пасовищах, забруднених фекаліями 
та сечею хворих на туберкульоз тварин, жит-
тєздатність мікобактерій зберігається протя-
гом 19 місяців, у підстилці тварин – 9,5 років, 
на глибині 15 см орного ґрунту – 21-36 міся-
ців, у ґрунті, в який було внесено гній – до 9 
років [10]. За природних умов при відсутності  

Назва культур 
К-ть 

дослідж. 
проб (n) 

Назва середовища та день, на який відбулось проростання (М±m) 
/ кількість позитивних проб 

Левенштейна –
Йенсена 

(контрольне) 

ВКГ із стимулятором 
росту (контрольне) 

ВЛАКОН 
(дослідне) 

М. bovis-8 5 
50±0,41 

5 
3±0,57 

5 
3±0,46* 

5 

M. tuberculosis H37 RV 5 
45±0,92 

5 
2±0,77 

5 
3±0,59* 

5 

M. bovis ВСG 5 
41±0,48 

5 
2±0,54 

5 
3±0,47* 

5 

E. соІі (К 12) 5 
5±0,90 

1 
1±0,53 

5 
– 

В. subtilis 5 – 
1±0,42 

5 
– 

S. epidernitidis  (1225) 5 – 
1±0,47 

5 
  

– 

Таблиця. Переваги використання запропонованого методу  

порівняно з існуючими (n=5, М±m) 

Примітка: * Р<0,001 порівняно з показниками середовища Левенштейна – Йенсена (контрольне).  
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температури +36±1°С упродовж 22–24 год і 
висівом в чашки Петрі на розроблене живиль-
не середовище.  

Переваги використання запропонованого 
методу виявлення мікобактерій порівняно з 
існуючими наведено в таблиці.  

Через 24 год у чашках Петрі з дослідним  
живильним середовищем та тест-культурами 
M. tuberculosis Н37 RV, M. bovis 8, M. bovis 
BCG проявився ріст, на третю добу з’явився 
газонний ріст, характерний для цих  мікроор-
ганізмів.  Упродовж  10 діб росту тест-культур 
Е. соІі, В. subtilis, S. epidermitidis на дослідно-
му середовищі не спостерігалось, що вказує на 
бактерицидну дію антисептика-стимулятора. 

На контрольному живильному середовищі 
ріст культур збудника туберкульозу розпочав-
ся на 41–50 добу, до того ж спостерігався ріст                  
E. соІі (К 12). 

Висновки. 

Розроблено новий спосіб виявлення мікоба-
ктерій в об’єктах навколишнього середовища, 
а також запропоновано живильне середовище 
для прискореного виявлення мікобактерій. Ре-
зультати досліджень свідчать, що запропоно-
ваний екологічно обґрунтований спосіб вияв-
лення мікобактерій в об’єктах навколишнього 
середовища можна рекомендувати як самостій-
ний метод. 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОТХОДОВ ЖИВОТНОВОДСТВА 

Блащук В. В. 

Винницкий национальный аграрный университет, Винница 

Статья посвящена изучению микробиологической безопасности отходов животноводства. Навоз от-
носится к категории нестабильных органических загрязнений, в составе которого присутствуют энте-
ропатогенные микроорганизмы: сальмонеллы, эшерихии, а в случае нарушения противоэпизоотического 
режима на фермах – возбудители туберкулеза, бруцеллеза, лептоспироза и других инфекционных заболе-
ваний, опасных не только для животных, но и для человека. 

Разработана питательная среда и предложен экологически обоснованный способ  определения мико-
бактерий в объектах окружающей среды (навоз).  

Ключевые слова: отходы животноводства, навоз, микроорганизмы, микобактерии, объекты окру-
жающей природной среды, загрязнение окружающей среды, способ определения. 

MICROBIOLOGICAL SAFETY OF LIVESTOCK WASTE 

V. Blashchuk 

Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia  
 

This article is devoted to studying of microbiological safety of livestock waste. 
From sanitary and epidemic point of view, liquid and fractionated manure and waste water of small livestock 

farms are dangerous by bacterial composition. 
During disposing of manure it is necessary to save nutritional components of organic fertilizers, which in-

crease the soil fertility and crops` yield.  However, there is a danger - manure in contact with a ground can be-
came a chain in transfer link of zoonotic deceases, such as tuberculosis, brucellosis, anthrax, foot and mouth dis-
ease, tetanus, gas gangrene and others – that can be transmitted by disease agents from sick animals to healthy 
people, and eggs of helminth. 

Manure can be classified as volatile organic contaminants, and can include enteropathogenic bacteria: Sal-
monella, Escherichia, and in case of violation antiepizootic regime on farms – pathogen agents of tuberculosis, 
brucellosis, leptospirosis and other infectious diseases that are dangerous both for animals and humans. 

There are environmental factors influence for mycobacteria in the environment objects, including manure, 
soil, etc., at these conditions typical forms can transform into adaptive form, which can cause disease of animals 
and humans. Pathogenic mycobacteria are among the sanitary significant microorganisms, which always is in 
livestock waste. 

According to this purpose was developed culture medium and proposed environmentally justified way of 
pathogenic mycobacteria selection in environmental objects (manure) using artificial electromagnetic radiation. 

A lot of studies show that the proposed environmentally justified way to identify mycobacteria in environ-
mental objects can be recommended as an independent method. 

 
Key words: livestock waste, manure, microorganisms, mycobacteria, environmental objects, environmental 

contamination, way of determining. 



Постановка проблеми. Надзвичайно актуа-
льно у розвитку такої тваринницької галузі, як 
свинарство стоїть проблема профілактики за-
хворювань шлунково-кишкового тракту, по-
кращення і підтримки імунної системи органі-
зму, а також реколонізації і відновлення скла-
ду мікрофлори кишківника після застосування 
антибіотиків та хіміотерапевтичних препара-
тів. В останні роки все чіткіше проявляється 
тенденція до застосування препаратів природ-
ного походження, що дозволяє уникнути бага-
тьох побічних ефектів, оскільки, механізм їх 
дії істотно відрізняється від синтетичних і ґру-
нтується, перш за все, на активації природних 
захисних реакцій організму [4, 5, 6]. У зв’язку 
з цим, особливої уваги у системі профілактики 
вищезгаданих проблем заслуговує застосуван-
ня пробіотичних кормових добавок, антибак-
теріальні і антифунгінальні властивості яких, 
обумовлені високою антагоністичною активні-
стю до широкого спектру патогенних і умовно 
патогенних мікроорганізмів. До однієї із них 
слід віднести пробіотик “ПРОПІГплв” до скла-
ду якого входить:  

Lactobacillus plantarum CCM 7102 – забезпе-
чує швидке заселення і ріст корисної мікро-
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Викладені результати використання у складі раціону кормової добавки “ПРОПІГплв” на тлі 
концентратного типу годівлі поросних свиноматок великої білої породи. Встановлено, що 
кормова добавка “ПРОПІГплв” має позитивний вплив на морфо-біохімічні показники крові, а 
також репродуктивні якості свиноматок. Так, найвищими репродуктивними показниками 
характеризуються свиноматки третьої і четвертої групи до раціону яких, включали кормову 
добавку “ПРОПІГплв” у кількості 4-6 г гол/добу. За багатоплідністю, великоплідністю, 
молочністю, кількістю поросят та масою гнізда при відлученні, збереженості поросят тварини 
цих груп значно переважали тварин контрольної групи. Маса гнізда відповідно в середньому 
становила 161,7 кг, або на 24,2 кг перевищувала масу гнізда контрольної групи, що 
підтверджується вищим відсотком збереженості молодняку. Середня доза, яку можна 
рекомендувати складає 5 г, максимальна 6 г, гол/добу. 

Ключові слова: кормова добавка “ПРОПІГплв”, раціон, поросні свиноматки, 
репродуктивність, живлення, багатоплідність, великоплідність, молочність, збереженість. 

флори в шлунково-кишковому тракті. Урівно-
важуючи сполучені органи своїм високим при-
єднанням до кишкового епітелію та формуван-
ням лактобацилової плівки на кишківнику, ви-
робляючи молочну кислоту, яка підтримує 
сприятливий для організму тварини pH, про-
дукуючи ферменти, вітаміни і бактеріоцини. 
Досягає стійкості до хвороб і зоогігієнічного 
стресу. 

Мальтодекстрин – вуглевод, що складаєть-
ся з молекул глюкози, мальтози, мальтотріди і 
декстирину, що сприяє профілактиці дизбакте-
ріозу. 

Фрукто-олігосахариди – низькомолекулярні 
вуглеводи, що складаються із моносахаридів 
та містять фруктозу і викликають більш ніж 
10-ти кратне підвищення біфідобактерій і лак-
тобактерій, які здатні придушувати ріст і роз-
множення сальмонел, лістерій, вібріонів [1, 2, 
3, 4]. 

Матеріал і методи досліджень. В основу 
досліджень покладено завдання оптимізації 
процесу годівлі поросних свиноматок за раху-
нок використання в складі раціону пробіотич-
ної кормової добавки “ПРОПІГплв” на тлі 
концентратного типу годівлі. Науково-
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виробничий дослід проводили в умовах СВК 
“Правда” Дубенського району Рівненської об-
ласті на чотирьох групах поросних свиноматок 
великої білої породи по 10 голів у кожній за 
схемою наведеною у таблиці 1.  

Групи маток були сформовані методом ана-
логів за походженням, живою масою і віком. 
Утримувались піддослідні тварини в індивіду-
альних станках від початку парування і до від-
лучення поросят. 

Для досліджень брали кров з вушної вени у 
п’яти свинок з кожної групи до ранкової годів-
лі. У крові визначали такі показники за насту-
пними методиками: еритроцити – колоримет-
рично на ФЕК-М; лейкоцити – шляхом підра-
хунку в камері Горяєва; гемоглобін – колори-
метричним методом за Г.В. Дервізом та А.І. 
Воробйовим; загальний білок у сироватці кро-
ві – рефрактометрично; білкові фракції – екс-
прес методом Олла і Маккорда у модифікації 
С.А. Карп’юка; глюкозу – за кольоровою реак-
цією з ортотолуїдином; резервну лужність – за 
Раєвським; кальцій – трилонометричним мето-
дом з мурексидом; неорганічний фосфор – за 
методом Івановського [4].  

Репродуктивні якості піддослідних свино-
маток визначали за багатоплідністю, молочніс-
тю, кількістю поросят і живою масою гнізда  в 
2-х місячному віці, збереженістю поросят, а 
також шляхом визначення комплексного пока-
зника відтворюваних якостей (КПВЯ) за фор-
мулою, запропонованою В.А. Коваленко 
(1986). 

КПВЯ= + + +  
де, Х1 – багатоплідність (гол), 
X2 – молочність (кг), 
X3 – кількість поросят при відлученні в 2-х 

міс. віці (гол),  
X4 – маса гнізда при відлученні в 2-х міс. 

віці (гол). 
Годівлю свиноматок проводили два рази на 

добу сухими збалансованими за поживністю 
концкормами з вільним доступом до води. Го-
дівлю підсисних свиноматок проводили з вра-
хуванням їх вгодованості і кількості поросят у 
гнізді із розрахунку 2-3 кг основного корму з 
добавкою 0,3 кг на порося на добу. Утримання 
свиней відповідало зоогігієнічним нормам.  

Статистична обробка даних результатів 
проводилась за допомогою програми, яка 
створена в середовищі електронних таблиць 
MS Excel, пакету MS Office XP. 

Результати досліджень. Про характер змі-
ни динаміки обміну речовин в організмі сви-
ней під впливом досліджуваного фактору мож-
на судити за інтер’єрними показниками, у то-
му числі за тестами крові, хоча вони й харак-
теризуються сталістю фізіологічних норм. 

Кров, як біологічна рідина забезпечує орга-
ни і тканини киснем і поживними речовинами. 
Разом з лімфою вона утворює систему цирку-
люючих рідин в організмі, що здійснює зв’я-
зок між хімічними перетвореннями речовин у 
різних органах і тканинах. У організмі тварин 
кров виконує низку життєво важливих функ-
цій живлення, обміну газів, виділення, захис-
ту, регулювання температури тіла, механічну. 
Тому стан обмінну речовин в організмі, пев-
ною мірою характеризується показниками 
крові.  

Виходячи з того, що на початку основного 
періоду кров свинок контрольної і дослідних 
груп за цілою низкою показників практично 
між собою не відрізнялася, ми наводимо дані 
досліджень крові піддослідних свинок перед їх 
осіменінням у віці 9,0-9,5 місяців. 

Аналізуючи основні морфологічні показни-
ки, нами не було виявлено суттєвих змін, які 
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Групи піддослід-
них тварин 

К-ть 
тварин у 

групі, гол. 

Загальна структура раціону залежно 
від періоду вирощування, % 

1 (контрольна) 10 
ОР (основний раціон) – дерть зерна, % (ячменю–20, пшениці–20, куку-
рудзи–35, макуха соєва–14), дріжджі кормові з преміксом –1, збиране 
молоко сухе – 10. 

2 (дослідна) 10 ОР+“ПРОПІГплв” – 2 г на гол./добу 
3 (дослідна) 10 ОР+“ПРОПІГплв” – 4 г на гол./добу 
4 (дослідна) 10 ОР+“ПРОПІГплв” – 6 г на гол./добу 

Таблиця 1. Схема науково-виробничого досліду, тривалість 114 діб.  



могли б негативно вплинути на організм під-
дослідних тварин (табл. 2). Проаналізовані по-
казники знаходилися в межах фізіологічної 
норми. Слід відзначити, що спостерігався пев-
ний позитивний вплив на морфологічні показ-
ники крові при додаванні кормової добавки 
“ПРОПІГплв”. Зокрема,у свиней дослідних 
груп дещо зростав рівень еритроцитів і гемо-
глобіну у крові. Так порівняно з контрольною 
групою кількість еритроцитів у другій збіль-
шилась на 12,2%, третій і четвертій – на 
14,1%, що підтверджується кольоровим показ-
ником. Про відсутність в організмі відхилень 
від стану здоров’я можна судити і за концент-
рацією в крові лейкоцитів. Така однозначна 
кількість лейкоцитів в крові тварин дослідних 
груп свідчить про позитивний вплив досліджу-
ваного кормового фактору. 

Для племінних свинок, які продовжують ще 
розвиватись під час росту важливе значення 
має концентрація у сироватці крові загального 
білка. Його рівень свідчить про те, наскільки 
раціон тварин забезпечений протеїном та які 

фактори обміну речовин впливають на рівень 
його засвоєння. З наших досліджень випливає, 
що додавання до раціону досліджуваної кор-
мової добавки зумовило збільшення вмісту 
загального білка у сироватці їх крові. 

Щодо фракційного складу білка – альбумі-
нів, альфа-, бета-, гама-глобулінів, то в дослі-
дженнях ми не відмітили істотної різниці між 
показниками фракції альбумінів у крові конт-
рольних свинок, питома вага яких коливалася 
в межах 39,2–38,8%. 

Відомо, що для організму молодих тварин 
важливу роль відіграють і мінеральні елемен-
ти, зокрема, кальцій та фосфор. Вміст цих еле-
ментів ми визначаємо у крові піддослідних 
свинок, щоб пересвідчитися чи впливає на їх 
вміст включення в склад раціону різної кілько-
сті кормової добавки. Відмічено, що концент-
рація кальцію у крові тварин дослідних груп 
була вищою порівняно з контролем, проте ця 
різниця за біометричної обробки, була не віро-
гідною (Р>0,05). Програмою проведення до-
сліджень було передбачено визначення впливу 
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Таблиця 2. Морфо-біохімічні показники крові піддослідних свинок (M± m, n=5)  

Показник Групи тварин 
контрольна дослідні 

1 2 3 4 
морфологічні 

Еритроцити,Т/л 7,13 ±0,17 8,12±0,21 8,30±0,23 8,32±0,24 

Гемоглобін, г/л 107,4±1,1 110,2±1,3 116,3±1,5 117,1±1,6 
Лейкоцити, Г/л 8,6±0,43 8,6±0,65 8,7±0,45 8,7±0,46 
Кольоровий 
показник 

0,66±0,07 0,73±0,08 0,71±0,07 0,71±0,06 

Лімфоцити,% 41,3±4,5 41,5±3,7 41,8±3,6 41,7±3,6 
Еозинофіли,% 5,7±1,3 5,9±1,4 6,0±1,7 5,9±1,4 
Моноцити,% 4,4±0,67 3,5±1,0 3,6±1,2 3,3±1,0 
Нейтрофіли: юні,% 1,3±0,1 1,4±0,04 1,8±0,03 2,0±0,06 
Паличкоядерні,% 3,7±0,47 3,8±0,43 3,6±0,42 3,8±0,43 
Сегментоядерні,% 34,6±3,11 34,8±3,11 36,2±3,21 36,9±3,33 

біохімічні 

Загальний білок, г/л 81,3±1,71 84,3±1,31 87,5±1,33 88,2±1,56 
Альбуміни,% 38,8±0.72 38,5±0,82 39,1±0,76 39,2±0,75 
α-глобуліни,% 16,4±0,43 15,8±0,77 15,7±0,77 15,9±0,67 
β-глобуліни,% 17,1±1,01 16,8±0,81 16.3±0,79 16,2±0,69 
γ-глобуліни,% 27,7±0,91 28,9±0,55 28,9±0,53 28,7±0,63 
Кальцій, ммоль/л 2,8±0,46 2,85±0,51 2,87±0,52 2,87±0,60 
Неорганічний фос-
фор, ммоль/л 

1,69±0,34 1,88±0,41 1,95±0,43 1,97±0,45 



кормової добавки “ПРОПІГплв” у раціонах 
поросних свиноматок на показники репродук-
тивних якостей. Відомо, що в оцінці цих пока-
зників велике значення має ряд ознак, такі як 
багатоплідність, великоплідність, молочність, 
кількість поросят та маса гнізда при відлучен-
ні, збереженість поросят та інші. Всі ці показ-
ники значною мірою залежать від багатьох фа-
кторів породи, віку, індивідуальних особливо-
стей та найважливіше, нормованої годівлі тва-
рин. Отриманні результати досліджень наведе-
ні у таблиці 3.  

Аналіз отриманих результатів показав, що 
найвищими репродуктивними показниками 
характеризуються свиноматки третьої та чет-
вертої груп до раціону яких, включали кормо-
ву добавку “ПРОПІГплв” 4-6 г гол/добу. Так, 
багатоплідність у цих групах відповідно ста-
новила 10,9 поросяти на свиноматку, що на 
12,3% більше порівняно до контрольної групи. 
Аналогічна картина спостерігається і за вели-
коплідністю. Підвищення рівня кормової доба-
вки у раціоні позитивно впливало і на молоч-
ність свиноматок, яка знаходилася на рівні 
53,8–53,5 кг, або була відповідно вищою на 
26,5–25,8%. Вища молочність свиноматок у 
цих групах сприяла інтенсивному росту поро-
сят у підсисний період, кращій їх збереженос-
ті, що в цілому позитивно вплинуло на масу 
гнізда при відлученні в 2-місячному віці. Маса  
гнізда в цих групах у середньому становила 

161,7 кг, або на 24,2 кг перевищувала масу гні-
зда контрольної групи, що підтверджується 
вищим відсотком збереженості молодняку. 

При визначенні комплексного показника 
відтворювальних якостей свиноматок (КПВЯ) 
виявлено, що ці свиноматки характеризуються 
кращими материнськими якостями, мали і ви-
щий цей показник. Шкала бальної оцінки зна-
ходилася на рівні 91,5 бала. 

Отже, найвищими показниками росту і ре-
продукції характеризуються свиноматки тре-
тьої і четвертої груп, у раціон яких включали 
кормову пробіотичну добавку в кількості 4-6 г 
гол/добу, або середня доза, яку можна рекоме-
ндувати складає 5 г на гол/добу. 

Заключним елементом кожної наукової роз-
робки пов’язаної з сільськогосподарським ви-
робництвом є економічна оцінка отриманих 
результатів. Розрахунок економічної ефектив-
ності продуктивних якостей свиноматок наве-
дені у таблиці 4.  

Проведена грошова оцінка ефективності 
використання у раціонах свиноматок кормової 
пробіотичної добавки підтвердила наші очіку-
вання. Дещо знижується собівартість одного 
поросяти при відлученні у 2-місячному віці, за 
рахунок вищої збереженості молодняку в до-
слідних групах, що забезпечує одержання ви-
щого чистого прибутку. Рентабельність у сере-
дньому по дослідних групах порівняно до кон-
трольної є на 7,9% вищою. 
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Таблиця 3. Середні показники репродуктивності свиноматок (М±m, n=3)  

Показники 
Групи 

1 контрольна 
дослідні 

2 3 4 

Багатоплідність,гол 9,70±0,50 9,80±0,28 10,90±0,30 10,90±0,41 

Великоплідність, кг 1,19±0,03 1,23±0,03 1,27±0,04 1,24±0,05 

Маса гнізда при 
народженні, кг 

11,70±0,60 12,63±0,46 13,80±0,38 13,75±0,36 

Молочність, кг 42,50±4,15 51,20±3,63 53,80±3,16 53,50±4,13 
Кількість поросят у 
2-місячному віці 

8,70±0,43 8,90±0,40 9,97±0,27 9,96±0,26 

Маса гнізда у  
2-місячному віці, кг 

137,50±4,62 147,60±5,22 161,50±5,46 162,00±5,34 

Маса 1гол. у  
2-місячному віці, кг 

16,40±0,61 17,46±0,70 19,78±0,62 19,45±0,58 

Збереженість 
поросят, % 

89,6 90,8 91,5 91,4 

КПВЯ, бали 70,4 75,6 83,1 82,6 



Висновок.  
Проведенні дослідження за комплексною 

оцінкою репродуктивних якостей свиноматок 
дають підставу говорити про доцільність вико-
ристання пробіотичної кормової добавки 
“ПРОПІГплв” у їх раціонах. Оптимальна сере-
дня доза, яку можна рекомендувати виробниц-
тву становить 5 г гол/добу в складі раціону на 
тлі концентратного типу годівлі. 

Перспективи подальших досліджень. 
Спрямування подальших досліджень будуть 
скеровані на різносторонні наукові досліджен-
ня, щодо вивчення впливу пробіотичної кор-
мової добавки “ПРОПІГплв” на показники об-
міну поживних речовин в організмі ремонтно-
го молодняку свиней, а також  відгодівельних 
тварин. 
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Таблиця 4. Економічна оцінка продуктивних якостей свиноматок  

Показники 
Групи 

1 контрольна 
дослідні 

2 3 4 
Свиноматок у групі, гол. 10 10 10 10 
Одержано поросят на 1 свиноматку 
за рік, відлучених у 2-міс. віці, гол. 

19,4 19,6 23,8 23,2 

Одержано поросят всього, гол. 194 196 238 238 
Реалізовано поросят 
населенню, гол. 

100 100 100 100 

Собівартість 1-го поросяти при від-
лученні у 2-х міс., грн 

593 591 554 557 

Реалізаційна ціна 1-го поросяти у 
2-х міс., грн 

1005 

Чистий прибуток від 
реалізації 1-го поросяти у 2-міс. 
віці, грн. 

412 414 451 448 

Рентабельність,% 69,4 70,0 81,4 80,4 
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МОРФО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ И РЕПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕ-
СТВА СВИНОМАТОК ЗА ДЕЙСТВИЯ  КОРМОВОЙ ДОБАВКИ “ПРОПИГплв” 

Богдан И. М., Пивторак Я. И. 

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

Изложены результаты использования в составе рациона кормовой добавки “ПРОПИГплв” на фоне 
концентратного типа кормления супоросных свиноматок крупной белой породы. Установлено, что кор-
мовая добавка “ПРОПИГплв” оказывает положительное влияние на морфо-биохимические показатели 
крови, а также репродуктивные качества свиноматок. Так, самыми высокими репродуктивными показа-
телями характеризуются свиноматки третьей и четвертой группы в рацион которых включали кормо-
вую добавку “ПРОПИГплв” в количестве 4-6 г гол / сут. По многоплодием, крупноплодием, молочностью, 
количеством поросят и массой гнезда при отъеме, сохранности поросят животные этих групп значи-
тельно превосходили животных контрольной группы. Масса гнезда соответственно в среднем составля-
ла 161,7 кг, или на 24,2 кг превышала массу гнезда контрольной группы, что подтверждается высоким 
процентом сохранности молодняка. Средняя доза, которую можно рекомендовать составляет 5 г, мак-
симальная 6 г, гол / сут. 

Ключевые слова: кормовая добавка “ПРОПИГплв”, рацион, морфо-биохимические показатели крови, 
супоросные свиноматки, репродуктивность, питание, многоплодие, крупноплодие, молочность, сохран-
ность. 

MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL INDICES OF BLOOD  AND REPRODUCTIVE 
QUALITIES OF SOWS BY THE ACTIONS OF A FOOD ADDITIVE “PROPIH plv” 

I. Bogdan, J. Pivtorak 

Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named 
after S.Z. Gzhytskiy, Ukraine 

The main task of investigations was to optimize the process of rationed feeding of large white breed sows with 
the help of “PROPIH plv” use as part of a report based on the type of concentrate in animal feed. Nowadays, a 
significant portion of the hog breeding occurred in the farms of different forms of organization and the animals 
are fed mainly with own workflow. Along with this many problems arise and their resolution depends on the qual-
ity, the quantity and cost of production. 

The fact that the nature of the feed has a significant impact on the morphological characteristics of the gastro-
intestinal tract, this suggests research on the structural changes in animals to the productive and reproductive 
qualities training. 

This is especially important when used in animal feed additives rations, including probiotics. The main pur-
pose of our investigations was to prove the efficiency of probiotic feed additive use in the rations sows and clarify 
its influence on morphological and biochemical and reproductive qualities of animals and also determine the op-
timal dose of combined feed in the ration taking into account g, ch / day.  

These studies aim to resolve the problem of intensification of industry and improvement of the animals through 
effective use of probiotic supplements. We know that in assessing the qualities of spawning females, has a number 
of important features, such as twins, bur, dairy products, the number of piglets and the mass of the nest weaning, 
thus, pigs security and others. According to research, it was found that there is a positive impact on the morpho-
logical and biochemical parameters of blood and sow reproduction qualities. Sows of the third and the fourth 
groups fed with feed additive “PROPIGplv” 4-6 g per/day are characterized by the highest reproductive parame-
ters. Animals of these groups prevailed over animals of control group. Weight of jack was on average 161,7 kg or 
24,2 g exceeded the weight of nest in control group which proved a higher percentage of young animals preserva-
tion. 

Key words: feed additive “PROPIHplv” diet farrowing sows, probiotic, morphological, retproductive, bio-
chemical, power bahatoplidnist, velykoplidnist, milk production, survival. 



Постановка проблеми. Галузь свинарства 

є однією із найбільш динамічних у сільському 

господарстві. Порушення існуючих технологі-

чних схем утримання свиней містять у собі 

ризики що негативно впливають на стан здо-

ров’я і продуктивність тварин. Поряд із цим 

невідповідність умов утримання призводить 

до порушення природної резистентності сви-

ней і, як наслідок, до захворюваності та змен-

шення продуктивності, особливо у молодняка 

[1]. Серед негативних факторів зовнішнього 

середовища особливу увагу слід приділяти те-

мпературному режиму в приміщеннях, це по-

в’язано із фізіологічними особливостями поро-

сят, тіло яких, вкрито дуже незначним волося-

ним покровом, що фактично не захищає від 

зовнішнього температурного впливу, окрім 

цього прошарок жиру в підшкірній клітковині 

також практично відсутній. Тому, для підтри-

мки сталої температури тіла, організм поросят 

за рахунок системи теплорегуляції витрачає 

певну кількість енергії корму. При оптималь-

ній температурі зовнішнього середовища ці 

витрати мінімальні [1, 2, 3]. 

У даний час для створення локального мік-

роклімату поросят у період відлучення розроб-

лені різні способи обігріву: інфрачервоний 

(кварцові галогенні, керамічні інфрачервоні 

випромінювачі та ін.), контактний (теплі під-

логи, що обігріваються, електричні та водяні 

килимки) і комбінований. Правильне застосу-

вання будь-якого з перерахованих способів, 

дає позитивні результати щодо покращення 

БОРОВКОВА В. М., асистент Харківська державна  

зооветеринарна академія, м. Харків 

Vika_borovkova@ukr.net  

Наведено данні про вплив абіотичних факторів на організм поросят при дорощуванні. Встановлено, 

що зниження температури зовнішнього середовища, збільшення вологості та швидкості руху повітря 

негативно впливають на організм поросят при дорощувані. З'ясовано, що застосування комплексної 

добавки із органічної сировини “Люкон” у поєднанні із інфрачервоним випромінюванням сприяє 

збільшенню середньодобового приросту поросят, покращує обмін речовин, посилює гуморальний та 

клітинний імунітет та зменшує їх захворюваність.  

Ключові слова: поросята, абіотичні фактори, морфологічні показники крові, біохімічні показники 

крові, середньодобовий приріст. 

продуктивних і фізіологічних показників у по-

росят [4, 5]. Поряд з цим використання біоло-

гічно активних речовин для покращення про-

дуктивних та фізіологічних показників у сви-

ней є актуальною проблемою сучасного тва-

ринництва [2, 4]. 

Тому метою дослідження було встановити 

вплив інфрачервоного опромінення та препа-

рату “Люкон” на організм поросят-відлучників 

за негативної дії абіотичних факторів. 

Матеріал і методи дослідження. Робота 

була виконана у науково-навчальному центрі 

Харківської державної зооветеринарної акаде-

мії. Для досліджень було відібрано 20 поросят 

української білої породи віком 60-65 днів, з 

яких були сформовані 4 групи тварин по 5 го-

лів у кожній. Поросята утримувалися в індиві-

дуальних станках, умови годівлі та утримання 

були задовільними. Перша група тварин була 

контрольною, друга група тварин отримувала 

препарат “Люкон” у дозі 5 мг/кг із водою по 

10 днів із 10 денною перервою, третя група 

тварин отримала локальне місце обігріву із 

застосуванням інфрачервоних ламп PAR 38, в 

четвертій групі тварин опромінення поєднува-

ли із застосуванням препарату “Люкон”. 

У процесі досліджень використовували зоо-

технічні, біохімічні, морфологічні та статисти-

чні методи досліджень. Кров для досліджень 

відбирали із орбітального синуса поросят до 

початку досліду та через 30 днів після дачі 

препарату [5]. У результаті були враховані: 

морфологічні (еритроцити, лейкоцити), біохі-
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САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ЗАСТОСУВАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНОЇ 
ДОБАВКИ “ЛЮКОН” ПРИ ВИРОЩУВАНІ ПОРОСЯТ  

Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.4.№1,2016 

© Боровкова В. М. 

47 



мічні (вміст гемоглобіну), імунологічні 

(фагоцитарна, бактеріальна та лізоцимна акти-

вності) зоотехнічні показники (жива маса, се-

редньодобовій приріст), які визначали за зага-

льноприйнятими методиками, та статистичні 

показники (середнє арифметичне, помилка се-

редньої арифметичної) за допомогою програми 

Exel-2000, достовірність різниці показників 

між групами встановлювали за методом Ван-

дер-Вардена.  

Результати досліджень та їх обговорення. 
Показники мікроклімату в приміщенні на 

початку і в кінці досліду наведені в табл. 1.  

На початку експерименту всі тварини знахо-

дилися в однакових умовах, причому слід за-

значити, що показники температури в індиві-

дуальних станках в усіх групах були меншими 

за норму в середньому на 4–5 С0, відносна во-

логість була більшою на 3–4%, швидкість руху 

повітря була в межах норми. Застосування ін-

фрачервоних ламп локального обігріву в третій 

та четвертій групі тварин збільшило темпера-

туру і вологість повітря до нормальних зна-

чень. 

Важливими показниками добробуту тварин 

є показники приросту маси тіла поросят дані 

про які наведені в табл. 2. Середньодобовий 

приріст поросят порівняно з контролем був 

достовірно вищим у тварин четвертої групи на 

22%, абсолютний приріст склав у другій групі 

11%, у третій 12% (р<0,05) та четвертій 27% 

(р<0,01). Таким чином зміщення температури 

в індивідуальних станках зменшило витрати 

корму на підтримання маси тіла поросят, і як 

наслідок збільшилися прирости живої маси 

поросят, а паралельне застосування препарату 

“Люкон” у четвертій групі посилило цю дію 

на 15% порівняно із третьою групою, що свід-

чить про анаболічну дію даного препарату на 

організм свиней.  

Окрім технологічних показників росту сви-

ней нами були досліджені морфологічні та 

імунологічні індекси поросят для об’єктивіза-

ції впливу опромінення та застосування препа-

рату “Люкон”. 

З даних табл. 3 видно, що тварин четвертої 

групи достовірно збільшився рівень еритроци-

тів, та особливо гемоглобіну підвищилася бак-

теріальна та лізоцим на активності сироватки 

крові та фагоцитарна активність лейкоцитів. 

Це свідчить про покращення загального ерит-

ропоезу так і посилення гуморального і клі-

тинного імунітету. 
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Показники норма 
Групи 

І – контрольна ІІ – дослідна ІІІ – дослідна ІV – дослідна 

Температура, С0 22-24 
17,2 

17,4 

17,2 

17,4 

17,3 

22,2 

17,2 

22,1 

Відносна вологість, % 70 
74 

72 

73 

73 

73 

70 

73 

70 

Швидкість руху повітря, м/с 0,2 
0,2 

0,2 

0,1 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,1 

Таблиця 1. Показники мікроклімату в станках для поросят  

Показники 
Групи 

І – контрольна ІІ – дослідна ІІІ – дослідна ІV – дослідна 

Маса тіла, кг 
16,2±0,3 

22,8±0,2 

16,1±0,2 

23,4±0,2 

16,3±0,2 

23,7±0,1** 

16,2±0,2 

24,6±0,2*** 

Абсолютний приріст, кг 6,6±0,2 7,3±0,4 7,4±0,2* 8,4±0,4** 

Середньодобовий приріст, г 
220±10 

230±13 

230±12 

242±14 

224±12 

248±10 

225±11 

280±15* 

• чисельник – початок досліду, знаменник – кінець досліду 

Таблиця 2. Прирости живої маси поросят  

• чисельник – початок досліду, знаменник – кінець досліду 

*– р<0,05, **– р<0,01, ***– р<0,001 порівняно з контрольною групою  



Висновок. 
Для зменшення негативної дії низької тем-

ператури на організм поросят поряд із фізич-

ними методами (інфрачервоне опромінення) 

можливо застосовувати загально стимулюючі 

біологічні препарати.   
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Показники 
Групи 

І – контрольна ІІ – дослідна ІІІ – дослідна ІV – дослідна 

Еритроцити, Т/л 
6,5±0,3 

6,6±0,4 

6,4±0,4 

6,5±0,3 

6,3±0,4 

6,8±0,3 

6,4±0,3 

7,2±0,3* 

Лейкоцити, Г/л 
8,9±0,2 

9,1±0,3 

8,5±0,3 

9,4±0,1 

8,6±0,2 

9,6±0,2 

8,8±0,2 

9,6±0,3 

Гемоглобін, г/л 
98±3 

96±2 

100±6 

110±5* 

102±7 

114±5* 

99±6 

124±7*** 

Фагоцитарна активність, % 
34,3±1,5 

35,6±1,3 

33,6±1,2 

36,4±1,2 

34,4±1,6 

36,7±1,5 

33,6±1,1 

39,6±1,1* 

Бактерицидна активність, % 
56,4±2,4 

55,7±1,1 

55,7±2,5 

56,7±1,4 

56,7±1,3 

58,3±1,6* 

56,3±1,6 

58,8±1,1* 

Лізоцимна активність, % 
36,0±0,9 

35,2±0,7 

35,6±1,2 

36,4±1,2 

36,2±1,4 

37,4±0,9 

36,2±1,3 

38,3±1,1** 

Таблиця 3. Морфологічні та імунологічні показники крові поросят  

• чисельник – початок досліду, знаменник – кінець досліду 

*– р<0,05, **– р<0,01, ***– р<0,001 порівняно з контрольною групою  

САНИТАРНО ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ  
АКТИВНОЙ ДОБАВКИ “ЛЮКОН” ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ПОРОСЯТ 

Боровкова В. М. 

Харьковская государственная зооветеринарная академия, Харьков 

Приведены данные о влиянии абиотических факторов на организм поросят при доращивании. Установ-

лено, что снижение температуры внешней среды, увеличение влажности и скорости движения воздуха 

негативно влияют на организм поросят при доращивании. Установлено, что применение комплексной 

добавки из органического сырья “Люкон” в сочетании с инфракрасным излучением способствует увели-

чению среднесуточного прироста, улучшает обмен веществ, усиливает гуморальный и клеточный имму-

нитет поросят и уменьшает их заболеваемость. 

Ключевые слова: поросята, абиотические факторы, морфологические показатели крови, биохимиче-

ские показатели крови, среднесуточный прирост. 



Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.4.№1,2016 50 

HYGIENIC AND SANITARY VALUATION OF USING THE BIOLOGICALLY ACTIVE  
ADDITIVES “LYUKON” ON RAISING PIGLETS 

V. Borovkova  

Kharkiv State Zooveterinary Academy, Kharkiv 

Research objectives: determine the effect of infrared radiation and the dietary supplement on the body piglets 

by the negative impact of abiotic factors. Material and methods of research: The work was done in scientific and 

educational center of the Kharkiv State Veterinary Academy. For the research work selected 20 piglets Ukrainian 

white breed 60-65 days old. They were formed in 4 groups of five. Piglets were kept in individual stalls, feeding 

and housing conditions were satisfactory. The first group of animals was control, second group of animals re-

ceived dietary supplement 5 mg / kg of water for 10 days and 10 days break after that, the third group of animals 

received local spot heating with using infrared lamps PAR 38, in the fourth group of animals radiation combined 

using the drug “Lyukon”. During the examination were using zoo technical, biochemical, morphological and sta-

tistical research methods. The results have showed that the average increase compared with control piglets was 

significantly higher in 4 group of animals for 22%, absolute increase was in the second group 11%, third 12% 

(р<0,05) and the fourth 27% (р<0,01). In addition to the technological growth performance of pigs, we have 

studied the morphological and immunological indices pigs for radiation exposure and objectification of the drug 

“Lyukon”. Animal of the fourth group increased levels of red blood cells and hemoglobin increased particularly 

bacterial and lysozyme activity in serum and phagocytic activity of leukocytes. This indicates a general improve-

ment of erythropoiesis and strengthens the humoral and cellular immunity.  

Conclusion. For reducing the negative low temperature on the body of pigs  can be used not only physical 

methods (infrared radiation) as well as generally stimulating biological drugs. 

Key words: minerals, feeding, poultry, poultry farming, chelates, proteinates, zinc, copper, manganese, pro-

ductivity, efficiency, production, egg, quality, bioavailability, inorganic sources. 



Постановка проблеми. Забруднення про-
дуктів сільського господарства, у тому числі і 
кормових рослин, а також продуктів тваринни-
цтва, спостерігається на землях, що розташо-
вані поблизу промислових підприємств, місь-
ких звалищ та стоків стічних вод, у тому числі 
і каналізацій промислових молочних комплек-
сів та свинокомплексів. 

Особливого значення набуває проблема по-
стійної дії важких металів тоді, коли свині 
утримуються в умовах промислового комплек-
су і тварини фактично відірвані від землі, 
утримуються в умовах з підвищеним вмістом 
агресивних речовин, із жорстким мікрокліма-
том, при використанні однотипних раціонів. 

Корми, з яких складаються раціони сільсь-
когосподарських тварин, в основному містять 
необхідні поживні речовини і елементи – біл-
ки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінеральні ре-
човини, тощо. 

Проте, при інтенсивному використанні тва-
рин у промислових умовах, і після Чорнобиль-
ського синдрому, де діють фактори, що знижу-
ють природну резистентність організму, їх по-
треба в поживних речовинах значно зростає, 
потребує використання нових біологічно акти-
вних речовин та їх кардинальної корекції [1, 
4]. 

Все більшу увагу дослідників багатьох кра-
їн світу привертає використання в годівлі тва-
рин нетрадиційних сполук, у тому числі і про-
дукту, отриманого шляхом метасоматозної об-
робки реолітових ксенотуфів. Їх унікальні фі-
зико-хімічні властивості обумовлюють біоло-

БУРЛАКА В. А., д. с.-г. н. Житомирський національний агроекологічний 

університет, м. Житомир 

Важкі метали (ВМ), нітрати, нітріти, пестициди інші токсини потрапляють переважно в рослини і  

продукти, які з них виготовляються. Значне забруднення середовища ВМ на ряд із низьким рівнем цих 

металів у біосфері і високою токсичністю потребують постійного моніторингу за їх вмістом не тільки 

в навколишньому середовищі, а й в кормах та харчових продуктах. 

Ключові слова: алунітове борошно, важкі метали, метасоматозний реолітовий ксенотуфіт, 

нітрати, нітрити, пестициди,каолінове борошно.  

гічну активність по відношенню до живих ор-
ганізмів. Взаємодія (іонний обмін та адсорб-
ція) і механічні процеси, що супроводжується 
змінами фізіологічних показників та продукти-
вності тварин. 

Продукт метасоматози реолітових ксеноту-
фів – алунітове борошно це сипучий порошко-
подібний препарат від світло-сірого до ясно 
зеленого кольору, без запаху, адсорбує аміак, 
меркаптани та зв’язує важкі метали і радіоак-
тивні речовини [3, 5] Алунітове борошно в 
1,5–2,0 рази уповільнює проходження їжі тра-
вною трубкою тварин завдяки утриманню в 
ній різноманітних з’єднань срібла. Одним із 
важливих механізмів дії алунітів є їх спромож-
ність до імобілізації ферментів шлунково-
кишкового тракту тварин, підвищуючи їх ак-
тивність та стабільність поліпшуючи перетра-
вність речовин корму [2, 6, 7]. 

Метою досліджень, що проходили в госпо-
дарстві “Колодянський бекон”, було обґрунту-
вання нових екологічних аспектів підгодівлі 
представників детергентів – алунітового та 
каолінового борошна в раціонах холостих, по-
росних і підсисних свиноматок з метою корек-
ції обміну важких металів у ланцюгу корм – 
свиноматки – приплід. 

Об’єктом дослідження були свиноматки ве-
ликої білої породи 2-го опоросу живою масою 
200-220 кг. Дослідження проводили методом 
груп-аналогов, в кожну групу відібрали по 8 
голів холостих свиноматок. 

Матеріал і методи досліджень. Матеріа-
лом для обстеження були середні зразки кор-

УДК 615.9:636.084:619:312:015 
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мів, м’язова тканина, кров, молозиво і молоко. 
Відбір проб та їх хімічний склад проводили 
згідно класичних методик. Свиноматки 
(холості і поросні) утримувалися в групових 
станках по 8 голів, а підсисні, в індивідуаль-
них станках. Домішки каолінового та алуніто-
вого борошна задавали холостим та супорос-
ним у групові годівниці у складі комбікорму, а 
підсисним маткам – індивідуально. Доступ до 
води був вільним, здійснювався із соскових 
автонапувалок типу ПСБ-1. 

У досліді в якості одного із головних факто-
рів забруднення продуктів свинарства важки-
ми металами (ВМ) використовували традицій-
ні корми, в яких їх вміст значно коливався, а 
іноді значно перевищували граничнодопусти-
мі концентрації (ГДК). Визначення важких ме-
талів у кормах, крові, молозиві та молоці про-
водили методом атомно-абсорційної спектро-
графії та полярографії на спектрофотометрі 
ААС-30 та поліграфії – ПУ-1. 

Добову потребу корму кормів і добавок ді-
лили на дві даванки і згодовували вранці та 
ввечері. 

Раціон свиноматок був однаковий. В облі-
ковий період, який продовжувався 142 доби, 
свиноматкам згодовували комбікорм та інші 
корми раціону для підсисних свиноматок  
(табл. 1).  

Однак у раціоні свиноматок другої та тре-
тьої дослідних груп вводили алунітове та као-
лінове борошно у кількості по 135 г у холос-
тих та поросних свиноматок та 160 г із розра-
хунку на голову на добу. 

Виходячи з даного раціону, констатуємо, 
що свиноматки в період лактації були забезпе-
чені групою основних поживних речовин. В 
раціоні на 100 кг живої маси припадало 2,6 кг 

сухої речовини, на 1 кг сухої речовини в раціо-
ні було 1,26 кг кормових одиниць, 14,8 МДж 
обмінної енергії, 170 г сирого протеїну, 77 си-
рої клітковини тощо. Таким чином аналізуючи 
корм та раціони свиноматок виявляється що 
кількість кадмію і миш’яку коливалась у ши-
рокому діапазоні. 

Коефіцієнт переходу важких металів із кор-
мів раціону в продукцію свиней та органи роз-
раховували за формулою: 

Кп = (ВВМР × ВВМП), 
де Кп – коефіцієнт переходу; 
ВВМР – вміст важких металів у раціоні, мг; 
ВВМП – вміст важких металів у продукції 

тварин та внутрішніх органах, мг/кг. 
З метою наявності та контролю динаміки в 

організмі важких металів (ВМ) у свиноматок 
відібрали кров із вушної вени та молоко підсо-
сом. Коефіцієнт концентрації важких металів у 
ланцюгу раціон – організм тварин, кров, моло-
зиво, молоко визначали за формулою: 

Кк =    
де Кк – коефіцієнт концентрації; 
ВВМР – вміст важких металів в продукції 

свиней, мг/кг; 
ВВМП – вміст важких металів у раціоні, мг 
Матеріали досліджень обробляли методом 

варіаційної статистики з використанням ПК на 
основі розрахунку середнього арифметичного 
(М), середньоквадратичної похибки (m) та ві-
рогідності та різниці між порівнювальними 
показниками (Р). 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Хімічний склад і рівень важких металів в 

основних кормах дає можливість констатува-
ти, що рівень значно коливається і не завжди 

,
100

ВВМР

ВВМПх
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Таблиця 1. Раціон свиноматок, підсисний період, жива маса 200-220 кг  

Корм Кількість 
корму, кг 

Кормові 
одиниці, кг 

Перетравний 
протеїн, г 

Са, г Р, г Каротин, мг 

1-а контрольна, 2-а та 3-а дослідні 

Комбікорм 4,35 4,5 512 28,0 10,0 17 

Перегін 5,0 1,0 155 6,0 5,5 5,0 

Буряк кормовий 4,8 0,63 43,7 1,9 1,4 - 

Трав’яне борошно 1,0 0,62 86,0 11,0 3,0 120,0 

В раціоні   6,30 796 45,9 19,9 142 



відповідає нормам, прийнятим у тваринництві 
(табл. 2).  

У програмі глобального моніторингу, при-
йнятим ООН, важкі метали відносять до най-
більш небезпечних забруднювачів біосфери, 
контроль за якими потрібно проводити в пер-
шу чергу. 

Позитивно вплинуло введення метасоматоз-
них ріолітових ксенотуфів на наявність таких 
важких металів, як кадмій та миш’як і їх кон-
центрація у крові значно зменшилася (табл. 3). 
Так у крові холостих маток із дослідних груп, 

де тварини отримували каолінове та алунітове 
борошно по 5,5% до сухої речовини раціону 
на 26% кадмію та 23,1% миш’яку відповідно. 

У сто діб поросності збереглася та ж тенде-
нція до зменшення кількості важких металів. 
У свиноматок дослідних груп цей показник 
був меншим – кадмію на 42,1%, а миш’яку на 
71,5% щодо аналогічних показників аналогів 
із контрольної групи. 

Довгострокове згодовування детергентних 
препаратів позитивно і вірогідно вплинуло на 
вміст важких металів у крові тварин: на 15-у 
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Таблиця 2. Вміст деяких важких металів в кормах, мг/ кг  

Вид корму Хімічний елемент 

Кадмій Миш’як 

Комбікорм 0,237 2,176 

Буряк кормовий 0,19 0,011 

Сколотини сухі 0,02 0,03 

Трав’яне борошно 0,021 0,98 

Пшениця 0,009 0,0028 

Ячмінь 0,010 0,0041 

Овес 0,014 0,0049 

Пшеничні висівки 0,017 0,013 

Кукурудза 0,011 0,042 

Горох 0,32 0,061 

Шроти соняшникові 0,68 0,110 

М’ясо-кісткове борошно 0,02 1,00 

Дріжджі кормові 0,16 0,10 

Показники Групи 

1-контрольна 2-дослідна 3-дослідна 

Холості свиноматки 

Кадмій, мг 0,36±0,03 0,027±0,04 0,028±0,01 

Миш’як, мг 0,026±0,003 0,020±0,004 0,019±0,002 

Поросні матки, 100 доба 

Кадмій, мг 0,38±0,001 0,0019±0,022 0,0018±0,001 

Миш’як, мг 0,035±0,003 0,013±0,004 0,012±0,002 

Підсисні матки, 15 доба 

Кадмій, мг 0,03±0,01 0,14±0,02 0,11±0,01 

Миш’як, мг 0,029±0,005 0,013±0,006 0,010±0,003 

Таблиця 3. Вміст важких металів у крові маток, n=3, M±m  



добу підсисного періоду – кадмію у 3,9 рази, а 
миш’яку у 3,2 рази відповідно до контролю. 

Рівень динаміки біогенної міграції сполук 
важких металів у молозиві та молоці свинома-
ток представлений у табл. 4. 

Щодо вмісту важких металів у молоці, то їх 
кількість у тварин контрольної групи протягом 
лактації лишався на доволі високому рівні, од-
нак менше гранично допустимої концентрації. 
Концентрація важких металів – кадмію та ми-
ш’яку в молозиві і молоці свиноматок дослід-
них груп (2-ої та 3-ої), в раціон яких додатково 
включали каолін та алуніт, була значно ниж-
чою. 

Згодовування алунітового та каолінового 

борошна свиноматкам привело до зменшення  
протягом лактації – 1-ої, 5-ої та 21-ої доби в 
молозиві і молоці кадмію на 26,5-47,5, а ми-
ш’яку на 50-73%. 

Висновки. Корекція раціонів свиноматок 
природним каоліном та алунітом дало можли-
вість знизити кількість кадмію та миш’яку у 
крові холостих і поросних та крові, молозиві і 
молоці підсисних маток. 

Тому, з метою посилення протекторної ме-
таболічної дії запропонованих інгредієнтів – 
каолінового та алунітового борошна фракцією 
0,01-0,07 мм необхідно вносити в раціон що-
денно у кількості: каолінове – 5,5% і алунітове 
– 5,5% до сухої речовини корму. 

Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.4.№1,2016 54 

Таблиця 4. Міграція кадмію і миш’яку у молозиві та молоці свиноматок, n = 3, M±m 
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Показники Групи 

1-контрольна 2-дослідна 3-дослідна 

Перший день лактації 

Кадмій, мг 0,36±0,03 0,027±0,04 0,028±0,01 

Миш’як, мг 0,026±0,003 0,020±0,004 0,019±0,002 

П’ята доба лактації 

Кадмій, мг 0,059+±0,003 0,091±0,001 0,029±0,002 

Миш’як, мг 0,029±0,001 0,010±0,001 0,010±0,002 

Двадцять перша доба лактації 

Кадмій, мг 0,049+±0,002 0,032±0,003 0,022±0,002 

Миш’як, мг 0,026±0,001 0,007±0,0001 0,007±0,0003 
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ДИНАМИКА БИОГЕННОЙ МИГРАЦИИ СОЕДИНЕНИЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В 
ОРГАНАХ И ТКАНЯХ СВИНОМАТОК ПОД ДЕЙСТВИЕМ ПРОДУКТА МЕТАСОМА-

ТОЗНИХ РИОЛИТОВЫХ КСЕНОТУФОВ 

В. Бурлака 

Житомирский национальный агроэкологический университет, г .Житомир 

Тяжелые металлы (ТМ), нитраты, нитриты, пестициды другие токсины попадают преимуществен-

но в растения и в продукты, которые из них изготавливаются. 

Значительное загрязнение среды ВМ на ряд с низким уровнем этих металлов в биосфере и высокой 

токсичностью требуют постоянного мониторинга за их содержанием не только в окружающей среде, 

но и в кормах и пищевых продуктах. 

Ключевые слова: алунитовая мука, тяжелые металлы, метасоматозный реолитовый ксенотуфит, 

нитраты, нитриты, пестициды, каолиновая мука.  

DYNAMICS BIOGENIC MIGRATION OF HEAVY METALS  THE ORGANS AND TISSUES 
OF SOWS UNDER THE PRODUCT METASOMATOZNYH RIOLITOVYH KSENOTUFIV 

V. Burlaka 

Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr 

Heavy metals, nitrates, nitrites, pesticides and other toxins, in most cases get in plants and in products that 

make from them. 

Considerable contamination of environment heavy metals on a row with the low level of these metals in a bio-

sphere and with high toxins need permanent monitoring of their maintenance not only in an environment, and in 

forage and food products. 

Contamination of agricultural products, including feed plant and animal products, there is on land located 

near industrial plants, landfills and municipal sewage waste water, including sewage and industrial complexes 

dairy and pig farms. 

In global monitoring program adopted by the United Nations, heavy metals belong to the most dangerous pol-

lutants of the biosphere, which controls should be carried out first. 

Correction diets of sows and natural kaolin alunite made it possible to reduce the amount of cadmium and ar-

senic in blood, colostrum and milk idle, gestation and lactating mares. 

Therefore, in order to enhance tread metabolic action proposed ingredients – kaolin and alunitovoho flour 

fraction 0,01–0,07 mm should make the diet daily in number: kaolin – 5,5% and alunite – 5,5% of dry matter feed. 

 

Key words: alunite torment, heavy metals, metasomatic riolitе xenotuffes, nitrates, nitrites, pesticides, sow, 

kaolin torment. 



Постановка проблеми. Перспективний 

розвиток ставкового рибництва і послідовне 

підвищення його ефективності поряд з вирі-

шенням технічних проблем постійно вимагає 

найсерйознішої уваги до процесу годівлі та 

використання повноцінних і економічно вигід-

них кормів для всіх вікових груп коропа. Вирі-

шенню цього завдання має сприяти наявність 

чітких уявлень про харчові потреби і особли-

вості травлення коропа, про склад і поживнос-

ті використовуваних кормів, режимах і нормах 

годівлі і механізації трудомістких процесів 

[1].  

У товарному рибництві головним завдан-

ням є забезпечення максимального виходу ри-

бної продукції в найбільш короткі терміни. Це 

означає, що необхідно мати такі корми, енер-

гія яких у максимальній мірі забезпечувала б 

пластичний обмін у коропа. Рішення даної за-

дачі здійснюється на підставі знань харчових 

потреб риб. Однак не тільки склад кормів і їх 

якість забезпечують використання трансфор-

мованих речовин і енергії на ріст риб. Швид-

кість росту зумовлюється цілим рядом біологі-

чних, екологічних, фізіологічних і біохімічних 

особливостей коропа. Тому поряд з харчовими 

потребами кожному рибоводу слід добре знати 

особливості і оптимальні умови розвитку ко-

ропа, потенційні можливості зростання, зако-

номірності трансформації поживних речовин в 

організмі [3].  

Потреба коропа в елементах харчування 

змінюється протягом усього його життя. Особ-

ливо складною і важливою є проблема білко-

вого харчування. Використання високобілко-

вих компонентів у вигляді шротів олійних 

БУРЛАКА В. А., д. с.-г. н. 

МЕЛЕНІВСЬКИЙ О. М., аспірант 

Житомирський національний агроекологічний 

університет, м. Житомир 

Наведені результати згодовування свіжої та консервованої барди коропу Любінської лускатої породи 

у кількості 10% в складі зернової суміші. Також за аналізом отриманих нами даних про затрати корму в 

ході вегетаційного сезону було зроблено висновок, що динаміка затрат корму в процесі вирощування 

цьоголіток носить закономірний характер. 

Ключові слова: короп, свіжа та консервована барда, зернова суміш, затрати корму, 

рибопродуктивність.  

культур, бобових рослин, кормових дріжджів 

різної природи при поєднанні із зерновими 

культурами (пшеницею, вівсом, ячменем) до-

зволяє балансувати і створювати дешеві і пов-

ноцінні раціони для коропа різного віку.  

Науково обґрунтоване застосування віта-

мінних, мінеральних і ферментних препаратів 

в поєднанні з іншими біологічно активними 

речовинами дозволяє значно підвищити ефек-

тивність годування за рахунок збільшення до-

ступності і перетравності поживних речовин 

корму [2].  

Серйозну увагу при годівлі риб слід приді-

ляти способам внесення кормів, які забезпечу-

ють досить ефективне використання корму.  

Якщо взяти до уваги, що в структурі собіва-

ртості рибної продукції витрати на комбікорм 

становлять 50% і більше, то прорахунки в тех-

нології годівлі сильно знижують економічну 

ефективність роботи ставкових господарств, 

особливо при застосуванні дорогих комбікор-

мів. Тому питання раціонального використан-

ня комбікормів у рибній промисловості набу-

вають особливого значення [8].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В останні роки у ряді країн досліджується 

ефективність використання у годівлі товарно-

го коропа цільного зерна злакових, зокрема 

пшениці та ячменю. Досліди, проведені у був-

ших НДР, Чехословаччині і Росії [5, 6], пока-

зали, що при згодовуванні коропу зерна пше-

ниці, або суміші пшениці і ячменю, рибопро-

дуктивність ставів становила 10-12 ц/га. За да-

ними І. П. Лазарева [7], використання зерна 

пшениці для годівлі дворічок коропа при щіль-

ності посадки 3,5 тис. екз./га за впливом на 
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ріст риби і затрати корму не відрізняється від 

комбікорму К 111. Зерно злаків відносять до 

категорії неповноцінних кормів із дефіцитом 

протеїну і незамінимих амінокислот –

метіоніну і лізину. Тому згодовування коропу 

зерна злаків здійснюється залежно від розвит-

ку в ставах природної кормової бази протягом 

вегетаційного сезону. Найбільший ефект від 

згодовування досягається, коли в ставах по-

стійно міститься: зообентосу не менше 3-5 г/

м2, зоопланктону – 8-13 г/м 3 [5]. 

Тому метою роботи було дослідити вплив 

свіжої та консервованої пшеничної барди у 

складі кормів для годівлі цьоголіток коропа на 

їх ріст, рибопродуктивність ставів, затрати ко-

рму, а також вартість рибної продукції. 

Матеріали та методи досліджень. Дослі-

дження проведені на ставах рибдільниці това-

риства з обмеженою відповідальністю 

“Сільськогосподарська фірма “Інтеррибгосп” 

Радомишльського району Житомирської обла-

сті. Стави розташовані за межами села Білка 

Радомишльського району Житомирської обла-

сті Кримоцької сільської ради, зарегульований 

водотік – річка Білка, басейн ріки Тетерів. 
Об’єктом дослідження слугували цьоголіт-

ки любінського лускатого коропа в процесі їх 

вирощування у виробничих і дослідних ставах 

із застосуванням кормових сумішей. Схема 

науково-господарського досліду наведена в 

таблиці 1.  

З метою вивчення впливу нетрадиційних 

компонентів у складі кормосумішей при годів-

лі цьоголіток на їх ріст, рибопродуктивність 

ставів, витрати корму, фізіологічний стан і біо-

хімічний склад м’яса, а також вартість рибної 

продукції проводились дослідження з враху-

ванням методичних вказівок [4, 9]. 

Для годівлі коропа в контрольних ставах 

використовували кормові суміші, які виготов-

ляли безпосередньо в господарстві із подріб-

неного зерна пшениці, ячменю та гороху 

(табл. 2).  
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Таблиця 1. Схема науково-господарського досліду  

Група Щільність посадки Корми 

контрольна 30000 Зерносуміш 

2 – дослідна 30000 Зерносуміш + 10% барди 

 

Компоненти 

корму % 

Обмінна 

енергія, 

МДж/кг 

Кормові 

одиниці в 

1 кг 

Вміст, % 

сирого 

протеїну 

сирого 

жиру 
БЕР 

лізи-

ну 
метіоніну 

Зернова суміш 

пшениця 50 6,75 0,64 6,65 1,10 33,0 0,18 0,09 

ячмінь 45 5,76 0,52 5,13 0,99 28,8 0,21 0,09 

горох 5 0,66 0,06 1,1 0,1 2,7 0,07 0,02 

всього 100 13,17 1,22 12,88 2,19 64,5 0,46 0,2 

Кормова суміш з 10% пшеничної барди 

пшениця 40 5,40 0,51 5,32 0,88 26,4 0,15 0,07 

ячмінь 45 5,63 0,51 5,02 0,97 28,2 0,21 0,09 

горох 5 0,66 0,06 1,1 0,1 2,7 0,07 0,02 

пшенична барда 10* 1,12 0,11 2,01 0,76 4,71 0,08 0,04 

всього 100 12,81 1,19 13,45 2,71 62,01 0,51 0,22 

Таблиця 2. Склад і поживність зернових кормів для годівлі цьоголіток і дволіток коропа 
з використанням свіжої та консервованої пшеничної барди  

* – відсотки барди подано  в перерахунку на суху масу  



За рахунок додавання пшеничної барди до 

зернового корму в кількості 10-30% в кормо-

вій суміші дещо знизилась кількість кормових 

одиниць – з 1,22 до 1,17-1,19, проте зріс вміст 

сирого протеїну відповідно на 0,57-2,23% та  

вміст сирого жиру на 0,52-1,62%, завдяки чо-

му зросла поживність корму.   
Результати досліджень та їх обговорення.  
Щільність зариблення дослідних вирощува-

льних ставів становила 30 тис. екз./га, частка 

барди, яку додавали до зернового корму, скла-

дала 10%. На кінець вегетаційного сезону се-

редня маса цьоголіток в дослідному ставку до-

сягла 39г проти 33,9г в контролі. Оскільки ви-

хід цьоголіток із вирощування у обох ставах 

був практично однаковим – 66–67%, рибопро-

дуктивність ставу, де проводили годівлю зер-

новим кормом, склала 681 кг/га, а дослідного – 

771 кг/га, тобто була вищою на 13,2% (табл. 

3). 

Аналіз затрат кормів на одиницю продукції 

цьоголіток коропа з врахуванням складу кор-

мів і енергетичної цінності показано в таблиці 

4.  

Так, затрати корму складали 5,0 одиниць в 

контрольному ставку і 4,8 в дослідному, в то-

му числі 4,3 за рахунок зерносуміші і 0,5 – за 

рахунок барди в перерахунку на суху масу.  За 

рахунок додавання зернової барди знизились 

затрати  кормових одиниць, протеїну і обмін-

ної енергії на 1 кг приросту риби. 

Динаміку затрат корму протягом вегетацій-

ного сезону при вирощуванні цьоголіток коро-

па з використанням для годівлі зернових кор-

мів із додаванням барди показано на рисунку.  

Годівлю цьоголіток звичайно розпочинали 

через 25 – 30 днів після зариблення при їх  ма-

сі 1,5-3 г. У початковий період годівлі, який 

припадає на кінець червня – першу декаду ли-

пня, а маса  цьоголіток складає 2-5 г, затрати 

корму були мінімальними (1,02-1,35 корм. 

од.). Низькі затрати корму пояснюються ма-

лою масою цьоголіток та добрим розвитком 

природної кормової бази, що дозволяло в по-

вній мірі задовольнити їх харчові потреби  

природними кормами.  

Протягом другої половини липня затрати 

корму дещо зросли і перебували у межах 1,35-

3,8 кормових одиниць. Протягом  серпня за-

трати корму зростали від 3,4-3,8 на початку 

місяця до 5,6-6,2 в кінці, що частково пов’яза-

но з певним погіршенням гідрохімічного ре-

жиму і зниженням кількості природного кор-

му. 
У вересні інтенсивна годівля риб продовжу-

валася. Затрати корму в цей час зростали до 6-
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Таблиця 4. Витрати кормів та енергії на приріст цьоголіток коропа залежно від умов 
вирощування та складу раціону  

№ 

ставу  

Склад 

корму 

Поса-

джено, 

тис. 

екз./га 

Виловлено 
Витрати  на кг 

приросту, кг 
Рибопро-

дуктивніс

ть, кг/га тис. 

екз/га 

% ви-

ходу 

середня 

маса, г 

загальна 

маса, кг 

комбі-

корму 

бар-

ди* 

6 зерносуміш 30 20,1 67 33,9 29 5,0 - 681 

4 
зерносуміш 

+ барда 10% 
30 19,8 66 39 27 4,3 0,5 771 

Таблиця 3. Результати вирощування цьоголіток коропа при годівлі кормовими сумішами 
із пшеничною бардою  

Примітка: * – затрати барди подані в перерахунку на суху масу  

Корми 
Щільність 

посадки 

Витрати на 1 кг приросту маси риби 

кормів, 

кг 

барди, 

кг 

кормових 

одиниць 

сирого 

протеїну, г 

обмінної ене-

ргії, МДж 

лізину, 

г 

Зерносуміш 30000 5,0 - 6,10 644,0 65,85 23,0 

Зерносуміш + 

10% барди 
30000 4,3 0,5 5,12 578,4 55,08 21,93 



7 кормових одиниць, проте вони виправдані, 

оскільки у вересні відбувається фізіологічна 

підготовка цьоголіток до зимівлі. 

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. 

Аналіз отриманих нами даних про затрати 

корму в ході вегетаційного сезону дозволяє 

зробити висновок, що динаміка затрат корму в 

процесі вирощування цьоголіток носить зако-

номірний характер. Вона обумовлюється змі-

нами екологічної ситуації у ставах та спектру 

живлення цьоголіток, а також їх фізіологічни-

ми особливостями у різні періоди вирощуван-

ня.  
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Рисунок. Динаміка затрат корму на приріст цьоголіток  
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ДИНАМИКА РАСХОДА КОРМОВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ СЕГОЛЕТОК КАРПА 

Бурлака В. А., Меленевский А. М. 

Житомирский национальный агроэкологический университет, г .Житомир 

В статье приведены результаты скармливания свежей и консервированной барды карпу Любинской 

чешуйчатой породы в количестве 10% в составе зерновой смеси. Также по анализу полученных нами дан-
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ных о затратах корма в ходе вегетационного сезона был сделан вывод, что динамика затрат корма в 

процессе выращивания сеголеток носит закономерный характер. 

Ключевые слова: карп, свежая и консервированная барда, зерновая смесь, затраты корма, рыбопро-

дуктивность. 

DYNAMIC OF FEED COSTS IN GROWING ONE-YEAR CARP 

V. Burlaka, O. Melenivskyi 

Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr 

The article shows the results of feeding fresh and canned bards to Lyubin scaly carp species in the amount of 

10% as part of the grain mixture. Also, by the analysis of our data on the feed charges during the growing season, 

it was concluded that the dynamics in the food charges in growing one-year carp is naturally determined. 

Scientifically sound use of vitamins, minerals and enzymes in combination with other biologically active sub-

stances can significantly increase the effectiveness of feeding by increasing the availability and digestibility of 

feed nutrients. 

Serious attention when feeding fish should be given to ways of making feed, providing very efficient use of feed. 

If we take into account that the cost structure of production of fish feed costs account for 50% or more, errors 

in feeding technology greatly reduces the economic efficiency of the farm pond, particularly in the application of 

expensive feed. Therefore the question of sustainable use of animal feed in the fishing industry are particularly 

visual. 

It is established that the use of wheat for feed dvorichok carp stocking density at 3,5 thousand. Ind. / Ha influ-

ence on the growth of fish and the cost of food is different from feed 111 K cereals classified as substandard feed, 

protein-deficient and nezaminymyh-metioninu amino acids and lysine. Because carp feeding cereals is dependent 

on the development in natural ponds fodder during the growing season. The greatest effect of feeding is achieved 

when the ponds permanently contained, benthos at least 3-5 g / m2, zooplankton – 8-13 g / m3. 

 

Key words: carp, fresh and canned bard, grain mix, feed charges, fish productivity. 



Постановка проблеми. Миргородська по-

рода свиней, яка на даному етапі розвитку га-

лузі свинарства утримується лише в одному 

племінному господарстві – ДП “ДГ ім. Декаб-

ристів” Полтавської області й постійно скоро-

чує свою численність, має ряд серйозних про-

блем, які стосуються добору молодняка за лі-

нійною належністю та бажаними ознаками 

продуктивності, підбору батьківських пар, які 

неспоріднені між собою, використання інбред-

них тварин тощо. 

Загальновідомо, що процес вирощування 

ремонтних свиней відноситься до основних 

факторів, які впливають на рівень подальшої 

їх продуктивності, обумовленої генотипом.  

Встановлено, що вплив генотипу на інтенсив-

ність росту може досягати 55% [10]. Вирощу-

вання молодняка – це досить складний і відпо-

відальний процес, який вимагає об’єднання 

зусиль щодо початкового добору кращих тва-

рин, забезпечення їм належних умов утриман-

ня та відповідного рівня годівлі в процесі ви-

рощування, точності оцінювання ознак проду-

ктивності та інших міроприємств, що в кінце-

вому результаті приведуть до повної  реаліза-

ції спадковості тварин [1, 11]. 

Поза різні методи добору свиней, найбільш 

вживаним є метод індивідуального відбору, 

ВОЙТЕНКО С. Л.,1 д. с.-г. н., професор 

ВИШНЕВСЬКИЙ Л. В.,2 к. с.-г. н. 

1Полтавська державна аграрна академія, 

м. Полтава 
2Інститут розведення і генетики тварин імені 

М. В. Зубця 

Викладені результати досліджень методів розведення  свиней миргородської породи, яка на даному 

етапі є не численною й утримується лише в одному племінному господарстві України. Доведена 

можливість використання в селекційному процесі свинок, що мають 6 і 12% умовної частки кровності за 

породою п’єтрен, а решта – за миргородською породою. Розведення таких тварин не призводить до 

зниження ростових показників, порівняно із чистопородним молодняком, але запобігатиме звуженню 

генетичної різноманітності популяції та уникненню спорідненого підбору батьківських пар. Встановлена 

доцільність використання в локальній популяції інбредних кнурців, ступінь сумарного інбридингу яких 1–

3%. Такі тварини не знижують живу масу та приростив процесі вирощування, порівняно з аутбредним 

молодняком і можуть використовуватися для відтворення стада при чистопородному розведенні.  

Ключові слова: миргородська порода, жива маса, прирости, походження свинок, ступінь інбридингу 

кнурців.  

який передбачає оцінку кожної тварини за фе-

нотипом, генотипом та комплексом ознак [6]. 

Вважається, що такий метод добору більш ефе-

ктивний, порівняно із масовим, оскільки забез-

печує більш швидке вдосконалення стада [12]. 

Наразі у галузі свинарства добір тварин 

найчастіше здійснюється на основі бонітуван-

ня, або комплексної оцінки за сукупністю 

ознак. При цьому основними ознаками при 

доборі молодняка за комплексом ознак є похо-

дження, жива маса та довжина тулубу в різні 

вікові періоди, а також власна продуктивність. 

Причому власна продуктивність визначається 

лише при досягненні тваринами живої маси 

100 кг за їх вирощування згідно відповідної 

методики, що практично неможливо в більшо-

сті племінних господарств. Тому найбільш об’-

єктивними ознаками, за якими ведуть добір 

ремонтного молодняка в процесі вирощування 

і які дозволяють прогнозувати їх продуктив-

ність, вважається жива маса та довжина тулубу 

в обумовлені вікові періоди. 

З урахування чого добір ремонтних свиней 

за живою масою, а також приростами в процесі 

їх вирощування з метою добору більш високо-

продуктивних, є актуальним питанням, особ-

ливо для закритої не численної популяції, 

якою є миргородська порода на сучасному ета-

пі її розвитку. 
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Аналіз останніх досягнень в досліджен-
нях і публікацій з даної проблеми.  

Багатьма дослідниками встановлено, що  

ріст тварин – це збільшення живої маси орга-

нізму, його тканин і органів, лінійних промі-

рів, які відбуваються в результаті розмножен-

ня клітин та збільшення їх маси й супроводжу-

ються формуванням характерного типу будови 

тіла. На ріст свиней впливають генетично обу-

мовлені та паратипові фактори [2, 5, 8].  

При цьому для кожної породи свиней існу-

ють генетично обумовлені межі оптимального 

процесу росту, які приводять до зниження ін-

тенсивності росту тварин із збільшенням їх 

віку. Жива маса молодняка відноситься до   

фактору, від якого залежить збереженість по-

росят, скорочення строків їх вирощування, 

зменшення витрат корму та підвищення від-

творної здатності тощо. Доведено існування 

високого кореляційного зв’язку між живою 

масою свиней в ранньому віці – від народжен-

ня до одно- двохмісячного віку і досягненням 

живої маси 100 кг [9]. Саме тому в умовах су-

часного виробництва свинини рекомендовано   

так організовувати вирощування поросят, щоб 

їх жива маса у місячному віці становила 6 -7 

кг, а в двохмісячному – не менше 15-16 кг [4].  

При розведенні свиней миргородської поро-

ди в основу селекційно-племінної роботи по-

кладено принцип збереження їх біологічних 

особливостей, а також конституційно-

морфологічних параметрів, що узгоджується із 

використанням однорідного підбору за продук-

тивністю, походженням, віком, ступенем спо-

рідненості тощо. Подібні кроки приводять до 

створення консолідованої сільськогосподарсь-

кої популяції, але з урахуванням її малої чис-

ленності можливий прояв крайніх варіант од-

норідного підбору – зниження резистентності 

тварин й життєздатності молодняка, а також 

повне виродження породи. Певним прогресом 

у підвищенні генетичної мінливості малочис-

леної популяції та уникнення спорідненого 

розведення може бути ввідне схрещування з 

породами, які брали участь у її створені чи 

удосконаленні, й залишили певну частку спад-

ковості в геномі. Породою, яка використовува-

лася для створення нових структурних оди-

ниць в миргородській породі в 70-х роках ми-

нулого сторіччя була порода п’єтрен [7], тому 

до неї повернулися на етапі звуження генетич-

ної мінливості в миргородській породі та різко-

го скорочення численності породи з метою 

створення нової лінії [3]. Були одержані твари-

ни різних генерацій за участю породи п’єтрен 

та миргородської породи, що убезпечувало 

останню від виродження та спорідненого роз-

ведення. Але в силу різних факторів робота 

була закрита й тварини із стада виранжувані. 

Тому метою нашої роботи було встановити 

вплив походження свинок миргородської поро-

ди, а також спорідненості кнурців цієї ж поро-

ди на зміну їх ростових показників в процесі 

вирощування від двох до дев’ятимісячного ві-

ку. 

Методика досліджень. Дослідження щодо 

вивчення продуктивності свиней миргородсь-

кої породи проводилося в ДП “ДГ ім. Декаб-

ристів” Полтавської області, у стаді, яке на да-

ному етапі є єдиним, що розводить свиней 

миргородської породи в Україні. 

Свинки миргородської породи були розпо-

ділені на три групи залежно від походження: 

чистопородні тварини (100% кровності за мир-

городською породою), 88% умовної кровності 

за миргородською породою та 12 % кровності 

за породою п’єтрен, а також 94% умовної кро-

вності за миргородською породою та 6 % кро-

вності за породою п’єтрен. Жива маса визна-

чалася в обумовлені вікові періоди на дату на-

родження шляхом зважування тварин зранку 

до годівлі. Абсолютний та середньодобовий 

прирости визначені згідно загальноприйнятих 

методик у тваринництві. Відносний приріст – 

за формулою Броді-Шмальгаузена. Ступінь 

інбридингу кнурців визначали за використан-

ня комп’ютерної програми, враховуючи сума-

рний ступінь інбридингу на спільних предків. 

Одержані результати досліджень опрацьовані 

методами варіаційної статистики. 
Результати досліджень. Нашими дослі-

дженнями встановлено, що ремонтні свинки 

миргородської породи різної частки кровності 

за материнською породою під час їх вирощу-

вання від двох до дев’ятимісячного віку харак-

теризувалися деякою різницею за показниками 

живої маси, яка не завжди обумовлювалася їх 

походженням (табл. 1). Маючи практично од-

накову живу масу у двохмісячному віці (17,9–

186 кг), ремонтні свинки різного походження 

до чотирьохмісячного віку в певній мірі її змі-

нили за найменшого значення у тварин, які 
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мали 12% умовної кровності за породою п’єт-

рен (ІІ група). При цьому свинки із меншою 

часткою кровності за породою п’єтрен – 6% 

(ІІІ група) мали кращі показники, порівняно із 

молодняком із більшою часткою кровності за 

вказаною породою на 2,2 кг і дещо переважа-

ли чистопородних свинок миргородської поро-

ди першої групи. 

У подальші вікові періоди жива маса свинок 

різної частки кровності за миргородською по-

родою та породою п’єтрен (ІІ і ІІІ  групи) 

практично не різнилися між собою й не мали 

достовірної різниці з тваринами, в генотипі 

яких не було інформації про породу п’єтрен (І 

група).  

Абсолютний приріст свинок за період їх ви-

рощування з двох-до дев’ятимісячного віку 

варіював у межах 103,0-101,5кг за незначної 

переваги чистопородних тварин І групи. Част-

ка кровності за породою п’єтрен не забезпечу-

вала суттєвої різниці показника між тваринами  

ІІ і ІІІ груп. Аналогічна тенденція установлена 

між групами ремонтних свинок з різною част-

кою кровності за миргородською породою за 

відносними й середньодобовими приростами, 

не підтверджуючи погіршення показників вна-

слідок присутності в геномі тварин інформації 

про спадкову основу іншої породи. 

Наявність не значної частки умовної кров-

ності (6 і 12%) породи п’єтрен у свинок мирго-

родської породи не привело до зменшення до-

вжини тулубу у віці 9 місяців. Даний показник 

знаходився на рівні 109,0–109,6см і не корелю-

вав із походженням свинок. 

За результатами цих досліджень можливо 

зробити висновок про доцільність використан-

ня свинок, що мають 6 і 12 % умовної  частки 

кровності за породою п’єтрен. Розведення та-

ких тварин не приводить до зниження росто-

вих показників, порівняно із чистопородним 

молодняком (100% миргородською породою), 

але запобігатиме звуженню генетичної різно-

манітності популяції та уникнення спорідне-

ного підбору батьківських пар. 

Крім можливості використання тварин, що 

мають певну частку кровності за миргородсь-

кою породою та п’єтрен, для локальної попу-

ляції актуальним є також можливість викорис-

тання інбредних тварин, особливо кнурів, чис-

ленність яких у породі зменшується не лише у 

зв’язку із зменшенням поголів’я породи, але й 

впровадженням методу штучного осіменіння. 

Нашими дослідженнями встановлена не 

суттєва різниця за живою масою аутбредних і 

інбредних ремонтних кнурців у віці двох та 

чотирьох місяців за переваги показнику в на-

ступні вікові періоди у інбредних тварин 

(табл. 2).  

Як свідчать дані, інбредні кнурці в шестимі-

сячному віці за живою масою переважали аут-

бредних на 6,0 кг (Р> 0,99), а в дев’ятимісяч-
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Таблиця 1. Жива маса, прирости та довжина тулубу ремонтних свинок миргородської породи   
залежно від походження 

Примітка: М (ч/п) – миргородська порода (чистопородні тварини), П – порода п’єтрен, % – умовна частка кровнос-

ті за відповідною породою; * – Р> 0,95 (при порівнянні з тваринами І групи). 

Показники 
Піддослідні групи 

І ІІ ІІІ 

  100% (ч/п) М 88% М+12% П 94% М+6% П 

Жива маса в 2 місяці, кг 18,5±0,15 17,9±0,33 18,6±0,21 

Жива маса в 4 місяці, кг 46,9±0,55 44,9±0,69* 47,1±1,08 

Жива маса в 6 місяці, кг 75,1±0,44 74,7±0,63 75,4±0,57 

Жива маса в 9 місяці, кг 121,5±0,67 119,1±1,35 120,1±1,79 

Абсолютний приріст за період 2-9 місяців, кг 103,0±0,56 101,2±0,72 101,5±0,78 

Відносний приріст за період 2-9 місяців, % 73,5±0,63 74,1±0,58 73,2±0,71 

Середньодобовий приріст за період 2-9 місяців, г 484±2,37 475±2,18 480±1,49 

Довжина тулубу в 9 місяців, см 109,6±0,33 109,0±0,54 109,2±0,77 



ному віці – на 3,8кг (Р> 0,95), підтверджуючи 

можливість використання в стаді тварин, сума-

рний ступінь інбридингу яких 1-3%. Інбредні 

кнурці мали дещо вищий абсолютний приріст 

за період їх вирощування від двох-до дев’яти-

місячного віку та незначно менший відносний 

приріст, порівняно із аутбредними тваринами. 

Різниця між аутбредними і інбредними кнур-

цями за середньодобовими приростами за час 

їх вирощування становила 23г (Р> 0,99) за пе-

реваги інбредного молодняку. Одержані ре-

зультати засвідчили можливість використання 

в локальній популяції інбредних кнурців, які 

мають в четвертому і вище рядах родоводів 

інбредних предків. Такий підхід хоча й приве-

де до звуження генетичної мінливості в породі 

й не підвищить показники продуктивності тва-

рин, але приведе до прояву інбредної депресії, 

особливо за інтенсивність росту молодняка. 

Висновки. У локальній не численній попу-

ляції свиней, якою є миргородська порода, ви-

користання свинок із не значною часткою умо-

вної кровності за породою п’єтрен (6 та 12%) 

може бути бажаним з огляду на уникнення 

спорідненого розведення та підтримання гене-

тичної різноманітності популяції. Ремонтні 

свинки, що мали спадковість породи п’єтрен, 

за живою масою під час вирощування з двох-

до дев’ятимісячного віку, а також приростами 

та довжиною тулуба практично не відрізняли-

ся від чистопородних миргородських тварин, 

що свідчить про можливість їх використання в  

процесі відтворення. 
Не приводить до погіршення ростових по-

казників і використання інбредних кнурців 

миргородської породи, ступінь інбридингу 

яких 1–3%. При значній кількості в породі ге-

нетично подібних тварин та зменшенні її чисе-

линості уникнути спорідненого розведення не 

можливо. Саме за таких підходів можна допу-

скати до відтворення кнурців, сумарний інбри-

динг яких на спільних предків не вище 3%.  
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Таблиця 2. Жива маса та прирости інбредних і аутбредних ремонтних кнурців миргородської 
породи  

Показники 

Продуктивність кнурців 

в середньому по 

стаду 
аутбредних інбредних 

Жива маса в 2 місяці, кг 20,3±0,56 19,2±0,44 20,7±0,65 

Жива маса в 4 місяці, кг 52,1±1,48 49,4±1,26 53,0±1,77 

Жива маса в 6 місяці, кг 87,2±1,37 82,7±0,98 88,7±1,25** 

Жива маса в 9 місяці, кг 130,1±1,12 127,4±1,57 131,2±1,25* 

Абсолютний приріст за період 2-9 місяців, 

кг 
109,8±1,49 108,2±1,57 110,5± 1,94 

Відносний приріст за період 2-9 місяців, % 73,0 ±1,97 73,8±2,16 72,7±2,34 

Середньодобовий приріст за період 2-9 мі-

сяців, г 
513±3,46  503±2,81 526±3,11** 

Примітка: * – Р> 0,95; ** – Р> 0,99 (при порівнянні інбредних тварин до аутбредних)  
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ РОСТОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ МИРГОРОДСКОЙ 
ПОРОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНБРИДИНГА И ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Войтенко С. Л.,1 Вишневский Л. В.2  
1Полтавская государственная аграрная академия, г. Полтава 
2Институт разведения и генетики животных им. В. М. Зубца 

В статье изложены результаты исследований  методов разведения свиней миргородской породы, ко-

торая на современном этапе не численная и содержится только в одном племенном хозяйстве Украины. 

Установлена возможность использования в селекционном процессе свинок, имеющих 6 и 12% условной 

кровности по породе пьетрен. Разведение таких животных не приведет к снижению ростовых показа-

телей, сравнительно с чистопородными животными, но предотвратит сужение генетического разнооб-

разия популяции и  родственный подбор отцовских пар. Доказана целесообразность использования в ло-

кальной популяции инбредных хрячков, степень суммарного инбридинга у которых 1–3%. Такие живот-

ные не снижают живую массу и приросты в процессе выращивания, по сравнению с аутбредным молод-

няком и могут использоваться для воспроизводства стада при чистопородном разведении. 

Ключевые слова: миргородская порода, живая масса, приросты, происхождение свинок, степень ин-

бридинга хрячков. 

THE VARIABILITY OF GROWTH RATES OF YOUNG PIGS MIRGOROD BREED 
DEPENDING ON ORIGIN AND INBREEDING 

S. Voitenko,1 L. Wisniewski2 
1Poltava State Agrarian Academy 

2Institute for Breeding and Genetics animals name M. V. Zubtsa 

The goal was to establish the influence of the origin of pigs mirgorod breed, as well as relatives of the same 

breed boar to change their growth rates in the process of growing from two to nine months of age. 

Our research found that the reconstruction pigs mirgorod breed different blood share on the parent rock, dur-

ing their growth from two to nine months of age were characterized by some difference on body weight indicators. 

With almost the same body weight at two months of age (17.9–18.6 kg), repairs to four months of age pigs 

changed it at the lowest value of the animals, with 12% of conditional bloodbreed pietrain (II group). This pig 

with a smaller share blood breed pietrain – 6% (III group) had the best performance compared to youngsters with 
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a larger share blood for this breed at 2,2kg and was dominated by a few purebred pigs Mirgorod breed of the first 

group. 

In subsequent age periods of live weight pigs for different share blood mirgorod breed and breed pietrain (II 

and III group) did not differ among themselves and had no significant difference with the animals, in which the 

genotype had no information about the breed pietrain (I group). 

The absolute increase in pigs for the period of their growth from two to nine months of age ranged 103,0-

101,5kg with a slight advantage of purebred animals in group I. Share blood breed pietrain did not provide a sig-

nificant difference between the index animal groups II and III. A similar trend was established between groups of 

gilts with different stakes for blood mirgorod breed the relative and average daily gain, not confirming the dete-

rioration in the animals, in the genome of which there was information on the genetic basis of a different breed. 

Availability is not a significant part of the conditional blood (6% and 12%) in the breed pietrain pigs mirgorod 

breed has not led to a decrease in body length at the age of 9 months. This figure stood at 109,0-109,6 sm and did 

not correlate with the origin of pigs. 

As a result of these studies, we can conclude the feasibility of using pigs with 6 and 12% of the conditional 

share blood breed pietrain. Breeding these animals does not reduce the growth rates in comparison with thor-

oughbred young stock (100% mirgorod breed), but will prevent the narrowing of the genetic diversity of the popu-

lation and the use of animal-related recruitment. 

In addition to the possibility of using animals having a certain proportion of blood for mirgorod breed and 

pietrain, for the local population and relevant possibility of using inbred animals, especially boars, whose num-

bers in the rock decreases not only due to the reduction of livestock breeds, but also the introduction of the 

method of artificial insemination. 

Our investigations established insignificant difference in body weight outbred and inbred maintenance boars 

aged two and four months, with the advantage in the next age periods inbred animals. Inbred boars at six months 

of age on body weight prevailed outbred by 6.0 kg (P> 0.99), but in the age of nine months – to 3,8kg (P> 0.95), 

suggesting the possibility of using animals in the herd, the total degree of inbreeding which is 1–3%. Inbred boars 

had higher absolute increase from two to nine months of age and a slightly smaller relative increase compared to 

outbred animals. The difference between outbred and inbred boars on the average daily gain during their cultiva-

tion was 23g (P> 0.99) with the advantage of inbred calves. The results showed the possibility of using local 

populations of inbred boars, which have the fourth and higher ranks inbred pedigrees of ancestors. This approach 

though will lead to a narrowing of the genetic variability of the breed and increase the productivity figures of ani-

mals, but it will reduce the possibility of manifestation of inbreeding depression, especially in the young growth 

rate. 

Key words: mirgorod breed, body weight, growth rate, the origin of pigs, boars degree of inbreeding. 
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Постановка проблеми. Упродовж останніх 

років багато вчених працюють над проблемою 

ролі хрому та участь його в обмінних проце-

сах, як життєво необхідного мікроелемента [3, 

4, 6, 7, 8]. Хром є незамінним мікроелементом 

для вуглеводного, протеїнового та ліпідного 

обмінів в організмі тварин [10, 15]. У вітчизня-

них та зарубіжних рекомендаціях із годівлі 

сільськогосподарської птиці відсутні норми 

введення хрому до комбікорму [2, 22], однак 

окремі дослідження свідчать про поліпшення 

продуктивних показників за умов додавання 

Хрому [18, 20, 21]. 

Відомо, що Хром проявляє імуномоделюю-

чий ефект [9, 17], який проявляється непрямим 

його впливом на секрецію глюкокортикоїдів, 

оскільки кортикостероїди справляють пригні-

чуючу дію на імунну систему [11]. Інший 

вплив хрому і, як наслідок скорочення корти-

костероїдних рівнів, є поліпшення якості ту-

шок [19, 20], так як кортикостероїди вплива-

ють на синтез білка у м’язовій тканині [12]. 

У дослідженнях Anandhi M. R. та ін. [13] 

відмічено, що додавання хрому до комбікорму 

курчат-бройлерів сприяє підвищенню рівня 

протеїну у грудних та стегнових м’язах, а у 

дослідах M. Rajalekshmi та ін. [16] ніякого іс-

тотного впливу добавок хрому на збільшення 

маси тіла, споживання корму, конверсію кор-

му не встановлено, проте зі збільшенням рівня 

хрому у комбікормі покращився вихід грудних 

м’язів. Y. H. Kim та ін. [14] встановили, що 

при згодовуванні комбікорму курчатам із вве-

денням хрому, у тушках збільшується вміст 

ГОЛУБЄВ М. І., к. с.-г. н., доцент 

СИЧОВ М. Ю., д. с.-г. н., професор 

МАХНО К. І., к. с.-г. н. 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, м. Київ, 

golubev.mon@gmail.com  

Подані результати досліджень з визначення оптимального рівня хрому в комбікормі для молодняку 

перепелів породи фараон. Вивчено показники забою перепелів 35-добового віку залежно від вмісту хрому у 

повнораціонних комбікормах. Доведено, що додаткове включення солі хрому до комбікорму для перепелів з 

вмістом 1,0 мг/кг корму сприяє збільшенню маси патраної тушки на 2,8 %. Встановлена залежність між 

виходом їстівних частин та вмістом хрому у комбікормі, яка описана поліноміальною кривою з високим 

коефіцієнтом достовірності апроксимації (R2 = 1). 

Ключові слова: перепела, показники забою, комбікорм, хром  

протеїну і знижується вміст жиру. 

Підтвердженням недостатньої кількості на-

укових досліджень із нормування хрому слу-

гує відсутність даних у літературі про його 

оптимальний рівень для перепелів м’ясного 

напряму продуктивності. 

Метою роботи було встановити оптималь-

ний рівень хрому у комбікормі для перепелів 

м’ясного напряму продуктивності та досліди-

ти їх показники забою. 

Матеріал і методика досліджень. Дослід 

проведено в умовах проблемної науково-

дослідної лабораторії кормових добавок кафе-

дри годівлі тварин та технології кормів ім. 

П. Д. Пшеничного Національного університе-

ту біоресурсів і природокористування України 

на молодняку перепелів породи Фараон. Від-

повідно до схеми досліду (табл. 1) у добовому 

віці було відібрано 500 добових перепеленят, з 

яких сформовано п’ять груп: контрольну та 

чотири дослідних по 100 голів у кожній. При 

формуванні груп враховували масу тіла добо-

вих перепелів. 

Під час проведення науково-господарського 

досліду, який тривав 35 діб і був поділений на 

два періоди (1–21 та 22–35 діб) та п’ять підпе-

ріодів, піддослідне поголів’я перепелів утри-

мували в одноярусних кліткових батареях. 

Площа посадки з розрахунку на одну голову 

становила 73,5 см2, фронт годівлі – 1,5 см. Го-

дували піддослідну птицю розсипними повно-

раціонними комбікормами, які роздавали двічі 

на добу (вранці та увечері), одночасно обліко-

вуючи їх залишки, а напували з вакуумних на-

пувалок. 
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З метою анатомо-морфологічного аналізу 

тушок у кінці науково-господарського досліду 

здійснювали контрольний забій перепелів. За-

бій птиці проводили зовнішнім однобічним 

способом. Для забою відбирали по чотири го-

лови (дві самиці та два самці) з кожної групи, 

із масою тіла, що відповідала середній величи-

ні по групі. Масу продуктів забою зважували 

на терезах ВЛКТ–500 [1]. 

Для обвалки тушок застосовували методику 

Є. А. Арзуманяна та Є. Н. Слєсарєвої (цит. за 

Полівановою Т. М.) [5]. 

Біометричну обробку експериментальних 

даних здійснювали на ПЕОМ за допомогою 

програмного забезпечення MS Excel викорис-

товуючи вбудовані статистичні функції 

(СРЗНАЧ, СТАНДОТКЛОН, ТТЕСТ), а аналіз 

залежностей між досліджуваними факторами 

та показниками шляхом побудови лінії тренду, 

визначенням рівняння регресії та коефіцієнту 

достовірності апроксимації (R2). 

Результати досліджень та їх обговорення. 

З метою вивчення анатомо-морфологічного 

складу у піддослідних птахів по закінченню 

науково-господарського досліду у 35-

добовому віці було проведено їх контрольний 

забій (табл. 2). Окремо слід відзначити, що 

при згодовуванні дослідних комбікормів маса 

тіла піддослідних перепелів із однодобового 

віку до 35-добового була вірогідно різною. 

За результатами науково-господарського 

досліду передзабійна маса перепелів 2-ї, 3-ї, 4-

ї та 5-ї груп була більшою порівняно з масою 

птахів контрольної групи. Так, перепели 2-ї 

групи перевершували молодняк контрольної 

групи на 2,0%, молодняк 3-ї групи на 2,8% 

(p<0,05), 4-а група на 2,6% (p<0,05) та 5-а від-

повідно на 2,5% (p<0,05). 

Із зміною передзабійної маси 35-добових 

перепелів змінювалась і маса патраної тушки. 
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Таблиця 1. Схема науково-господарського досліду  

Група Вміст Сr у 1 кг комбікорму, мг 

1-контрольна БК (базовий комбікорм) 

2-дослідна БК + 0,5 мг Cr 

3-дослідна БК + 1,0 мг Cr 

4-дослідна БК + 1,5 мг Cr 

5-дослідна БК + 2,0 мг Cr 

Показник 
Група птиці 

1 2 3 4 5 

Передзабійна жива маса 225,1±1,17 229,5±1,10 231,3±1,19* 230,9±1,02* 230,7±1,04* 

Маса патраної тушки 173,1±1,63 178,2±1,46 180,2±1,69* 178,5±1,41 177,7±1,43 

Маса їстівних частин: 

м’язи грудні 
42,8±0,36 42,9±0,51 43,8±0,53 43,5±0,54 43,3±0,52 

м’язи тазових кінцівок 27,1±0,73 27,5±0,86 27,8±0,80 27,2±0,62 27,3±0,66 

шкіра з підшкірним жиром 20,0±0,52 20,8±0,49 21,7±0,53 21,3±0,50 21,5±0,65 

внутрішній жир 3,2±0,07 3,3±0,08 3,3±0,09 3,4±0,12 3,4±0,10 

печінка 6,1±0,59 6,4±0,53 6,5±0,57 6,4±0,58 6,4±0,55 

легені 2,0±0,1 2,1±0,07 2,2±0,04 2,0±0,07 2,0±0,05 

нирки 1,2±0,05 1,2±0,06 1,1±0,07 1,1±0,03 1,1±0,03 

м’язовий шлунок 4,4±0,1 4,4±0,15 4,6±0,09 4,5±0,07 4,5±0,03 

серце 1,9±0,09 2,0±0,05 2,0±0,04 1,8±0,03 1,8±0,05 

Таблиця 2. Показники забою піддослідних перепелів, (n = 4)  

Примітка: *p<0,05 порівняно з 1-ю групою.  



Так, вона у птиці 2-ї групи переважала конт-

роль на 2,9%, птиці 3-ї групи – на 4,1% 

(p<0,05). У 4-й та 5-й групах цей показник був 

більшим за контрольну групу відповідно на 

3,1% і 2,7%. 

Згодовування перепелам комбікорму із різ-

ними рівня хрому сприяло деяким змінам у 

співвідношенні маси виходу окремих їстівних 

частин дослідних груп порівняно з контроль-

ною. Водночас, молодняк контрольної групи 

поступався дослідним за масою грудних м’язів 

та м’язів тазових кінцівок. Схожа тенденція 

спостерігалась і за масою шкіри, жиру та печі-

нки. 

Таким чином, при включенні до комбікорму 

солі хрому збільшується передзабійна маса, а 

перепели, яким додатково вводили 1,0 мг/кг 

хрому мали і вірогідно більшу масу патраної 

тушки. 

М’ясну продуктивність характеризує також 

вихід продуктів забою перепелів. Середні по-

казники виходу тушок та їстівних частин у пе-

репелів дослідних груп були близькі до конт-

ролю, а відхилення, що є між групами тварин, 

спричинені пропорційним збільшенням серед-

ньої передзабійної маси дослідних тварин. Та-

ким чином, згодовування хрому позитивно 

впливає на показники забою дослідних тварин. 

Головними складовими частинами тушки 

перепелів є м’язова, сполучна, жирова та кіст-

кова тканини, а найбільш цінними продуктами 

є їстівні частини. Морфологічний склад дослі-

джуваних тушок перепелів показує, що вихід 

їстівних частин у птахів дослідних груп стано-

вив 77,5–78,4 % (рисунок). У той же час, роз-

рахунок виходу їстівних частин вказує на те, 

що перепели, яким додатково не згодовували 

хром, мали найвищий його коефіцієнт, що по-

рівняно з аналогами дослідних груп більше на 

0,2–1,0%. Найнижчий вихід їстівних частин 

був у перепелів, яким додатково вводили до 

комбікорму 0,5 мг хрому. Залежність між ви-

ходом їстівних частин та вмістом хрому у ком-

бікормі описана поліноміальною кривою з 

найвищим коефіцієнтом достовірності апрок-

симації (R2 = 1). 

Висновки і перспективи подальших до-

сліджень. 

Обґрунтовано ефективний рівень хрому в 

комбікормах, що сприяє підвищенню повно-

цінності годівлі та інтенсифікації росту молод-

няку перепелів м’ясного напряму продуктив-

ності. Додаткове включення до комбікорму 1,0 

мг/кг хрому сприяє збільшенню передзабійної 

маси перепелів на 2,8 % та маси патраної туш-

ки на 5,1 %. Удосконалені норми мінерального 

живлення для перепелят, що вирощуються на 

м’ясо, реалізуються у встановленні норм доба-

вок мікроелементів хрому на рівні 1 г на 1 то-

ну корму та фонових значеннях інших елемен-

тів живлення порівняно із чинними норматив-

ними вимогами.  
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Рисунок. Залежність між виходом їстівних частин та вмістом хрому у комбікормі  
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ПОКАЗАТЕЛИ УБОЯ ПЕРЕПЕЛОВ ПРИ РАЗНОМ СОДЕРЖАНИИ ХРОМА 

В КОМБІКОРМАХ 

Голубев М. И., Сычов М. Ю., Махно К. И. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев 

Представлены результаты исследования по определению оптимального уровня хрома в комбикорме 

для молодняка перепелов породы Фараон. Изучены показатели забоя перепелов 35-суточного возраста в 

зависимости от содержания хрома в полнорационных комбикормах. Доказано, что дополнительное вклю-

чение соли хрома с содержанием 1,0 мг/кг корма в комбикорм для перепелов способствует увеличению 

массы потрошенной тушки на 2,8 %. Установлена зависимость между выходом съедобных частей и со-

держанием хрома в комбикорме, которая описана полиномиальной кривой с высоким коэффициентом 

достоверности аппроксимации (R2 = 1). 

Ключевые слова: перепела, показатели убоя, комбикорм, хром  

SLAUGHTER RATES OF QUAILS AT DIFFERENT CHROMIUM CONTENT OF THE 

MIXED FODDERS 

M. Holubiev, M. Sychov, K. Makhno 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev 

In recent years, there is considerable research attention on the utilization of chromium in animal feed. One of 

its main functions is activation of certain enzymes, most of which are involved in the production of energy from 

carbohydrates, fats and proteins. The other important function is stimulation of fatty acid and cholesterol synthe-

sis in the liver. Chromium is not currently considered as an essential trace element for poultry, but it is thought 

that this micronutrient may play a nutritional and physiological role. 

The goal of this experiment was to investigation of effects of different levels of chromium in diet on meat qual-

ity of growing quails. Five hundred quails (one day old) were randomly distributed to 5 experimental units with 

100 birds in cage.  

The five treatments used in the present experiment included of the following: (1) basal diet was formulated 

based; (2) basal diet plus 500 ppb chromium as CrCl3; (3) basal diet plus 1000 ppb chromium as CrCl3; (4) basal 

diet plus 1500 ppb chromium as CrCl3 and (5) basal diet plus 2000 ppb chromium as CrCl3. 

To study the anatomical and morphological analysis of carcasses at the end of the scientific experiment car-

ried out by controlling slaughter quails. To study the anatomical and morphological analysis of carcasses at the 

end of the scientific and economic experiment carried out by controlling slaughter quail. Slaughter of bird carried 

outside unilateral way. For slaughtering were taken four heads (two females and two males) from each group. 

Quail body weight for slaughter corresponds to the average size of for the group. 

The analysis quail carcasses proved effective level of Chromium in mixed fodder that promotes increase of full 

feeding and the intensification the growth of growing quail meat direction of productivity. Inclusion in mixed fod-

der 1000 ppb of chromium increases the pre-slaughter weight quail 2.8% and eviscerated carcass weight by 

5.1%. Improved standards mineral feed for quails, are implemented in establishing standards micronutrient sup-

plements Chromium at 1 g per 1 ton of feed and background values of other nutrients compared to current regula-

tory requirements 

Key words:Quail, body weight, slaughter rates, mixed fodder, chromium  



Постановка проблеми. Останніми роками 
велику увагу дослідників привертає розробка 
кормових добавок із використанням живих 
культур мікроорганізмів, так званих пробіоти-
чних продуктів. Стратегія створення цих про-
дуктів спрямована, перш за все, на забезпечен-
ня фізіологічних потреб організму тварин у 
біологічно активних речовинах [6, 4]. За ре-
зультатами досліджень деяких учених за пра-
вильного підбору ферментних та пробіотич-
них добавок відповідно до фізіологічних особ-
ливостей тварин певного виду і віку, помітно 
підвищується перетравність поживних речо-
вин раціону, покращується білковий, вуглево-
дний і жировий обмін, що сприяє збільшенню 
продуктивності і зниженню витрат кормів на 
одиницю отримуваної продукції [3, 5]. 

Так, як високий вміст сирої клітковини 
(близько 13%) обмежує застосування сухої пи-
вної дробини у годівлі сільськогосподарської 
птиці, нами для підвищення поживної ціннос-
ті, як сухої пивної дробини, так і комбікорму в 
цілому, поліпшення його перетравності і за-
своюваності, було збагачено корм ферментно-
пробіотичною добавкою проензим на основі 
бактерій роду Bacillus subtilis та ферменту це-
люлази [2], який набув поширення у додаванні 
до комбікорму перепелів [1].  

Механізм дії препарату полягає в позитив-
ній дії його на мікрофлору кишківнику, компе-
нсуванні відсутності в організмі птиці фермен-

ГОЛУБЄВА Т. А., аспірантка1 Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, м. Київ, 

golubeva.nubip@gmail.com  

Вивчено ефективність застосування ферментно-пробіотичної добавки “Проензим” за згодовування 

комбікормів із різним рівнем сухої пивної дробини (4–16%) молодняку перепелів породи Фараон. 

Встановлено, що найбільші показники продуктивності спостерігаються у птиці, якій згодовували у 

складі комбікорму 8% сухої пивної дробини. При цьому у віці 35 діб їх жива маса становила 253,4 г, і вони 

переважали за середньодобовим приростом та витратами корму аналогів контрольної групи відповідно 

на 3,9% та 1,5%. Внаслідок введення даної дози сухої пивної дробини встановлено, що за період 

вирощування 1–35 діб підвищилась передзабійна маса, маса патраної тушки та м’ясність тушки 

перепелів.  

Ключові слова: перепели, зоотехнічні показники, суха пивна дробина, “Проензим”, комбікорм.  

тів, які здатні гідролізувати рослинні полісаха-
риди та сприяє розщепленню міжклітинних 
структур рослинної сировини, тобто вивільняє 
поживність речовини, запобігає розвитку шлу-
нково-кишкових хвороб, пригнічує патогенну 
та умовно-патогенну мікрофлору кишківнику 
[7]. 

Метою нашого дослідження було обґрунту-
вати доцільність використання сухої пивної 
дробини у годівлі молодняку перепелів породи 
Фараон у поєднанні з ферментно-
пробіотичною добавкою “Проензим” шляхом 
порівняння їх зоотехнічних показників. 

Матеріал і методика досліджень. Експе-
риментальні дослідження проводились на ка-
федрі годівлі тварин і технології кормів ім. 
П.Д. Пшеничного Національного університету 
біоресурсів і природокористування України. 

Відповідно до завдань досліджень було 
проведено науково-господарський дослід. Ма-
теріалом для досліду слугував молодняк пере-
пелів породи Фараон. 

Дослід проводили за методом груп. Відпові-
дно до цього у добовому віці було відібрано 
400 перепелів, із яких сформували чотири гру-
пи – контрольну та три дослідні, по 100 голів у 
кожній. Дослід тривалістю 35 діб був розділе-
ний на два періоди (1–21 та 22–35 діб) та п’ять 
підперіодів тривалістю 7 діб згідно зі схемою 
досліду (табл. 1).  

Піддослідне поголів’я молодняку перепелів 
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ВПЛИВ “ПРОЕНЗИМУ” НА ЗООТЕХНІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПЕРЕПЕЛІВ ЗАЛЕЖНО ВІД 
РІВНЯ СУХОЇ ПИВНОЇ ДРОБИНИ У КОМБІКОРМАХ  
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утримували в одноярусних кліткових батаре-
ях. Площа посадки з розрахунку на одну голо-
ву становила 73,5 см2, фронт годівлі – 1,5 см. 
Напували птицю з вакуумних напувалок. 

Залежно від віку птиці, а саме 1–21 та 22–35 
діб, змінювалася і потреба її у поживних речо-
винах, що було враховано під час організації 
годівлі. 

Перепелам 1–21-добового віку згодовували 
комбікорми, які складалися із таких компонен-
тів: зернові – 38,135–45,563; шрот та макуха – 
32,397–36,861; суха пивна дробина – 4–16; ко-
рми тваринного походження – 10; рослинна 
олія – 0,001–0,131; мінеральні і вітамінні доба-
вки – 3,445–3,467 %.  

Відповідно молодняк від 15- до 35-добового 
віку отримували комбікорми, до складу яких 
входили такі компоненти: зернові – 48,765–
55,915; шрот та макуха – 29,029–34,741; суха 
пивна дробина – 4–16; рослинна олія – 0,758–
1,640; мінеральні і вітамінні добавки – 4,566–
4,579 %.  

Комбікорми, які використовували під час 
годівлі птиці, були близькими за вмістом по-
живних речовин та різнилися за вмістом сухої 
пивної дробини. Для підвищення перетравнос-
ті некрохмалистих полісахаридів до складу 
комбікорму, який згодовували дослідним гру-
пам була введена ферментно-пробіотична кор-
мова добавка проензим, до складу якої входять 
живі культури бактерій Bacillus subtilis і фер-
мент целюлаза.  

Упродовж  досліду проводився облік збере-
женості поголів’я, вагового росту перепелів та 
обчислювали абсолютний, середньодобовий і 
відносний прирости їх живої маси, а також ви-
трати кормів на 1 кг приросту живої маси. У 
35-добовому віці при забої перепелів визнача-
ли анатомо-морфологічний склад їх тіла. Для 
цього забивали по 4 голови (2 самці і 2 самки) 
із кожної групи із наступним розтином і зва-

жуванням окремих частин та органів. Для за-
бою відбирали птицю з живою масою, що від-
повідала середній величині по групі. 

Статистичну обробку даних здійснювали на 
ПЕОМ за допомогою програмного забезпечен-
ня MS Excel із застосуванням вбудованих ста-
тистичних функцій (СРЗНАЧ, СТАНДОТК-
ЛОН, ТТЕСТ), а аналіз залежностей між дослі-
джуваними факторами і показниками − побу-
довою лінії тренду, визначенням рівняння ре-
гресії і коефіцієнта достовірності апроксимації 
(R2). 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Залежно від вмісту сухої пивної дробини та 
введеної дози ферментно-пробіотичної добав-
ки в комбікормі змінювалась жива маса піддо-
слідної птиці. Так, якщо в добовому віці жива 
маса молодняку перепелів піддослідних груп 
суттєво не відрізнялась, то з 7-добового віку 
змінювалась залежно від періоду росту 
(табл. 2).  

У 7-21-добовому віці жива маса перепелів 
змінювалася несуттєво, при тенденції до її збі-
льшення у птиці 2-ї групи, які споживали ком-
бікорм з вмістом 8% сухої пивної дробини, 
збагачений 0,09% ферментно-пробіотичною 
добавкою “Проензим”. У 28-добовому віці жи-
ва маса перепелів 3-ї групи була більша порів-
няно з контрольною групою на 2,9% (р<0,05).  

У кінці досліду (35 діб) жива маса перепе-
лів, яким згодовували в структурі комбікорму 
8 та 12% сухої пивної дробини, збагачених 
0,035% проензимом, була більша порівняно з 
контролем відповідно на 3,2 (р<0,01) та 2,4% 
(р<0,05). У перепелів 4-ї групи, яким згодову-
вали 16% сухої пивної дробини і 0,035% прое-
нзиму, жива маса була на 2,4% (р<0,05) менша 
порівняно з аналогами контрольної групи. За-
лежно від зміни живої маси у перепелів спо-
стерігалися зміни у середньодобових прирос-
тах (рис. 1). 
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Група 
Вік, діб 

1-21 22-35 
вміст у комбікормі сухої пивної дробини, % 

1-контрольна 4 4 
2-дослідна 8+0,09% проензиму 8+0,035% проензиму 
3-дослідна 12+0,09 % проензиму 12+0,035% проензиму 
4-дослідна 16+0,09 % проензиму 16+0,035% проензиму 

Таблиця 1. Схема науково-господарського досліду  



Аналізуючи динаміку середньодобових при-
ростів у розрізі піддослідних груп, слід відмі-
тити, що максимальний показник зафіксовано 
у 2-й групі (31,9 г), що вище по відношенню до 
контрольної, 3-ї і 4-ї груп на 3,9 (р<0,01), 1,0 та 
6,2 % (р<0,001) відповідно. Таким чином, до-
давання до комбікорму 8% сухої пивної дроби-
ни і збагачення його ферментно-пробіотичною 
добавкою “Проензим” сприяло підвищенню 
інтенсивності росту вирощування перепелів.  

Залежно від швидкості росту перепелів, при 
різних рівнях сухої пивної дробини в комбіко-
рмах, спостерігалися зміни у витратах корму 
на одиницю приросту їх живої маси (табл. 3).  

У перший віковий період самі найменші за-
трати корму були відмічені у перепелів конт-
рольної групи – на 0,3–3,1% менше, ніж у пти-
ці дослідних груп. У 35-добовому віці най-
менші затрати корму були у перепелів 2-ї та 3-ї 
груп – на 2,8–1,2% менше порівняно з контро-
лем.  

Витрати корму на 1 кг живої маси перепелів 
за весь період вирощування наведено на рис.2.  

Розрахунок витрат кормів свідчить про те, 
що перепела, яким згодовували комбікорм із 
вмістом 8% сухої пивної дробини, використо-
вували корму на 1,5% менше порівняно з ана-
логами контрольної групи. Слід відмітити, що 
найбільші затрати корму були у перепелів, які 
споживали комбікорм із вмістом 16% сухої 
пивної дробини (3,17 кг / на 1 кг приросту). 
Встановлено залежність між витратами корму 
і вмістом сухої пивної дробини в комбікормі, 
який описується поліномінальною кривою з 
високим коефіцієнтом достовірності апрокси-
мації (R2 = 1). Розрахований рівень регресії дає 
можливість спрогнозувати витрати корму за-
лежно від рівня сухої пивної дробини в комбі-
кормі, який згодовували перепелам породи 
Фараон.  

Доведено, що за результатами забою піддо-
слідних перепелів при згодовування повнора-
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Вік птиці, 
діб 

Групи 
1 2 3 4 

1 9,4±0,11 9,4±0,12 9,4±0,10 9,4±0,10 

7 30,5±0,50 30,0±0,47 30,4±0,46 29,3±0,60 

14 89,4±0,97 90,0±1,00 89,6±0,99 88,3±0,98 

21 150,8±1,27 153,8±1,28 150,9±1,29 149,0±1,31 

28 204,7±1,69 210,6±1,69* 208,9±1,77 202,0±1,59 
35 245,6±2,05 253,4±2,02** 251,4±2,02* 239,6±2,11* 

Таблиця 2. Зміна живої маси перепелів, г  

Примітка: *р<0,05; **р<0,01 порівняно з 1-ю групою. 
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Рис. 1. Графічна модель зміни середньодобових приростів перепелів 



ціонного комбікорму з різним вмістом сухої 
пивної дробини з додаванням ферментно-
пробіотичної добавки “Проензим” не мало не-
гативного впливу на їхні забійні показники 
(табл. 4).  

Рівень годівлі перепелів за період вирощу-
вання зумовив отримання передзабійної маси 
на рівні 235,4–248,9 г. Слід відмітити, що зго-
довування птиці комбікорму з вмістом 8 % су-
хої пивної дробини в поєднанні з “Проензим” 
забезпечує найвищу ефективність її росту по-
рівняно з контролем на 3,3% (р<0,05). 

Після повного патрання тушок вищі показ-
ники були встановлені в 2-й та 3-й групах. 
Так, маса патраних тушок даних груп була бі-
льшою відповідно на 3,2 (р<0,05) та 1,8 %, то-
ді, як маса 4-ї групи менша на 1,6 % ніж конт-
роль. 

Морфологічний склад тушок свідчить про 
те, що суттєвої різниці між контрольною та 
дослідними групами не спостерігалося, лише 
грудні м’язи у перепелів 2-ї групи були біль-
шими на 5,8 % (р<0,05). Окремо слід відзначи-
ти, що перепели четвертої групи, яким згодо-
вували комбікорм з вмістом 16 % сухої пивної 

дробини та “Проензим” у структурі їстівних 
частин мали більшим м’язовий шлунок без ку-
тикули на 10 % (р<0,05), а нирки меншими на 
9,1 % (р<0,05) порівняно з контролем. 

Анатомічне розбирання тушок дозволяє 
встановити кількість їстівних та неїстівних 
частин, їх співвідношення, а також м’ясність 
тушки, грудей, кінцівок, кістлявість, тощо.  

Отже, проведені дослідження свідчать, що 
при згодовуванні перепелам у складі комбіко-
рму сухої пивної дробини в поєднанні з фер-
ментно-пробіотичною добавкою впливало на 
вихід їстівних частин. Так, із збільшенням вмі-
сту дробини у комбікормі до 12–16%, вихід 
їстівних частин поступово зменшувався до 
73,8–72,9%, що відбувається за рахунок збіль-
шення маси кістяку та зменшенню кількості 
м’ясної частини. Тоді, як рівень сухої пивної 
дробини на рівні 8% сприяв збільшенню вихо-
ду їстівних частин до 75,1%. Встановлена за-
лежність між вмістом сухої пивної дробини у 
комбікормі перепелів та виходом їстівних час-
тин, яка описується таким рівнянням: 
y=0,5574x3–4,7812x2+11,982x+65,81; (R2 = 1). 

Відомо, що високий вихід їстівних частин 
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Таблиця 3. Витрати корму на 1 кг приросту живої маси, кг  

Вік перепелів, діб 
Групи 

1 2 3 4 
1–7 1,452 1,456 1,460 1,498 

8–14 1,732 1,711 1,733 1,734 

15–21 2,417 2,402 2,413 2,427 
22–28 3,654 3,625 3,635 3,706 
28–35 6,133 5,962 5,966 6,486 

y = 0,0103x
3
 - 0,0335x

2
 - 0,0188x + 3,12
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Рис. 2. Зв’язок між витратами корму та вмістом сухої пивної дробини у комбікормі  



зумовлений добре розвиненою мускулату-
рою і відносно слабо розвиненим кістяком. 
Саме це і спостерігалося у перепелів другої 
групи, які відрізнялися від іншої піддослід-
ної птиці найвищою м’ясністю тушки. Було 
встановлено залежність від рівня введення  
сухої пивної дробини в поєднанні з фермент-
но-пробіотичною добавкою “Проензим” у 
комбікормі та індексами м’ясності тушки 
перепелів, яка описується за допомогою по-
ліноміальної лінії тренда та має такий ви-
гляд: y=0,5695x3–5,0655x2+12,751x+45,882; 
(R2 = 1). 

Висновки і перспективи подальших до-
сліджень. 

Використання ферментно-пробіотичної до-
бавки “Проензим” у комбікормах з вмістом до 
12% сухої пивної дробини сприяє підвищенню 
продуктивності перепелів.  

Експериментально доведено доцільність 
використання у структурі комбікорму 8% су-
хої пивної дробини, що сприяє збільшенню 
живої маси перепелів на 3,2% (p<0,001), абсо-

лютного, середньодобового та відносного при-
ростів відповідно на 4,6 (p<0,001), 3,9 
(p<0,001) і 0,5% порівняно з ровесниками кон-
трольної групи. Це сприяло зниженню витрат 
корму на 1 кг приросту живої маси на 1,5%. 

Використання у комбікормах для молодня-
ку перепелів м’ясного напряму продуктивнос-
ті сухої пивної дробини на рівні 8% у поєднан-
ні з ферменто-пробіотичною кормовою добав-
кою сприяє підвищенню їх передзабійної маси 
на 3,3% (Р<0,05), а у перепелів, яким згодову-
вали комбікорм з вмістом 16% сухої пивної 
дробини в поєднанні з “Проензимом” спосте-
рігалось зменшення маси непатраної тушки та 
маси патраної тушки відповідно на 3,2 % та 
1,6 %.  

Суттєвої відмінності за морфологічним 
складом тушок між контрольними та дослід-
ними не спостерігалося, лише грудні м’язи у 
перепелів другої групи були більшими на 
5,8 % (р<0,05), а перепелів четвертої групи у 
структурі їстівних частин мали м’язовий шлу-
нок без кутикули на 10 % (р<0,05), а нирки ме-
нші на 9,1 % (р<0,05).  
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Таблиця 4. Показники забою піддослідних перепелів, г  

Показник 
Групи 

1 2 3 4 
Передзабійна маса 241,0±1,74 248,9±2,04* 246,7±1,68 235,4±2,05 
Маса патраної тушки 179,0±0,92 184,8±1,23* 182,3±0,97 176,1±1,17 
Їстівні частини: 

м’язи грудні 43,1±0,60 45,6±0,54* 44,1±0,50 41,6±0,84 
м’язи тазових кінцівок 26,9±0,52 28,6±0,51 27,1±0,35 25,3±0,33 
шкіра з підшкірним жиром 16,1±0,32 16,6±0,28 16,7±0,14 16,8±0,22 
внутрішній жир 2,3±0,10 2,3±0,05 2,3±0,09 2,4±0,08 
печінка 6,1±0,21 6,3±0,13 6,4±0,10 6,4±0,14 
легені 2,1±0,08 2,3±0,08 2,2±0,04 2,1±0,07 
нирки 1,1±0,02 1,2±0,04 1,1±0,04 1,0±0,01* 
м’язовий шлунок 5,0±0,10 5,2±0,11 5,4±0,16 5,5±0,12* 
серце 2,1±0,06 2,1±0,05 2,2±0,06 2,0±0,04 

Примітка: *р<0,05 порівняно з 1-ю групою. 
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ВЛИЯНИЕ “ПРОЭНЗИМА” НА ЗООТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ПЕРЕПЕЛОВ ЗАВИСИМО ОТ УРОВНЯ СУХОЙ ПИВНОЙ ДРОБИНЫ 

В КОМБИКОРМАХ 

Голубева Т. А. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев 

Изучена эффективность применения ферментно-пробиотической добавки “Проэнзим” при скармливании комби-

кормов с разными уровнями сухой пивной дробины (4–16 %) молодняку перепелов породы Фараон. Установлено, что 

наибольшие показатели производительности наблюдаются у птиц, которым скармливали в составе комбикорма 

8 % сухой пивной дробины. При этом в возрасте 35 суток их живая масса составила 253,4 г. Они превосходили по 

среднесуточным приростом и затратам корма аналогов контрольной группы соответственно на 3,9 % и 1,5 %. 

Вследствие введения такой дозы сухой пивной дробины установлено, что за период выращивания 1–35 суток повы-

силась предубойная масса, масса потрошеной тушки и мясистость тушки перепелов. 

Ключевые слова: перепела, зоотехнические показатели, сухая пивная дробина, “Проэнзим”, комбикорм 

EFFECT OF FEEDING BREWERS DRIED GRAIN AND ENZYME-PROBIOTIC FEED ADDITIVE 
ON THE ZOOTECHNICAL PARAMETERS OF QUAILS 

T. Holubieva 
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev 

Brewers dried grain is generated during the production of beer and is considered to be an industrial by-product. Brewers 

dried grain is a good source of protein, energy and B-vitamins. Brewers dried grain can be a potential substitute for a part of 

maize and soybean meal in poultry diet. 

The effect of brewers dried grain on the meat production, live weight and meat quality characteristics was studied in 

growing Pharaon quail for a period of five weeks (1-35 days). Basal diet based on maize, wheat, soybean and sunflower meal 

was formulated. Four test diets were formulated by incorporation of brewers dried grain at 4, 8, 12 and 16 % levels by par-

tially replacing mixed fodder ingredients of the basal diet. The composition mixed fodder, which fed the experimental group 

was introduced enzyme-probiotic feed additive, which includes live cultures of bacteria Bacillus subtilis and the enzyme cel-

lulose. The quails were randomly distributed in to four dietary treatments in a completely randomized design. 

The experiment was conducted in conditions of the research laboratory of feed additives National University of Life and 

Environmental Sciences of Ukraine. During the experiment conducted accounting of preservation livestock, growth quail 

weight and calculated absolute, average and relative gain of body weight, and cost of feed for 1 kg of live weight. At the end 

of the experiment carried out the slaughter of four heads of each group with the next autopsy and weighting of individual 

parts and organs. 

It was established that the greatest productivity were in quail for whom fed with mixed fodder consisting of 8 % brewers 

dried grain. The live weight of birds at 35 days age was 253.4 g, and prevailed on average daily gain and feed costs counter-

parts in the control group by 3.9 % and 1.5 %. It was proved dependence on the introduction of brewer’s dried grain in com-

bination with enzyme-probiotic feed additive proenzym in fodder and indexes meatiness quail carcass (R2=1) and the release 

of the edible parts (R2=1). 

In quails were fed feed containing 16 % brewers dried grain, a decrease of 0.4 % of live weight and carcass weight re-

duction of respectively 1.6 % compared with the control. It speaks about inexpediency of application of such norms feeding. 

Key words: Quails, zootechnical parameters, brewers dried grain, enzyme-probiotic feed additive, mixed fodder.  



Постановка проблеми. Практичний досвід 
великих тваринницьких комплексів свідчить 
також про пряму залежність між біологічно 
повноцінною годівлею корів та протікання об-
мінних процесів у новоотельний період та мо-
лочною продуктивністю, якістю молока, жит-
тєздатністю новонароджених телят і відтвор-
ною функцією корів [1, 2, 3].  

Через неспроможність високопродуктивних 
корів споживати адекватну з витратами органі-
зму для продукування молока кількість корму, 
виникає негативний енергетичний баланс, 
який триває всю першу третину лактації і 
спричиняє порушення обміну речовин та різні 
хвороби. Саме в цей період виявляють макси-
мальну кількість захворювань печінки, серця, 
нирок, розвивається патологія обміну речовин 
(кетоз, остеодистрофія), післяродова гіпокаль-
ціємія, гепатодистрофія [5, 6, 7, 8]. Тому в цей 
період необхідно велику увагу звертати на біо-
логічно повноцінну годівлю, та забезпечення 
раціонів корів легкоперетравними та легкоза-
своюваними поживними речовинами [8, 9, 10], 
у тому числі мікроелементами, особливо орга-
нічного походження, які засвоюються організ-
мом тварин на 90 і більше відсотків [11, 12]. 

Оптимальний вміст біотичних мікроелемен-
тів зумовлює нормальний перебіг обмінних 
процесів у організмі, добрий стан їхнього здо-
ров’я та високу продуктивність [13].  
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на обмінні процеси в організмі тварин займав-
ся Кальницкий Б.Д., Кліценко Г.Т., Свєженцов 
А.І., Судаков М.О., Герасименко В.Г. і ін., а  
використання мікроелементів органічного по-
ходження у годівлі тварин займалися Кравців 
Р.Й., Засекін Д.А., Захаренко М.О., Герасимен-
ко В.Г. і ін. На сьогоднішній день ефективніс-
тю використання змішанолігандних комплек-
сів у годівлі тварин займаються Мерзлов С.В., 
Бомко В.С. зі своїми аспірантами Долід В.О., 
Маршалок В.А., Хавтуріна Г.В. та ін. Ліквіда-
ція дефіциту мікроелементів у раціонах висо-
копродуктивних корів за рахунок їх змішано-
лігандних комплексів спричиняє підвищенню 
продуктивності, відтворних функцій та збере-
женості молодняку.  

Однак не встановлений вплив змішаноліга-
ндного комплексу Цинку, в поєднанні з суль-
фатами Купруму, Кобальту, Мангану, йодітом  
Калію і селенітом натрію на продуктивність 
високопродуктивних корів голштинської поро-
ди різної селекції і не встановлені оптимальні 
норми цього комплексу по періодам лактації 
корів. Тому, пошук шляхів покращення адап-
таційних можливостей високопродуктивних 
корів голштинської породи різної селекції є 
однією із актуальних проблем молочного ско-
тарства на Україні. 

Метою наших досліджень було визначення 
оптимальних доз змішанолігандного комплек-
су Цинку в поєднанні з сульфатами Купруму, 
Кобальту та селеніту натрію в годівлі високо-
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продуктивних корів голштинської породи 
угорської селекції в перехідний період та пері-
од роздою та встановити їх вплив на показни-
ки крові, тому що процеси, які відбуваються в 
організмі, значною мірою позначаються на 
якісному складі крові.  

Матеріал і методика дослідження. Науко-
во-господарський дослід із вивчення впливу 
різних доз змішанолігандного комплексу Цин-
ку був проведений у СТОВ “Агросвіт” Миро-
нівського району Київської області на дійних 
коровах голштинської породи угорської селек-
ції. Для дослідження було сформовано за 
принципом аналогів п’ять груп корів по 10 го-
лів у кожній. Годівлю піддослідних корів у 
підготовчий та дослідний періоди проводили 
за однаковими кормосумішками. Різниця в го-
дівлі полягала в тому, що у дослідний період, 
упродовж 130 діб (30 діб друга фаза сухостій-
ного періоду і перших 100 днів лактації) коро-
вам контрольної групи згодовували премікс 
підготовчого періоду в складі якого знаходи-
лися сульфати Цинку, Купруму, Кобальту та 
селеніт натрію, а коровам дослідних груп – 
замість сульфату Цинку згодовували змішано-
лігандний комплекс Цинку (табл. 1).  

Як видно із даних табл. 1, у науково-
господарському досліді було по п’ять груп ко-
рів по 10 голів в кожній групі. Піддослідних 
корів годували однаковими кормосумішками, 
в склад яких, в підготовчий період, вводили 
комбікорми-концентрати (КК) з преміксом, в 
складі якого знаходилися сульфати: Цинку, 
Купруму, Кобальту, які поповняли ними раці-
они до норми і селеніт натрію, який доповню-
вав раціони до концентрації Селену 0,3 мг/кг 
СР. В дослідний період різниця полягала в то-

му, що коровам контрольних груп в складі КК 
згодовували премікс підготовчого періоду, а 
коровам дослідних груп – замість сульфату 
Цинку згодовували змішанолігандний ком-
плекс Цинку. В перерахунку на чистий Цинк 
корови 2-ї дослідної групи отримували таку 
саму кількість чистого Цинку як і корови 1-ї 
контрольної групи, а корови 3-ї,4-ї і 5-ї дослід-
них груп відповідно 75, 50 і 25% від кількості 
Цинку 2-ї дослідної групи. 

Результати досліджень. Введення до раці-
ону корів дослідних груп змішанолігандного 
комплексу Цинку справило відповідний вплив 
на біохімічні показники їх крові (табл. 2). Так, 
концентрація гемоглобіну в крові корів 2-ї до-
слідної групи була такою ж, як у контрольній 
групі. Корови 3-ї, 4-ї і 5-ї дослідної групи, в 
раціонах яких дефіцит Цинку покривали на 75, 
50 і 25%, за концентрацією гемоглобіну в кро-
ві перевищували контрольних аналогів на 4,1 
г/л або 3,35%, 8,4 г/л або 6,86%; і 3,7 г/л або 
3,02%.  

Аналогічно гемоглобіну кількість еритро-
цитів помітно збільшувалась у крові корів 4-ї і 
5-ї дослідних груп відповідно на 1,22 і 0,67 
1012 г/л. 

Стосовно кількості в крові піддослідних ко-
рів лейкоцитів, то тут однозначних змін під 
впливом досліджуваного фактора не виявлено. 
Зокрема, у крові корів 4-ї і 5-ї дослідних груп 
він був практично на рівні контролю, а у тва-
рин 2-ї і 3-ї дослідних груп перевищував конт-
роль відповідно на 0,39 і 0,20 109г/л. 

Концентрація загального білка у сироватці 
крові є важливим показником забезпеченості 
тварин перетравним протеїном та ефективнос-
ті засвоєння його організмом. У даному дослі-
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Таблиця 1. Схема науково-господарського досліду 

Група Поголів’я, гол. Досліджуваний фактор 
1 контрольна 10 Комбікорм концентрат (КК) із сульфатами,  Цинку, Купруму, Ко-

бальту до норми і селеніту натрію 0,3мг/кг СР 
2 дослідна 10 КК із сульфатами Купруму, Кобальту, селеніту натрію 0,3мг/кг СР 

і змішанолігандним комплексом Цинку до норми 
3 дослідна 10 КК із сульфатами Купруму, Кобальту, селеніту натрію 0,3мг/кг СР 

і змішанолігандним комплексом Цинку 75 % норми 
4 дослідна 10 КК із сульфатами Купруму, Кобальту, селеніту натрію 0,3мг/кг СР 

і змішанолігандним комплексом Цинку 50 % норми 
5 дослідна 10 КК із сульфатами Купруму, Кобальту, селеніту натрію 0,3мг/кг СР 

і змішанолігандним комплексом Цинку 25 % норми 



ді усі досліджувані дози Цинку сприяли підви-
щенню вмісту загального білка у сироватці 
крові піддослідних корів. Причому найбільша 
різниця (6,6 г/л) відмічена між коровами 4-ї 
дослідної групи і контролем. У корів 2-ї, 3-ї і 
5-ї дослідних груп цей показник перевищував 
контроль на 2,4-4,3 г/л. 

Також у крові дослідних корів спостеріга-
лась тенденція до збільшення альбумінової 
фракції у сироватці крові. Щоправда, це збіль-
шення у корів 2-ї і 5-ї дослідних груп станови-
ло лише 0,9 і 1,5 г/л порівняно з контролем, а у 
тварин 3-ї і 4-ї дослідних груп – на 2,1 і 2,4 г/л.  

Заміна сульфату Цинку на змішаноліганд-
ний комплекс Цинку, навіть на нижчі його рів-
ні, не викликала зменшення концентрації в си-
роватці крові корів дослідних груп α-
глобулінової і β-глобулінової фракції білка, які 

були майже на рівні контролю, за винятком 
корів 2-ї і 3-ї дослідної групи, у крові яких міс-
тилося α-глобулінів на 1,2 г/л і 0,6 г/л відпові-
дно менше за контроль. Однак, що стосується 
γ-глобулінів, то їх було більше порівняно з ко-
нтролем у сироватці крові корів усіх дослідних 
груп. Причому найбільша різниця (4,2 г/л) від-
мічена у корів 4-ї дослідної групи, в раціоні 
яких рівень Цинку покривав дефіцит в кормах 
на 50%.  

У дослідженнях не вдалося відмітити поміт-
ного впливу заміни в раціонах корів дослідних 
груп сульфату Цинку на його змішаноліганд-
ний комплекс на такі показники крові, як луж-
ний резерв, кетонові тіла, концентрація неор-
ганічного фосфору, кальцію. І, навпаки, до-
сить помітною була дія змішанолігандного 
комплексу Цинку на концентрацію Купруму, 
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Таблиця 2. Гематологічні показники піддослідних корів (M±m, n=3)  

Показник 
Група 

контрольна 
1 

дослідна 
2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

Гемоглобін, г/л 122,4±0,61 122,3±0,51 126,5±0,98 130,8±0,71 126,1±0,49 
Еритроцити, 1012/л 8,45±0,63 8,45±0,43 8,48±0,50 9,67±0,48 9,12±0,56 
Лейкоцити, 109/л 7,20±0,31 7,59±0,71 7,40±0,47 7,19±0,59 7,27±0,89 
Загальний білок, г/л 76,5±0,16 78,9±0,42 80,8±0,20** 83,1±0,15*** 79,6±0,52* 
Альбуміни, г/л 30,3±0,14 31,2±0,11 32,4±0,18 32,7±0,21 31,8±0,13 
α-глобуліни, г/л 14,5±0,11 13,3±0,03 13,9±0,10 14,8±0,07 14,5±0,13 
β-глобуліни, г/л 12,2±0,03 12,3±0,08 12,2±0,02 12,0±0,04 12,1±0,02 
γ-глобуліни, г/л 19,5±0,05 22,1±0,11** 22,3±0,06** 23,7±0,14** 21,3 ±0,02** 

Лужний резерв, об % СО2 57,4±2,12 58,7±1,95 66,1±2,34 57,4±2,73 60,4±1,98 
Кетонові тіла, г/л 0,066±0,0031 0,062±0,0022 0,060±0,0011 0,065±0,0013 0,063±0,0015 
Неорганічний фосфор, 
ммоль/л 

2,26±0,091 2,35±0,033 2,61±0,222** 2,59±0,120** 2,29±0,190 

Кальцій, ммоль/л 2,56±0,094 2,59±0,075 2,56±0,146 2,47±0,187 2,49±0,224 
Кобальт , мкг/л 41,4±2,89 48,3±1,64 55,6±1,78 57,8±2,68 49,0±1,43 
Купрум , мкг/л 905,0±15,1 925,0±14,5 918,0±13,9 910,0±10,9 908,0±9,8 
Цинк, мг/л 1,3±0,25 1,5±0,17 1,4±0,21 1,3±0,19 1,3±0,17 
Селен, мкг/100 мл 1,05±0,029 1,17±0,066 1,21±0,071* 1,33±0,045** 1,17±0,072 
Каталаза, од./г  
гемоглобіну 

6,45±0,155 6,66±0,643 6,98±0,484 7,16±0,169* 7,44±0,155** 

Пероксидаза, од./г 
гемоглобіну 

19,7±0,12 18,4±2,81 17,2±3,33* 15,3±0,24** 16,8±0,42** 

ЛЖК, мг% 7,77±0,489 7,32±0,547 7,49±0,709 7,43±0,446 7,61±0,579 
Глутатіон: загальний, мг% 47,76±0,487 50,27±0,359 57,32±0,567* 60,52±0,279** 58,42±0,348* 

окислений, мг% 15,42±0,542 9,57±0,124 12,757±0,38 12,23±0,187 12,84±0,7769 
відновлений, мг% 32,25±0,934 40,58±0,579* 44,39±0,872** 48,14±0,643** 45,36±0,722** 

Каротин, мг% 0,049±0,0123 0,057±0,0603 0,056±0,0111 0,059±0,0313 0,051±0,0498 

Примітка: ** Р>0,99; ***Р>0,999 



Кобальту і Селену в крові корів дослідних 
груп. Ці показник у тварин дослідних груп збі-
льшувався проти контролю відповідно на 3-
20мкг/л; 6,9-16,4 мкг/л; 0,12-0,28 мкг/100мл. У 
дослідних  тварин підвищувалась також ката-
лазна і пероксидзна активність, що, очевидно, 
сприяло кращому перебігові окислювально-
відновних процесів в організмі. 

Неоднакові рівні і форми Цинку в раціоні 
викликали зміни концентрації глутатіону, який 
тісно пов'язаний з ферментом пероксидазою. 
Зокрема, у крові корів дослідних груп збіль-
шився вміст загального (на 2,51-12,76 мг%) і 
відновленого (на 8,33-15,89 мг%) глутатіону за 

рахунок зменшення фракції окисленого глута-
тіону. 

У крові корів дослідних груп у порівнянні з 
контролем менше містилося летких жирних 
кислот (ЛЖК), що, на наш погляд, свідчить 
про їх краще засвоєння організмом тварин. 

Як показали результати аналізів крові, у ко-
рів дослідних груп концентрація каротину збі-
льшувалася проти контролю на 0,002-0,01 
мг%. 

Висновок. Заміна в раціоні дійних корів 
рівня і форми Цинку сприяло покращанню 
біохімічних показників, які характеризують 
білковий і вуглеводно-жировий обмін та віта-
мінну забезпеченість і ферментативну актив-
ність крові.  
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ВЛИЯНИЕ СМЕШАНОЛИГАНДНОГО КОМПЛЕКСА ЦИНКА НА  
ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ У ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ 

ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ 

Даниленко В. П., Бомко В.С. 

Белоцерковский национальный аграрный университет, г. Белая Церковь. 

Данные полученые в ходе проведения научно-хозяйственного опыта, свидетельствуют, что замена 

высокопродуктивными коровам сернокислого цинка на смешанолигандный комплекс цинка даже в мень-

ших дозах существенно не повлияла на гематологические и биохимические показатели крови. Отмечено 

некоторое повышение числа эритроцитов и лейкоцитов, гемоглобина, общего уровня белка, альбумина, α-

глобулинов, γ-глобулинов, меди, цинка, селена, и уменьшение β-глобулинов, ЛЖК, щелочного резерва крови, 

кетоновых тел, концентрации неорганического фосфора, кальция в их крови. При этом повысилась ак-

тивность каталазы и пероксидазы, изменилась концентрация глутатиона, который тесно связан с фер-

ментом пероксидазой, увеличилось содержание общего и восстановленного глутатиона и каротина. 

Ключевые слова: высокопродуктивные коровы, премикс, микроэлементы, сернокислые соли микроэле-

ментов меди, цинка, кобальта, марганца, смешанолигандный комплекс цинка, белок, альбумины глобули-

ны. 

THE INFLUENCE OF MIXED LIGAND COMPLEX OF ZINC ON THE BLOOD DATA OF 
HIGH PRODUCTIVE HOLSTEIN BREED COWS 

V. Danylenko, V. Bomko.  

Bila Tserkva National Agrarian University, Bila Tserkva 

Practical experience of large livestock farms also demonstrates a direct relationship between biological full 

feeding of cows and occurrence of metabolic processes in new calving  period and milk production, milk quality, 

viability of newborn calves and cows reproductive function. In this period much attention must be paid to biologi-

cally full feeding, and providing rations of cows easily digested and   assimilated nutrients, including micronutri-

ents, especially of organic origin which are digested by animals on 90% and more. 

The aim of our research was to determine the optimal dose of mixed ligand  complex of zinc in combination 

with sulfates, copper, cobalt and sodium selenite in feeding of highly productive cows of Holstein breed of Hun-

garian selection during the transition period and the period of milking and determine their impact on blood, so 

that the processes that occur in the body largely reflected in the qualitative composition of blood. 

For investigation it was formed five groups of cows 10 heads in each. Feeding tested cows in experimental and 

preparatory periods conducted at the same feed mixtures. The difference in feeding was that during the experi-

mental period, within 130 days (30 days, the second phase of the dry period and the first 100 days of lactation) 

cows of the control group were fed with premix of preparation period which contained zinc sulfate, copper, co-

balt, sodium selenite, and cows from the research groups - instead of zinc sulphate were fed with mixe3d ligand 

complex of zinc. Selenium concentration was 0.3 mg / kg of CP. In terms of pure zinc cows from the 2nd experi-

mental group received the same amount of pure zinc as cows from the 1st control group, and the cows from the 

3rd, the 4th and the 5th research groups respectively 75, 50 and 25% of amount of zinc of the 2nd experimental 

group. 

According to the results of the experiment hemoglobin of cows from the 2nd experimental group was such as in 

the control group. Cows from the 3rd, the 4th and the 5th experimental group in which zinc deficiency diets cov-

ered by 75%, 50% and 25%, the concentration of hemoglobin in the blood exceeded the analogues of control at 

4.1 g / l or 3,35% ; 8.4 g / l or 6,86%; and 3.7 g / L or 3.02%. Similarly 5to hemoglobin the number of red blood 

cells in the blood of cows from the 4th and the 5th research groups significantly increased respectively 1.22 and 

0.67 1,012 g / l. 

As for the content of leukocytes in the blood of experimental cows, definite changes under the influence of the 

studied factors were not found. In particular, in the blood of cows from the 4th and the 5th research groups the 

content of leukocytes was almost at the level of control and the animals of the 2nd and the 3rd experimental group 

exceeded the control, respectively, 0.39 and 0.20 109h / l. 

In this experiment, all studied doses of zinc contributed to the increase of total serum protein in experimental 

cows. And the biggest difference (6.6 g / l) is checked between cows from the 4th experimental group and control. 
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The performance of mixed ligand complex of zinc was quite notable on concentration of copper, cobalt and 

selenium in the blood of cows from the research groups. These indicators  in the tested animals increased against 

the experimental group control according to 3-20 mg / l; 6,9-16,4 mg / l; 0,12-0,28 mg / 100 ml. Unequal levels 

and forms of zinc in the diet caused changes in the concentration of glutathione, which is closely associated with 

the enzyme peroxidase. In particular, in the blood of cows from the experimental groups increased total content 

(in 2,51-12,76 mg%) and reduced (at 8,33-15,89 mg%) glutathione by reducing the fraction of oxidized glu-

tathione. 

Thus, the replacement in the diet of dairy cows the level and shape of Zinc resulted the improvement of bio-

chemical parameters that characterize a protein and carbohydrate-fat metabolism and vitamin supply and enzy-

matic activity of blood. 

Key words: highly productive cows, premixes, microelements, sulfate salts trace elements of copper, zinc, co-

balt, manganese, mixed ligand complex of zinc, protein, albumin, globulins. 
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Постановка проблеми. В умовах сьогоден-

ня, виробництво кролятини вважається одним 

з найперспективнішим способом виробництва 

продукції тваринництва. В основу розвитку 

кролівництва покладені біологічні та госпо-

дарсько-корисні особливості кролів, завдяки 

яким досягається висока економічна ефектив-

ність при незначних затратах, а також забезпе-

чення населення круглий рік дієтичним м’ясом 

і хутром [1, 2, 3, 4]. Суть інтенсивної техноло-

гії вирощування полягає у розділені періоду 

вирощування кроленят на підсисний і доро-

щення. Кроленят відлучають у 30–40-

добовому віці при досягненні ними живої маси 

850–950 г. Дорощення триває до 90–100-

добового віку, коли кролі досягають маси 2,8-

3 кг [5, 6, 7]. Важливим виробничим елемен-

том є забезпечення тварин необхідною енергі-

єю і поживними речовинами, тобто повноцін-

ною годівлею. За даної технології вирощуван-

ня кролів особливу увагу звертають на збалан-

сування раціонів за обмінною енергією та про-

теїном. Протеїнову поживність визначають за 

кількістю і якістю протеїну в кормах [8, 9, 10]. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. На сучасному ринку існують різні кормові 

ДАРМОГРАЙ Л. М., д. с.-г. н. 
ШЕВЧЕНКО М. Є., аспірантка 

Львівський національний університет 
ветеринарної медицини та біотехнологій 
ім. С.З. Ґжицького, м. Львів 
maryana_misha@ukr.net  

Викладено результати впливу біомаси дріжджів на фізіологічний статус та інтенсивність росту кролів 
за інтенсивної технології вирощування. Експериментальні дослідження проводились із 75-кролями білої 
термонської породи, з яких було сформовано 5 груп. Для годівлі молодняку кролів використовували 
повнораціонні гранульовані комбікорми, у структурі яких був різний вміст кормових дріжджів: 1 
контрольна група – 3 %, 2 дослідна – 5 %, 3 – 7 %, 4 – 9 % і 5 – 11 %. У результаті експерименту 
встановлено, що біомаса дріжджів позитивно впливала на інтенсивність росту та функціонування 
організму. Введення до комбікорму 9% кормових дріжджів супроводжується збільшенням 
середньодобового і абсолютного приростів на 7,2% (Р<0,001) порівняно з контролем. У кролів 4 групи в 
крові збільшується концентрація загального білка, гемоглобіну і еритроцитів відповідно на 2,3, 13,8 і 
18,4%, а також зменшується кількість лейкоцитів і вміст холестеролу на 2,2 і 2,3%. Аналізуючи 
одержані дані можна стверджувати про доцільність використання кормових дріжджів у складі 
повнораціонних гранульованих комбікормів молодняку кролів, при інтенсивному способі вирощування на 
м’ясо, у кількості 9%. 

Ключові слова: кролі, фізіологічний статус, комбікорм, кормові дріжджі, середньодобовий і 
абсолютний приріст, гематологічні показники. 

добавки з високим вмістом білка. Нещодавно 

на українському ринку з’явилася нова добавка 

Т О В  “ П о л і с ь к о г о  в и р о б н и ч о -

експериментального заводу” – кормові дріж-

джі. Біомаса дріжджів є чудовим джерелом 

якісного і дешевого протеїну, а також вітамі-

нів групи В. За амінокислотним складом дріж-

джі близькі до кормів тваринного походження. 

За даними наукової літератури є досить мало 

інформації щодо використання біомаси дріж-

джів у годівлі кролів. Актуальність наших до-

сліджень полягає у вивченні впливу кормових 

дріжджів на інтенсивність росту і функціона-

льний статус організму кролів за інтенсивної 

технології їх вирощування [11, 12, 13]. 

Мета досліджень – встановити вплив різної 

кількості кормових дріжджів на фізіологічний 

статус та інтенсивність росту кролів білої тер-

монської породи. 

Матеріали і методи. Для реалізації мети 

був проведений науково-господарський до-

слід. Експериментальні дослідження проводи-

лись в умовах кролеферми “Добряна”. Об’єкт 

дослідження – використання кормових дріж-

джів першої групи ТОВ “Поліського виробни-

УДК 619:612:636.087.2:636.92 

ФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗМУ ТА ІНТЕНСИВНІСТЬ РОСТУ КРОЛІВ 
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чо-експериментального заводу” (ТУ У 15. 

733336034-001:2005) у складі повнораціонного 

гранульованого комбікорму. Предмет дослі-

дження – інтенсивність росту і гематологічні 

показники молодняку кролів. 

У 40-добовому віці відібрано 75 кроленят 

білої термонської породи за методом груп (А. 

И. Овсянников, 1976) і сформовано 5 груп – 

контрольну та 4 дослідних. Піддослідні кролі 

знаходилися у приміщенні за однакових умов 

утримання. Індивідуальні зважування тварин 

проводили вранці у 40-, 50-, 60-, 70-, 80- і 90- 

добовому віці на настільних терезах із точніс-

тю до 1 г. У названі періоди контролювали 

ріст тварин з визначенням абсолютних та сере-

дньодобових приростів маси тіла. Доступ до 

кормів і води був вільний. Всі експеримента-

льні дослідження проводили відповідно до 

розробленої схеми досліду. Для годівлі кролів 

контрольної групи використовували повнора-

ціонний комбікорм з 3% кормових дріжджів. 

У комбікормі кролів 2, 3, 4 і 5-ї дослідних груп 

кількість кормових дріжджів збільшували до 

5%, 7%, 9% і 11% відповідно зменшували кі-

лькість макухи насіння сої. Для всіх піддослід-

них групах кролів поживність комбікормів бу-

ла однаковою. Комбікорм для кролів складав-

ся з таких кормових інгредієнтів: дерть куку-

рудзяна, ячмінна, вівсяна, пшенична, висівки 

пшеничні, макуха насіння сої, макуха насіння 

соняшнику, трав’яне борошно соломи пшени-

чної, дріжджі кормові, премікс. Дослід тривав 

50 діб. У кінці періоду вирощування відбира-

лися зразки крові з крайної вушної вени кро-

лів. 

Гематологічні дослідження проводили у 

лабораторії імуноморфології Державного нау-

ково-дослідного контрольного інститут ветери-

нарних препаратів та кормових добавок (м. 

Львів). Визначення гематологічних показників 

проводили за стандартними методиками, які 

описані у методичних рекомендаціях ДНДКІ 

ветеринарних препаратів та кормових добавок. 

Отримані в експериментах цифрові дані об-

роблені біометрично за методикою М. Плохін-

ського (1969) із використанням комп’ютерних 

програм в середовищі MS Office 2003 програма 

“Statistica”. Результати середніх значень вва-

жали статистично вірогідними при Р <0,05,  

Р<0,01, Р<0,001. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Використання у годівлі молодняку кролів ком-

бікормів з різною кількістю кормових дріж-

джів неоднаково впливало на інтенсивність 

росту.  

Відповідно до рис. 1, до 50-дібового віку 

середньодобові прирости кролів були най-

менші за весь період досліду і знаходилися  

межах 35,3–37,8 г. Найвищу інтенсивність ро-

сту, тобто середньодобові прирости маси тіла, 

відзначено у період з 60- до 70-добового віку 

кролів і становили в середньому 39,2–41,9 г/
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Рис. 1. Динаміка середньодобових приростів молодняка кролів, г  
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добу. Слід зазначити, що в останній віковий 

період прирости тварин були нижчими від по-

переднього періоду, проте більшими ніж у пе-

рший віковий період. У кролів 4-ї дослідної 

групи був найбільший середньодобовий при-

ріст за весь період досліду. Цей показник в се-

редньому становив 41,1 г, що на 7,2% 

(Р<0,005) більше ніж у контролю. Середньодо-

бовий приріст молодняку кролів 5-ї дослідної 

групи, яким згодовували комбікорм із вмістом 

кормових дріжджів 11%, був більшим ніж у 

контрольної на 1,9% та на 5,2% меншим порів-

няно із 4-ю групою. У кролів 2-ї і 3-ї дослід-

них груп прирости становили 39,4 г і 40,3 г, 

що на 2,98% і 5,14% менші порівняно з ровес-

никами контрольної групи. 

Абсолютний приріст маси тіла кролів за 

весь період досліду показано на рис. 2. Аналі-

зуючи рис. 2., можна сказати, що кролі 4-ї до-

слідної групи перевищують контрольну групу 

за даним показником на 7,2% (Р<0,001), а кро-

лі 2-ї, та 3-ї та груп, відповідно, на 3% 

(Р<0,001) та 5,2% (Р<0,001). Також слід зазна-

чити, що найменший абсолютний приріст жи-

вої маси кролів був у кролів 5-ї групи, що на 

1,9% (Р<0,001) порівняно з контрольною гру-

пою. Упродовж експерименту тварини дослід-

них груп переважали за інтенсивністю росту 

кролів контрольної групи.  

Різна кількість біомаси дріжджів у комбіко-

рмі кролів позначилась на морфологічному та 

біохімічному складі крові (таблиця). 

Виходячи з даних можна сказати, що гема-

тологічні показники кролів знаходились у ме-
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Рис. 2. Абсолютний приріст живої маси кролів за період вирощування, г  

Таблиця. Гематологічні показники піддослідних кролів, (M±m, n=3)  

  

Показник 

Група 

контрольна дослідна 

1 2 3 4 5 

Заг.білок, г/л 63,37±0,81 61,97±0,35 60,17±2,27 64,83±0,33 58,33±2,29 

Гемоглобін, г/л 119,13±2,68 117,03±0,69 110,57±0,23 135,57±8,8 116,9±12,51 

Еритроцити, Т/л 5,43±0,69 5,3±0,32 5,5±0,29 6,43±0,57 5,23±0,83 

Лейкоцити, Г/л 7,53±0,65 7,40±0,38 7,33±0,48 7,37±0,54 7,57±0,41 

Гематокрит, % 37,00±1,73 38,67±2,33 39,33±1,45 39,00±1,73 40,33±1,45 

Холестерол,мг/дл 44,33±1,45 44,00±1,15 43,67±0,88 43,33±1,45  42,33±1,76 

АлАТ, мккат/л 0,349±0,011 0,351±0,011 0,355±0,014 0,357±0,011 0,356±0,012 

АсАТ, мккат/л 0,179±0,010 0,182±0,012 0,190±0,007 0,192±0,010 0,189±0,014 



жах величин фізіологічних норм. Концентра-

ція загального білка у сироватці крові була 

найвищою в кролів 4-ї групи, що на 2,3% біль-

ше порівняно з контрольною. Підвищена кон-

центрація еритроцитів та вмісту гемоглобіну у 

крові кролів 4-ї групи на 18,4% і 13,8% вказує 

на більш інтенсивний перебіг окисно-

відновних реакцій в організмі тварин. Із збіль-

шенням кількості дріжджів у комбікормі до 

9% в крові зменшувалась кількість лейкоцитів. 

Згодовування біомаси дріжджів сприяло змен-

шенню холестеролу в крові кролів дослідних 

груп порівняно з контрольною. За активністю 

аспартатамінотрансферази (АсАТ) і аланінамі-

нотрансферази (АлАТ) у крові суттєвої різниці 

не встановлено. Однак у 5-ї групи ці показни-

ки були дещо нижчі, ніж у інших дослідних 

групах. Згодовування кролям комбікорму з 

різною кількістю біомаси дріжджів позитивно 

впливає на фізіологічний статус організму. 

Висновок. 1. Досліджувані кормові дріж-

джі у складі комбікорму позитивно впливають 

на фізіологічний статус та інтенсивність росту 

кролів при інтенсивному вирощуванні на м’я-

со. Оптимальна доза кормових дріжджів у 

комбікормі молодняка кролів білої термонсь-

кої породи є 9%. Кролі даної групи переважа-

ють аналогів контрольної за енергією росту, 

середньодобові і абсолютні прирости станов-

лять 41,07 г і 2052,33 г, що на 7,2% (Р<0,001) 

більше порівняно до контролю. 

2. Введення до комбікорму 9% кормових 

дріжджів супроводжується збільшенням у кро-

ві загального білка, гемоглобіну і еритроцитів 

відповідно на 2,3, 13,8 і 18,4%, а також змен-

шенням лейкоцитів і холестеролу на 2,2 і 2,3% 

що вказує на нормальний перебіг обмінних 

процесів в організмі кролів.  

Перспективи подальших досліджень по-

лягають у вивченні впливу кормових дріжджів 

на репродуктивні здатності кролематок.  
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ОРГАНИЗМА И ИНТЕНСИВНОСТЬ РОСТА 
КРОЛИКОВ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ БИОМАССЫ ДРОЖЖЕЙ 

Дармограй Л. М., Шевченко М. Е. 

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

Изложены результаты влияния биомассы дрожжей на физиологический статус и интенсивность 
роста кроликов при интенсивной технологии выращивания. Экспериментальные исследования проводи-
лись с 75-кроликами белой термонськои породы, из которых было сформировано 5 групп. Для кормления 
молодняка кроликов использовали полнорационные гранулированные комбикорма, в структуре которых 
было разное содержание кормовых дрожжей: 1 контрольная группа – 3%, 2 исследовательская – 5%, 3 – 
7%, 4 – 9% и 5 – 11%. В результате эксперимента установлено, что биомасса дрожжей положительно 
влияла на интенсивность роста и функционирование организма. Введение в комбикорма 9% кормовых 
дрожжей сопровождается увеличением среднесуточного и абсолютного приростов на 7,2% (Р <0,001) 
по сравнению с контролем. У кроликов 4-й группы в крови увеличивается концентрация общего белка, ге-
моглобина и эритроцитов соответственно на 2,3, 13,8 и 18,4%, а также уменьшается количество лей-
коцитов и содержание холестерола на 2,2 и 2,3%. Анализируя полученные данные можно утверждать о 
целесообразности использования кормовых дрожжей в составе полнорационных гранулированных комби-
кормов молодняка кроликов, при интенсивном способе выращивания на мясо, в количестве 9%. 

Ключевые слова: кролики, физиологический статус, комбикорм, кормовые дрожжи, среднесуточный 
и абсолютный прирост, гематологические показатели. 

THE PHYSIOLOGICAL STATE OF THE ORGANISM AND THE INTENSITY OF 
GROWTH OF RABBITS FED YEAST BIOMASS 

L. Darmohray, М. Shevchenko 

Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named 
after S.Z. Gzhytskiy, Ukraine 

 
The article presents the results of studies on the effect of yeast biomass on the physiological state of the organ-

ism and the intensity of growth of rabbits in intensive cultivation technology. scientific and economic experiment 
was performed for the implementation of tasks. Experimental studies were performed with race 75 white rabbits, 
which it was formed five groups. Object of study is to use yeast feed of the first group LTD “Polissya production 
& experimental plant” (TU 15. 733336034-001: 2005) consisting of complete granular feed for young rabbits. 
Purpose of the study is the intensity of growth and hematological parameters. For feeding young rabbits using 
full-pelleted feed, the structure of which was different contents of fodder yeast: 1 control group – 3%, 2 re-
searches – 5%, 3 – 7%, 4 – 9% and 5 – 11%. Nutritional value of feeds for all experimental groups of rabbits was 
similar. As a result, it has been found that the biomass of yeast have a positive influence on the rate of growth and 
body function. Introduction to feed 9% fodder yeast accompanied by an increase of the average absolute increase 
by 7.2% (P<0.001) compared with the control. Hematological parameters in experimental animals were within 
the physiological acceptable standards. It should be emphasize that in 4-th groups of rabbits the concentration of 
total protein, hemoglobin and red blood cells increases in the blood, respectively 2.3, 13.8 and 18.4%, and a de-
crease of white blood cells and cholesterol by 2.2 and 2.3 %. Analyzing the findings we could prove about the fea-
sibility of using fodder yeast as a part of complete granular animal feed young rabbits under intensive method of 
growing for meat in an amount of 9%. Prospects for further research are in studying the effect of various amounts 
and strains of fodder yeasts and reproductive ability of female rabbit. 

Key words: rabbits, physiological status, feeds, fodder yeast, absolute and average daily gain, gеmetologs in-
dicators.  



Постановка проблеми. Для належного роз-

витку рибництва в Україні є сприятливі приро-

дно-кліматичні умови, галузь має багаторіч-

ний, історично набутий досвід ефективного 

ведення рибництва. Згідно з даними статисти-

ки, загальний фонд рибогосподарських водойм 

становить близько 1,5 млн. гектарів [1, 2]. На 

території Дніпропетровської області розташо-

вані три великі водосховища – Дніпровське 

(Запорізьке), Каховське, Дніпродзержинське 

загальною площею близько 90 га. Окрім голо-

вного водотоку (р. Дніпро), гідрографічна ме-

режа включає також 291 річку довжиною біль-

ше 10 км, 95 водосховищ загальною площею 

водного дзеркала 21 тис. га та 2932 ставки за-

гальною площею водного дзеркала 18,6 тис. 

га. Сумарний рибогосподарський фонд області 

становить 114,4 тис. га. Абсолютна більшість 

зазначених водних об’єктів традиційно вико-

ристовувалася для риборозведення, починаю-

чи з моменту їх створення [3, 4].  
У сучасних умовах особливої актуальності 

набуває проблема раціонального використання 

водних живих ресурсів з урахуванням збере-

ження належного стану рибних об’єктів. Про-

те, виходячи із особливостей розвитку рибого-

сподарського комплексу в сучасних умовах, 

низка стратегічних аспектів його розвитку, 
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Розглянута технологія вирощування товарного коропа в полікультурі при підборі більш ефективного 

рецепту комбікорму. Результати досліду показали, що між потребою в кількості їжі у коропа і 

кількістю корму, що забезпечує високий темп росту при найменших витратах корму, існує велика 

різниця. Найбільш високий приріст спостерігався у риб, які отримували гранули рецепту № РК-2 за 

рахунок того, що він мав високий рівень протеїну та вдале співвідношення пластичних та енергетичних 

речовин.  

Встановлено, що найбільш ефективним є корм РК-2, при його застосуванні прибуток склав 3550 грн. 

Рівень рентабельності виробництва продукції при використанні корму РК-2 становив 72,0%, при 

використанні корму РК-2А – 35,9%, тоді як при використанні РК-2Б – 38,2%. Це свідчить про більш 

високу ефективність застосування у годівлі коропа комбікорму РК-2 у порівнянні із кормами інших 

рецептів.  

Ключові слова: риба, короп, полікультура, рецепт, корми, раціон, годівля, добовий приріст, норма, 

білок, маса тіла риби, економічна ефективність, використання кормів. 

технологічних умов вирощування риби, удо-

сконалення методів інтенсифікації ведення 

галузі, розроблені недостатньо повно. Деякі з 

них є дискусійними і потребують більш фун-

даментальних наукових досліджень та обґрун-

тувань [5].  

Дослідження динаміки розвитку рибництва 

за останні роки в Україні показує, що вилов 

риби та добування інших водних живих ресур-

сів країні суттєво знизилися [6]. Тому необхід-

ність підтримки і забезпечення розвитку аква-

культури не викликає сумніву, адже це сприя-

тиме виробництву гідробіонтів, їх переробці, 

зберіганню та використанню.  

Метою досліджень було обґрунтувати удо-

сконалення технології вирощування товарного 

коропа за рахунок підбору більш ефективного 

складу комбікорму в умовах товариства з об-

м е ж е н о ю  в і д п о в і д а л ь н і с т ю 

“Зеленодольськриба” Апостолівського району 

Дніпропетровської області. 
Матеріал і методи досліджень. За резуль-

татами хімічних аналізів наших досліджень 

вода зі ставів рибгоспу, де вирощується короп, 

за основними показниками якісного складу 

відповідає рибогосподарським вимогам. За со-

льовим складом вона є високомінералізова-

ною. Показник загальної мінералізації колива-

УДК: 639. 3. 043.13 
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ється у межах від 1210 до 1410 мг/л, що пере-

вищує норму для коропових ставів (до 1000 

мг/л), але знаходиться у допустимих межах (до 

5000 мг/л).  
Для даного досліду було взято 3 садки, в 

яких коропи щоденно отримували однакову 

кількість гранульованих кормів рецептів РК-2, 

РК-2А та РК-2Б. Ці корми мали наступну ха-

рактеристику: корм рецепту РК-2 прискорює 

процес вирощування риб до товарної маси, 

підвищує опірність організму риб, запобігає 

захворювання травної системи й інших внутрі-

шніх органів коропових риб. До складу комбі-

корму входять 15,2% тваринного та 11,2% рос-

линного білків, соняшникові фосфатиди – 3%, 

меляса – 1%, премікс, до складу якого входять 

13 вітамінів, та білок мікробіологічного похо-

дження (8%). 

При проведенні досліду по використанню 

комбікорму рибами враховували температуру 

води, меліоративні заходи, приготування сумі-

шей, щільність посадки і газохімічний склад 

води. Рибу годували при температурі води 4-

8°С, трьохразово у 6:00, 15:00 та за 1 годину 

перед заходом сонця. При нормальній посадці 

і температурі води +12–27°С рибам масою до 

40 г в середньому за добу згодовували 4,4 г 

комбікорму, вагою 400 г – до 20 г комбікорму, 

при збільшенні температури води згодовуван-

ня комбікорму збільшувалося. 

Якщо корм не поїдався за 1 годину – згодо-

вування комбікорму зменшували на 10-15%. 

Якщо корм поїдався за 30 хвилин, згодовуван-

ня комбікорму збільшували на 10–15%. Врахо-

вували, що при зниженні у воді концентрації 

вуглекислого газу з 2–3% до 0–0,2% мг/л кіль-

кість згодованого корму збільшується у 3 рази. 

Обмінна енергія цього корму становила 11,6 

Кдж. 

Корм рецепту РК-2А прискорює процес ви-

рощування риб до товарної маси, зміцнює іму-

нітет, запобігає захворюванням травної систе-

ми й інших внутрішніх органів коропових риб. 

До складу комбікорму входять 36% тваринно-

го та 3% рослинного білка, рибне борошно – 

45%, м’ясо-кісткове борошно – 13% та 21% 

пшениці, а також соняшникові фосфатиди – 

3%, меляса – 1%, премікс, до складу якого 

входять 13 вітамінів і мінерали. Обмінна енер-

гія цього корму становила 10,5 Кдж. 

Корм рецепту РК-2Б прискорює процес ви-

рощування риб до товарної маси, підвищує 

опірність організму риб, зміцнює імунітет, за-

побігає захворювання травної системи та ін-

ших внутрішніх органів коропових риб. До 

складу комбікорму входять 15,2% тваринного 

та 17,2% рослинного білка (рибне борошно – 

18%, м’ясо-кісткове борошно – 8% та 63% 

компоненти рослинного походження (шрот, 

пшениця, овес, ячмінь), а також соняшникові 

фосфатиди – 3%, меляса – 1%, премікс, що 

включає 13 вітамінів. Обмінна енергія цього 

корму становила 11,6 Кдж. 

У даному досліді були застосовані корми 

рецептів РК-2, РК-2А та РК-2Б. Раціон годівлі 

риб у всіх садках був однаковий. Рибу годува-

ли 2-3 рази на добу з кількістю корму від 10,2 

до 1,5% від маси тіла риби. Якісні показники 

цих кормів наведені в табл. 1. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Для визначення нормативів годівлі визнача-

ли добові прирости за періодами (через 10-13 

днів) при кормовому коефіцієнті, який не пе-

ревищував 2,9. 

У табл. 2 представлені добові прирости та 

дози кормів залежно від маси тіла риби.  

Риба масою 50 г, якій задавали добову дозу 

корму № РК-2, отримували його у кількості 
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Таблиця 1. Якісні показники кормів  

Якісні показники 
Рецепт комбікорму 

РК-2 РК-2А РК-2Б 

Сирий протеїн, % 21 13 16 

Сира клітковина, % 3,8 10 3,6 

Обмінна енергія, Кдж 11,6 10,5 11,6 

Кальцій, % 0,987 0,7 0,7 

Фосфор, % 0,6 0,3 0,5 

Хлорид натрію 10 1,5 1 



10,2% від маси тіла, добовий приріст у них 

склав 5,1%. При масі 400 г добова доза корму 

становила 3,8% від маси тіла, а добовий при-

ріст був 1,9%. При масі 800 г добова доза була 

1,6% від маси тіла, а приріст – 0,8%. 

При годівлі риб кормом РК-2А спостеріга-

лися таку динаміку показників: риба з масою 

50 г отримувала добову дозу корму 10,2% від 

маси тіла, приріст був 3,5%. При масі 400 г 

добова доза корму склала 3,4% від маси тіла, а 

добовий приріст становив 1,6%. При масі 800 г 

добова доза корму була 2,0%, а добовий при-

ріст – 1,0%. 

При згодовуванні корму РК-2Б були отри-

мані наступні результати: при масі 50 г добова 

доза становила 10,2% від маси тіла, добовий 

приріст – 3,6%. Риба масою 400 г отримувала 

3,2% корму від маси тіла при цій дозі корму 

приріст був 1,5%. При масі риби 800 г добова 

доза корму була 1,5% від маси тіла, а приріст – 

0,7%. 

По мірі збільшення маси риби швидкість 

зростання її падає, що цілком відповідає зага-

льно-біологічним закономірностям її росту. 

Незначне зниження добового раціону має 

сприяти подальшому зменшенню витрат кор-

му на одиницю приросту у варіанті з комбіко-

рмом рецепту № РК-2, від якого після згодову-

вання рибам були отримані найкращі резуль-

тати.  

У результаті проведеного досліду при годів-

лі коропа гранулами РК-2 маса тіла на початку 

досліду була 45 г, а в кінці досліду – 892 г, се-

редньодобовий приріст склав 847 г при довжи-

ні риби 34,6 см. При згодовуванні корму РК-

2А початкова маса становила 47 г, кінцева – 

770 г, середньодобовий приріст – 723 г при 

довжині 32,6 см. При використанні корму РК-

2Б початкова маса була 44 г, а кінцева – 610 г, 

середньодобовий приріст – 566 г при довжині 

тіла 30,1 см. До кінця експерименту коливання 

маси відповідало добовим нормам. 

Із вищевикладеного можна зазначити, що 

більш високий приріст спостерігався у риб, які 

отримували гранули рецепту № РК-2 за раху-

нок того, що він мав високий рівень протеїну 

та вдале співвідношення пластичних та енер-

гетичних речовин. Так, енерго-протеїнове 

співвідношення в кормі РК-2А становить 

7,0:1, у той час як в кормах РК-2 та РК-2Б – 

8,7:1, тобто на 1% протеїну в цих кормах біль-

ше, тому кілокалорій обмінної енергії відпові-

дно більше, ніж у кормі рецепту № РК-2А. 

Можливо також, що при високому вмісті про-
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Маса риби, 

 г 

Номери кормів 

добовий 

приріст, % 
РК-2 

добова доза 

корму, в% 

від маси 

добовий 

приріст, % 
РК-2А 

добова доза 

корму, в% 

від маси 

добовий 

приріст, % 
РК-2Б 

добова доза 

корму, в% від 

маси 

50 5,1 10,2 3,5 10,2 3,6 10,2 

100 4,0 8,0 2,9 8,2 3,2 7,1 

150 3,4 6,8 2,6 6,4 2,8 5,8 

200 3,0 6,0 2,2 5,2 2,6 5,3 

250 2,6 5,2 2,0 4,3 2,2 4,3 

300 2,3 4,6 1,8 3,9 1,9 3,9 

350 2,1 402 1,7 3,7 1,6 3,4 

400 1,9 3,8 1,6 3,4 1,5 3,2 

450 1,7 3,4 1,5 3,0 1,5 3,2 

500 1,5 3,0 1,4 2,8 1,4 2,7 

550 1,3 2,6 1,3 2,6 1,2 2,5 

600 1,2 2,4 1,2 2,4 1,1 2,2 

650 1,2 2,2 1,1 2,2 1,0 2,0 

700 1,1 2,1 1,0 2,0 0,8 1,7 

750 1,1 2,1 1,0 2,0 0,8 1,7 

800 0,8 1,6 1,0 2,0 0,7 1,5 

Таблиця 2. Добовий приріст риби та дози корму  



теїну в кормі для його утилізації слід підняти 

рівень ряду вітамінів, що відіграють важливу 

роль в білковому обміні. 

Нами була розрахована економічна ефекти-

вність використання кормів різної рецептури 

при годівлі риби у садках господарства. Дані 

наведені у табл. 3.  

Як видно з проведених економічних розра-

хунків, корм РК-2 є найбільш ефективним, 

оскільки при його застосуванні прибуток 

склав 3550 грн. При використанні корму РК-

2Б прибуток склав всього 1606 грн, це менше, 

ніж при використанні корму РК-2 та РК-2А 

(прибуток 1934 грн.). 

Виходячи з досліду можна вважати, що 

комбікорм РК-2А недоцільно використовувати 

для товарного вирощування коропа, оскільки 

він є найдорожчим із запропонованих кормів. 

Висновки: 
1. При 2-3 разовій годівлі риби кормами РК-

2, РК-2А та РК-2Б із раціоном від 10,2–1,5% 

корму від маси тіла риби найбільший приріст 

спостерігався у риб, які отримували гранульо-

ваний комбікорм рецепту РК-2 за рахунок то-

го, що він мав високий рівень протеїну та вда-

ле співвідношення пластичних та енергетич-

них речовин (енерго-протеїнове співвідношен-

ня 7,0:1). 

2. Розрахунок економічної ефективності ви-

користання кормів показав, що в умовах гос-

подарства найбільш ефективним є комбікорм 

рецепту РК-2, при його застосуванні прибуток 

склав 3550 грн. При використанні корму РК-

2Б прибуток був 1606 грн., це менше ніж при 

використанні корму РК-2 та РК-2А, де прибу-

ток становив 1934 грн. Рівень рентабельності 

при використанні корму РК-2 дорівнював 

72,0%, при використанні корму РК-2А – 

35,9%, а при використанні корму РК-2Б – 

38,2%.  
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Таблиця 3. Економічна ефективність використання кормів  

Рецепти 

комбікормів 

Витрачено 

кормів, кг 

Кількість 

реалізованої 

продукції, ц 

Собівартість 

продукції, 

грн. 

Виторг від 

реалізованої 

продукції, 

грн.* 

Прибуток з 

кожного 

садка, грн. 

Рівень рента-

бельності, % 

РК-2 320 4,71 4928 8478 3550 72,0 

РК-2А 320 4,07 5392 7326 1934 35,9 

РК-2Б 320 3,23 4208 5814 1606 38,2 

*Вартість кормів і витрати на вирощування риби надані в цінах 2014 року  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМБИКОРМОВ РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 
ТОВАРНОГО КАРПА В ПОЛИКУЛЬТУРЕ   

Дворецкий А. И., Рожков В. В., Савенко К. И.  

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск 

Рассмотрена технология выращивания товарного карпа в поликультуре за счет подбора более эффек-

тивного рецепта комбикорма. Результаты опыта по нормированию корма показали, что между потреб-

ностью в количестве пищи у карпа и количеством корма, которое обеспечивает высокий темп роста при 

наименьших затратах корма, существует большая разница. Наиболее высокий прирост наблюдался у 

рыб, которые получали гранулы рецепта № РК-2 за счет того, что он имел высокий уровень протеина и 

удачное соотношение пластических и энергетических веществ. 

Установлено, что наиболее эффективным является корм РК-2, при его применении прибыль состави-

ла 3550 грн. Уровень рентабельности производства продукции при использовании корма РК-2 составлял 

72,0%, при использовании корма РК-2А – 35,9%, тогда как при использовании РК-2Б – 38,2%. Это свиде-

тельствует о более высокой эффективности применения в кормлении карпа комбикорма РК-2 по сравне-

нию с кормами других рецептов. 

Ключевые слова: рыба, карп, поликультура, рецепт, корма, рацион, кормление, суточный прирост, 

норма, белок, масса тела рыбы, экономическая эффективность, использование кормов. 

THE USE OF COMPOUND FEED OF DIFFERENT COMPOSITION WHEN GROWN IN COM-
MERCIAL CARP POLYCULTURE 

А. Dvoretskiy, V. Rozhkov, K. Savenko  

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovsk 

 

The purpose of the article. Basis for improving the cultivation technology of commercial carp by choosing a 

more effective composition feed.  

The object of research: one year carps for market, which were grown in mixed fodders of different recipes. The 

authors have studied the chemical composition of water from farm ponds, forage ponds, fish breeding processes: 

the growth rate, feed cost per unit growth of carp for the periods (every 10-13 days), daily gain of fish at different 

ages using different types of pelleted feed. 

The main results and conclusions. Test result of feed rationing showed that between the need in the amount of 

food for carp and the amount of feed that provides the highest rate of growth at the lowest cost of feed, there is a 

great difference. The highest increase was observed in fish that received pellets according the prescription num-

ber RC-2 due to the fact that it had a high level of protein and a good ratio of plastic and energy substances. It 

was found that the most effective feed is the RC-2, the level of profitability of its use in the cultivation of carp was 

72.0%, whereas at the use of mixed fodders of other recipes only 35.9% and 38.2%. This indicates a higher effi-

ciency of the use of mixed fodder RC-2 for feeding carp as compared to the feed of other recipes. Protein-energy 

ratio in the feed RC-2A was 7.0:1, while in the feeds RC-2 and RC-2B – 8.7:1, i.e. 1% of the protein in the feed 

more, therefore there are correspondingly greater kilocalories of metabolizable energy than in the feed recipe № 

RC-2A. 

Test result of feed rationing showed that between the need in the amount of food for carp and the amount of 

feed that provides the highest rate of growth at the lowest cost of feed, there is a difference. In this regard, it is 

necessary to develop the most effective food standards depending on the weight of the fish and the water tempera-

ture. 

Calculations revealed that the most effective food is the RC-2, when used profit amounted to 3550 UAH. The 

cost-effectiveness of production using RC-2 feed was 72.0%, when using the feed RC-2A it was 35.9%, whereas 

the use of RC-2B – 38.2%. This indicates higher efficiency of feeding carp by fodder RC-2 compared with other 

feed recipes. 

Key words: fish, carp, polyculture, recipe, feed, ration, feeding, daily gain, norm, protein, the mass of the fish's 

body, economic efficiency, the use of feed.  



Постановка проблемы. Основной про-

цесс пищеварения у жвачных животных 

происходит в рубце под влиянием ферментов 

микрофлоры – инфузорий, бактерий, голот-

рихов, грибов и др. Жизнедеятельность руб-

цовой микрофлоры поддерживается опреде-

ленными условиями, соответствующим набо-

ром кормов, их качеством и режимом скарм-

ливания. 

Важнейшими симбионтами рубца жвачных 

являются бактерии, доля которых достигает 

5–10% от сухого вещества его содержимого. 

Бактериальная масса рубца коров достигает  

веса 4–8 кг. Бактерии интенсивно расщепляют 

питательные вещества кормов рациона с  об-

разованием короткозвеньевых жирных ки-

слот. Кроме того бактерии синтезируют ряд  

компонентов, в том числе и белки, которые  

после расщепления в тонком кишечнике, 

обеспечивают потребность коров в аминокис-

лотах [1, 2 ]. 

В рубце, поступающий с кормом белок 

под действием ферментов микрофлоры бо-

лее чем наполовину расщепляется до амино-

кислот и аммиака, которые используются для 

синтеза микробиального белка. Микробная 

масса накапливается, отмирает, поступает в 

сычуг и кишечник, переваривается также как 

у моногастричных животных. При избыточ-
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протеина при достаточном содержании легкоредуцируемых углеводов, обуславливает интенсивный рост 

микрофлоры рубца способствующий образованию дополнительного количества микробиального белка. 

Низкое содержание стабильного крахмала в силосе из специализированных гибридов кукурузы 
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микробиальный белок 

ном поступлении с кормом протеина в рубце 

образуется большое количество аммиака, ко-

торый поступает в кровь, вызывая токсикоз, 

дистрофию печени и других органов. Избы-

ток аммиака, кроме того, тормозит реак-

ции в цикле трикарбоновых кислот, связы-

вая альфа-кетоглютаровую кислоту и, тем 

самым, задерживает использование ацетил-

КоА. Избыток потребляемого протеина вле-

чёт за собой появление кетоза у высокопро-

дуктивных коров. Образование большого 

количества аммиака приводит к повышению 

рН рубцового содержимого и появлению ал-

калоза рубца [3, 4 ]. 

В рубце из углеводов, включая клетчатку, 

образуются летучие жирные кислоты (ЛЖК) 

– уксусная, пропионовая, масляная и др. Нор-

мальное рубцовое пищеварение характеризу-

ется определённым содержанием ЛЖК. Ук-

сусная и масляная кислота является основны-

ми источниками жира молока, пропионовая 

кислота – глюкозы. У жвачных живот-

ных потребность в глюкозе осуществляет-

ся в основном за счет пропионовой кислоты, 

источником которой служит молочная кисло-

та. Молочная кислота образуется из легкоус-

вояемых углеводов-сахаров, крахмала. В 

рубце она не накапливается, а трансфор-

мируется в пропионовую кислоту. 
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Материал и методы исследований. Опы-

ты по изучению переваримости проводились 

по общепринятым методикам [7, 6]. Химиче-

ский состав кормов, их остатков, а также био-

субстраты подопытных животных изучали в 

лаборатории массовых анализов Института 

кормов и сельского хозяйства Подолья, 

(свидетельство об аттестации №ПУ-0111/14) в  

2012–2014 годах.  

С целью изучения влияния различных фак-

торов на рубцовое пищеварение, у интактных 

коров, через 3 часа после кормления, брали 

пробы рубцового содержимого, которые 

фильтровали через 4 слоя марли, и в жидкой 

части определяли рН (ионометром ЭВ-74), 

сумму и соотношение летучих жирных кислот. 

Количество простейших (инфузорий и бак-

терий), устанавливали микроскопически в 

счетной камере Горяева, количество микроби-

альной массы – методом дифференцированно-

го центрифугирования. Общий и остаточный 

азот определяли методом Къельдаля в моди-

фикации П. Г. Лебедева и А. Т. Усовича [5], 

аммиак – в чашках Конвея, количество ЛЖК – 

методом хроматографического анализа на га-

зовом анализаторе “Хром-5М”. Определение 

α-амилозы – потенциометрически титровани-

ем  йодом и амилопектина – гидролизом сер-

ной  кислотой. 

Результаты исследований и их обсужде-
ние. Видовой состав микроорганизмов, их 

активность, образование и всасывание ор-

ганических кислот, аммиака, моторная функ-

ция рубца, в значительной степени обуслов-

лена реакцией среды (рН). Реакция среды 

обусловлена составом и качеством кормов, 

жизнедеятельностью микрофлоры рубца и 

другими факторами. 

При поедании большого количества сило-

са с высоким содержанием зерна, богатого 

углеводами (крахмалом), рН рубцового со-

держимого становится ниже 6,0, а при рН 4–

5 отмечаются признаки расстройства пище-

варения, наступает атония рубца, количест-

во инфузорий резко уменьшается. Происхо-

дит разрушение аминокислот с образовани-

ем вредных аминов (гистамин, тирамин, 

кадаверин), которые всасываются в кровь и 

способствуют развитию ламинита. 

При потреблении большого количества 

силоса из кукурузы с низким содержанием  

зерна, высокобелковых азотистых продук-

тов происходит сдвиг рН в щелочную сто-

рону, т.е. рН выше 7,3. 

Щелочная реакция среды сопровожда-

ется угнетением функции инфузорий, сим-

биотных бактерий, их гибелью, нарушени-

ем бродильных процессов в преджелуд-

ках. Интенсивно развиваются гнилост-

ные микроорганизмы, в содержимом рубца 

повышается концентрация аммиака до 25 

мг/100 мл и больше (норма 5–20). Микро-

флора не успевает использовать аммиак для 

синтеза микробиального белка, а печень 

превращает его в мочевину. Аммиак всасы-

вается в кровь и вызывает интоксикацию, 

дистрофию печени и других органов.  

В таблице 1 приведены качественные пока-

затели сырого протеина и углеводно-

лигниновой части силоса из кукурузы, специа-

ли з ирован н ых  гибри дов  комп ан и и 

“Лимагрейн Украина”. 

Среди редуцируемых углеводов значитель-

ную часть представлял крахмал, количество  

которого колебалось в пределах 63,2–78,4 

граммов в килограмме корма, преимущество 
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Таблица 1. Качественные характеристики протеина и клетчатки кукурузных силосов, %  

Корм 

Содержание 

сырого протеина, 

% в СВ 

Растворимость 
Расщепляе-

мость 
НДК, г Лигнин 

Силос кукурузный LG 32.32 3,1 ± 0,68 23,3 ± 0,58 35,1±0,34  153,8± 11,8  5,3 ± 0,52 

Силос кукурузный LG 32.85 3,7 ± 0,78 22,8 ± 0,64 38,0±0,32  147,4± 9,3 3,9 ± 0,88 

Силос кукурузный Jodie 3,8 ± 0,34 22,1 ± 0,76 38,1±0,23  142,2± 7,5 4,1 ± 0,43 

Силос кукурузный Моника 350 

МВ 
3,5 ± 0,55 22,1 ± 0,47 41,1±0,56  145,9± 11,2  5,1 ± 0,87 



имели гибриды кукурузы с максимальным на-

ливом зерна на момент уборки (табл. 2).  

В начале восковой спелости зерна, при 

влажности зерновки 52,8% количество ста-

бильного (желательного) типа крахмала дости-

гает 2,25% у кукурузы зернового направления 

продуктивности и несколько снижается (до 

1,86 и 1,98%) у кукурузы силосного и универ-

сального направления продуктивности. Вместе 

с тем у специализированных силосных гибри-

дов  кукурузы благоприятное соотношение α – 

амилозы к амилопектину. Именно последний 

при повышенной температуре силосования 

(свыше + 380 С), образует с аминокислотами 

протеинов непереваримые соединения 

(реакция Мейларда). В результате химическо-

го взаимодействия амилопектина и аминокис-

лот образуются множество ароматических со-

единений, содержащих атомы азота и серы: 

пиррол, пиридин, пиразин, тиофен, тиазол и 

оксазол, именно они придают силосу прият-

ный фруктовый запах. К атому углерода в аро-

матическом кольце такой молекулы могут 

быть присоединены другие структуры.  

Выводы. 

Универсальные и специализированные си-

лосные гибриды кукурузы по составу сырого 

протеина, содержанию НДК и лигнина соот-

ветствуют требованиям нормальной физиоло-

гии пищеварения дойных коров. Повышенный 

уровень расщепляемости сырого протеина при 

достаточном содержании легкоредуцируемых 

углеводов, обуславливает интенсивный рост 

микрофлоры рубца способствующий образова-

нию дополнительного количества микробиаль-

ного белка. Низкое содержание стабильного 

крахмала в силосе из специализированных 

гибридов кукурузы предотвращает спонтанное 

образование газов и вздутие рубца.  
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Корм 
Содержание 

крахмала, % 

В том числе α – 

амилоза/амилопектин 
Стабильный Нестабильный 

Силос кукурузный LG 32.32 7,84 ± 0,85 2,25 ± 0,36 5,59 ± 0,65  0,53/7,31 

Силос кукурузный LG 32.85 6,68 ± 0,91 1,98 ± 0,21 4,70 ± 0,85  1,08/5,61 

Силос кукурузный Jodie 6,35 ± 0,81 1,86 ± 0,44 4,49 ± 0,69  0,98/5,37 

Силос кукурузный Моника 350 

МВ 
6,48 ± 1,06 2,05 ± 0,45 4,43 ± 0,73  1,09/5,39 

Таблица 2. Формы крахмала в готовом силосе из кукурузы 
разносозревающих гибридов (n = 3)  
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ЗНАЧЕННЯ КРОХМАЛИСТИХ ВУГЛЕВОДІВ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ 
ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИЛОСНО-КОНЦЕНТРАТНИХ  

РАЦІОНІВ ДІЙНИМ КОРОВАМ 

Жуков В. П., Панько В. В.,1 Ратушняк В. Н.2 
1Інститут кормів і сільського господарства Поділля НААН України 

2Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця 

Універсальні і спеціалізовані силосні гібриди кукурудзи LG 32.32, LG 32.85, Jodie, Моніка 350 

МВ за складом сирого протеїну, змістом НДК і лігніну відповідають вимогам нормальної фізіо-

логії травлення дійних корів. Підвищений рівень розщеплюваності сирого протеїну при достат-

ньому вмісті вуглеводів, що легко редукуються обумовлює інтенсивне зростання мікрофлори ру-

бця сприяє утворенню додаткової кількості мікробіального білка. Встановлено, що низький 

вміст стабільного крохмалю в силосі із спеціалізованих гібридів кукурудзи запобігає спонтанно-

му утворенню газів і здуттю рубця. 

Ключові слова: рубець, мікрофлора, сирий протеїн, летючі жирні кислоти, клітковина, мікро-

біальний білок. 

THE ROLE OF DIET OF DAIRY COWS WITH CARBOHYDRATE STARCH IN THE RATION 
OF HIGH-ENERGY CONCENTRATED SILAGE 

V. Zhukov, V. Panko,1 V. Ratushnyak2 
1Institute of Feed and Agriculture NAAS 

2 Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia 

The main process of digestion in ruminants occurs in the rumen microflora under the influence of enzymes - 

ciliates, bacteria golotrihov, fungi and other. 

In the rumen of carbohydrates, including fiber produced volatile fatty acids (VFA). Acetic and butyric acid is 

the main source of fat milk, propionic acid - glucose. In ruminants need for glucose is mainly due to the propionic 

acid, which serves as a source of lactic acid. Lactic acid is formed from the easily digestible sugars, carbohy-

drates, starch. In the rumen, it does not accumulate, and transformed into propionic acid. 

Materials and methods of research. Experiments were conducted to study the digestibility by conventional 

means (Tomme M. F. 1964, 1969; Ovsyannikov A. I., 1976). The chemical composition of forages and their resi-

dues, and bio-substrates experimental animals were studied in the laboratory of the Institute of mass analyzes of 

feed and agriculture skirts, (Certificate of attestation №PU-0111/14) in 2012-2014. 

The results of research. 

When eating large amounts of silage with high content of grain, rich in carbohydrates (starch), rumen pH con-

tent is below 6.0, and at a pH of 4-5 is showing signs of indigestion, rumen atony occurs, the number of ciliates 

sharply reduced. Destruction of amino acids occurs to form a harmful amine (histamine, tyramine, cadavérine), is 

absorbed into the blood and promotes the development of laminitis. 

When the consumption of large amounts of silage corn, low-grain, high-protein nitrogenous products there is a 

shift of pH to the alkaline side, pH above 7.3. 

The alkaline reaction medium is accompanied by inhibition of ciliates functions symbiotic bacteria, their 

death, in violation of fermentation processes in the proventriculus. Intensively developed putrefactive microor-

ganisms in rumen contents ammonia concentration is increased to 25 mg / 100 ml or more (norm 5-20). The mi-

croflora does not have time to use ammonia for the synthesis of microbial protein and the liver converts it into 

urea. Ammonia is absorbed into the bloodstream and causes intoxication, degeneration of the liver and other or-

gans. 

Key words: rumen, microflora, crude protein, volatile fatty acid, cellulose, microbial protein.  



Постановка проблеми. Найважливішою 
проблемою в селекції тварин залишається роз-
робка практичних методів прогнозування їх 
продуктивності, починаючи від їх народження 
[4, 5, 11]. Тому важливе значення має визна-
чення критеріїв оцінки інтенсивності росту 
корів у ранньому онтогенезі і встановлення 
його зв’язку з подальшим формуванням висо-
копродуктивних тварин [4]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Надзвичайно велике значення для молочного 
скотарства мають питання росту і розвитку 
телиць. Цим питанням приділяли увагу багато 
провідних вчених. Так, І. М. Панасюк [9, 10] і 
Н. О. Кірович [6] пропонували прогнозувати 
майбутню продуктивність корів за показника-
ми їх утробного розвитку; Л. В. Зборовський 
[3], М. В. Зубець, Й. З. Сірацький, Я. 
Н. Данилків [1] – за живою масою і середньо-
добовим приростом у різні вікові періоди; 
І. М. Панасюк [8] – за типом спаду енергії рос-
ту телиць у ранньому онтогенезі; В. П. Кова-
ленко [7] – за інтенсивністю формування орга-
нізму, напругою і рівномірністю росту.  

Мета досліджень – дослідити взаємозв’я-
зок між інтенсивністю формування організму 
телиць до 18-місячного віку та наступним про-
явом корисних ознак корів. Це є доцільним, 
оскільки до 3-місячного віку відбувається біо-
хімічно-фізіологічна стабілізація організму – 
його адаптація та пристосованість, яка пов'яза-
на зі зміною функціонального стану після на-
родження [1, 12]. Від 3 до 18-місячного віку 
проходить загальна диференціація всіх органів 
і систем організму, формування характеру об-
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мінних процесів і майбутньої продуктивності 
– реалізація генетичної інформації в онтогене-
зі [2, 7]. Тож цілком очевидна потреба подаль-
шого пошуку зв’язків між раннім постнаталь-
ним онтогенезом та господарсько корисними 
ознаками, тобто розробки прийомів раннього 
прогнозування продуктивності. 

Матеріал і методика дослідження. Дослі-
дження було проведено в умовах: ДП 
“Племрепродуктор “Степовий” та ПСГП 
“Козирське” Миколаївської області на 189 
племінних тваринах червоної степової (ЧС), 
української чорно-рябої молочної (УЧРМ) та 
української червоної молочної (УЧМ) порід. 
Групи тварин у межах кожної породи було 
розподілено за методикою В. П. Коваленка на 
два типи інтенсивності формування організму 
[7, 13]. За контрольну групу було взято середні 
дані по типах вищевказаних груп. 

Аналіз змін живої маси телиць, за моделлю 
Т. Бріджеса у модифікації В. П. Коваленка, 
здійснено за індексом інтенсивності форму-
вання (∆t), індексом рівномірності росту (Ір), 
середньодобовим приростом (СП), відносним 
приростом (ВП) та індексом напруги росту 
(Нр) за формулами [2, 5, 7, 13].  

1) інтенсивність формування телиць (∆t) за 
формулою:  
 
                                                                ,      (1) 
 
 
де W1, W2 і W3 – жива маса у певному віці, 0,5 
– коефіцієнт;  
2) напругу росту телиць (Нр) за формулою:  

УДК 636.2.053.082:330.4 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОСТУ КОРІВ РІЗНИХ ТИПІВ ФОРМУВАННЯ 
ОРГАНІЗМУ ТА ЇХ НАСТУПНА МОЛОЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ  

Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.4.№1,2016 

© Каратєєва О. І.  

98 

( ) ( )WW
WW

WW
WW

t

23

23

12

12

5,05,0 +

−
−

+

−
=∆



                                                    ,                 (2) 
 
де ∆t – інтенсивність формування телиць, СП 
– середньодобовий приріст за різні вікові від-
різки, 1 – коефіцієнт; 
3) індекс рівномірності росту телиць (Ір) за 
формулою:  
                                                   ,                  (3) 
                                                   
 
де ∆t – інтенсивність формування телиць, СП 
– середньодобовий приріст за різні вікові від-
різки, 1 – коефіцієнт; 
4) індекс напруги росту телиць (Ін) за форму-
лою:  
                                                   ,                 (4) 
                                                    

де ∆t – інтенсивність формування телиць, 

СП – середньодобовий приріст за різні вікові 
відрізки, ВП – відносний приріст за різні віко-
ві відрізки. 

В роботі використано кореляційний аналізи, 
проведено апроксимацію останнього з визна-
ченням коефіцієнтів фенотипової кореляці 
(rf±Srf) та детермінації (R2) при використанні 
прикладних програм MS Office. 

Виклад основного матеріалу досліджень. 
Нами було проведено генетико-математичне 
моделювання з використанням моделі Т. Брі-
джеса та прогнозування процесів росту молоч-
ної худоби. В результаті чого було встановле-
но, що краща за молочною продуктивністю 
худоба УЧРМ швидкого типу росту мала і 
найвищий показник інтенсивності формування 
організму (∆t = 0,624). І характеризувалася се-
редньою рівномірністю змін живої маси (Ір = 
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Таблиця. Показники динаміки кривих росту та молочної продуктивності корів різних типів 
інтенсивності формування їх організму  

( ) CПtHp ×+∆= 1

СП
t

Ip ×
∆+

=
1

1

СП
ВП

t
Ін ×

∆
=

Тип 
форму вання 

організму 

n Ознаки молочної продуктивності (X±Sx) Параметри динаміки кривої росту 

перша лактація вища лактація 

надій, кг жирність молока надій, кг жирність молока 
∆t Ip СП ВП Нр 

% кг % кг 

ЧС 

Швидкий 45 3904±76 3,70±0,01 144±3 4607±93 3,72±0,01 171±3 0,389 0,470 0,653 1,346 0,189 
Повільний 43 3840±65 3,71±0,01 144±2 4173±65 3,73±0,01 156±2 0,089 0,744 0,678 1,355 0,045 
У середньому 88 3872±50 3,71±0,01 144±2 4392±65 3,73±0,01 164±2 0,169 0,569 0,665 1,350 0,083 

УЧМ 
Швидкий 26 3310±62 3,65±0,03 121±2 3719±69 3,68±0,02 136±3 0,545 0,472 0,729 1,391 0,285 
Повільний 23 3095±93 3,63±0,04 113±4 3834±91 3,72±0,03 142±3 0,478 0,493 0,728 1,383 0,252 
У середньому 49 3209±56 3,64±0,03 117±2 3773±56 3,69±0,02 139±2 0,514 0,481 0,728 1,387 0,270 

УЧРМ   

Швидкий 31 4713±62 3,92±0,02 185±3 5146±85 3,92±0,02 202±3 0,624 0,475 0,771 1,398 0,344 
Повільний 21 4600±77 3,96±0,03 182±3 5046±12

5 
3,95±0,03 199±5 0,388 0,555 0,771 1,401 0,214 

У середньому 52 4685±56 3,94±0,02 184±2 5123±71 3,94±0,02 201±3 0,530 0,504 0,771 1,399 0,292 
rр±Srр / R

2 0,36± 
0,05/ 
0,13 

0,22± 
0,06/ 
0,05 

0,10± 
0,20/ 
0,01 

0,15± 
0,38/ 
0,02 

0,28± 
0,05/ 
0,08 

0,18± 
0,36/ 
0,03 

× - - - - 

-0,11± 
0,40/ 

0,01 

-0,005± 
0,11/ 
0,02 

0,07± 
0,35/ 
0,005 

-0,04± 
0,36/ 
0,002 

-0,05± 
0,002/ 
0,002 

-0,03± 
0,35/ 
0,001 

- × - - - 

0,60± 
0,04/ 
0,36 

0,66± 
0,06/ 
0,43 

0,49± 
0,03/ 
0,24 

0,40± 
0,05/ 
0,16 

0,72± 
0,04/ 
0,52 

0,48± 
0,03/ 
0,23 

- - × - - 

0,56± 
0,04/ 
0,31 

0,53± 
0,05/ 
0,28 

0,35± 
0,05/ 
0,12 

0,25± 
0,06/ 
0,06 

0,59± 
0,04/ 
0,35 

0,33± 
0,05/ 
0,11 

- - - × - 

0,51± 
0,03/ 
0,26 

0,29± 
0,05/ 
0,02 

0,17± 
0,33/ 
0,03 

0,18± 
0,30/ 
0,03 

0,36± 
0,05/ 
0,13 

0,22± 
0,06/ 
0,05 

-   - - × 



0,475) з високою напругою росту (Нр = 0,344) 
(таблиця). Щодо особливостей формування 
корів ЧС і УЧМ порід то в розрізі типів фор-
мування організму тварини зі швидким тем-
пом росту мають вищі значення показників 
молочної продуктивності, порівняно з проти-
лежним типом і відповідно вищу інтенсив-
ність формування організму, середні показни-
ки рівномірності росту і високу напругу росту. 
За виключенням корів УЧМ породи – у вищу 
лактацію перевагу за надоєм виявляли ровес-
ниці повільного типу, проте інтенсивність фо-
рмування організму і напруга росту були в них 
меншими, ніж у однолітків із прискореним 
розвитком. Очевидно це можливо пояснити 
спадковими характеристиками і відсутністю 
високої консолідованості породи. 

Аналіз ознак росту і наступної молочної 
продуктивності підтвердив доцільність про-
гнозування молочної продуктивності на під-
ставі кривих росту. На це вказують і отримані 
середні та високі кореляційні зв’язки між інте-
нсивністю формування організму і продуктив-
ністю щодо: ∆t – 0,10±0,20 до 0,36±0,05; СП – 

0,48±0,03 …. 0,72±0,04; ВП – 0,25±0,06 …. 
0,59±0,04; Нр – 0,18±0,30 …. 0,51±0,03. І лише 
між Ір і показниками продуктивності встанов-
лений невисокий від’ємний зв’язок. 

Висновки. 1. Генетико-математична мо-
дель Т. Бріджеса, її кінетична і експоненційна 
константи та їх співвідношення дозволяють 
вірогідно описувати і прогнозувати характер 
змін живої маси корів за період їх раннього 
постнатального онтогенезу. 

2. При підвищенні значень у телиць кривої 
росту ∆t і Нр можна очікувати подібні характе-
ристики за кривою щомісячних надоїв. Тобто 
телиці з швидкою інтенсивністю формування 
організму в подальшому будуть мати і вищі 
значення показників продуктивності, що під-
твердилося в нашому дослідженні. 

3. Загальний аналіз молочної продуктивнос-
ті за параметрами динаміки кривої росту і на-
ступної молочної продуктивності дозволяє 
здійснювати вірогідне прогнозування основ-
них ознак селекції, що також підтверджується 
і високими показниками фенотипової кореля-
ції. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РОСТА КОРОВ РАЗНЫХ ТИПОВ  
ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗМА И ИХ ПОСЛЕДУЮЩАЯ МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ  

Каратеева О. И. 

Николаевский национальный аграрный университет, г. Николаев 

В работе освещены результаты исследования связи процессов раннего постнатального онтогенеза 

коров разных пород с их последующей молочной продуктивностью. Общий анализ молочной продуктивно-

сти по параметрам динамики кривой роста и последующей молочной продуктивности позволяет осуще-

ствлять вероятное прогнозирование основных признаков селекции.  

Ключевые слова: интенсивность формирования организма, напряжение роста, равномерность роста, 

фенотипическая корреляция 

MATHEMATICAL MODELING GROWTH COWS DIFFERENT TYPES OF FORMING 
BODY AND NEXT MILK PRODUCTION 

O. Karateevа 
Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv 

There are in the work the results of the research of connection of early postnatal ontogenesis processes of dif-

ferent breed’s cows with their next milk yield. The general analysis of milk productivity with the parameters of the 

dynamics of the growth curve and next milk yield allows predicting the probable main features of selection. 

The major problem in animal breeding is the development of practical methods of animal productivity fore-

casting since the state of their birth [4, 5, 11]. That’s why the determination of the criteria for evaluating of cows 

growth intensity in early ontogenesis and establishing of his connection with next formation of highly productive 

animals is very important [4]. 

We made the genetic and mathematical modeling using the T. Bridges model and forecasting of dairy cattle 

growth processes. As a result, it was found that the Ukrainian-red ripple dairy cattle with the best milk productiv-

ity also has the highest index of the body formation intensity. And it was characterized by average uniformity of 

live weight changes with high growth tension. 

Talking about the types of body formation of Red Steppe and Ukrainian Red Milk cattle we have ro say that 

animals with fast growth rates have higher values of milk productivity. The analysis of the growth curve and the 

next milk productivity confirmed the feasibility of milk productivity predicting on the basis of growth curves. 

Received average and high correlation between the intensity of the body formation and milk productivity 

pointed on that. The genetic and mathematical T. Bridges model, its exponential and kinetic constants and their 

correlation allow describing and predicting the character of changes of the cows live weight during their early 

postnatal ontogenesis. When the heifers’ values ∆t і Нр of the growth curve increase we can expect similar char-

acteristics by monthly yield curve. So heifers with fast body formation intensity will have higher values of produc-

tivity in future that was confirmed in our research. 

The general analysis of milk productivity by parameters of the dynamics of the growth curve and its next milk 

productivity confirms the expediency of milk productivity forecasting based on the growth curves, which also con-

firmed by the high levels of phenotypic correlation. 

Key words: body formation intensity, voltage growth, uniformity of growth, phenotypic correlation 



Постановка проблеми. З усіх умов, створе-
них для утримання свиней, найбільше вплива-
ють на успішність відгодівлі склад кормів, го-
дівля та умови утримання. У країні багато 
зроблено щодо уточнення та розробки деталі-
зованих норм, технології годівлі, вивченню 
нових кормових засобів і добавок, розробки 
рецептів комбікормів і преміксів для свиней 
[5]. 

Збільшення обсягу виробництва продукції 
свинарства і ефективності цієї галузі в цілому 
вимагає зміцнення кормової бази, організації 
науково-обґрунтованої повноцінної годівлі, 
зниження витрат кормів шляхом їх раціональ-
ного використання та застосування біологічно 
активних речовин. 

Корми в структурі собівартості продукції 
тваринництва займають 60–75%, тому значні 
резерви збільшення рівня рентабельності ви-
робництва полягають у підвищенні коефіцієн-
та корисної дії. 

Всі хімічні процеси в живій природі проті-
кають за участю специфічно діючих каталіза-
торів, званих ферментами. Каталізатори – це 
речовини, що прискорюють хімічні реакції. 
Вони не входять до складу кінцевих продуктів 
хімічних перетворень, не змінюються і після 
завершення реакції, залишаються в організмі в 
колишньому стані. Ферменти регулюють всі 
біохімічні процеси, забезпечуючи найрізнома-
нітніші види обміну речовин. Причому кожен 
фермент каталізує тільки певні хімічні проце-
си [2]. 
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Пропонований нами спосіб застосування 
ферментного препарату “Лізоцим” ґрунтуєть-
ся на збільшенні молочності свиноматок, збі-
льшенні живої маси поросят і молодняку сви-
ней на відгодівлі. 

Проблема підвищення молочності свинома-
ток постійно знаходиться в центрі уваги нау-
кових і практичних працівників [5]. 

Ферментні препарати вводяться в організм 
тварин і інтенсивно включаються в біохімічні 
процеси, прискорюючи процес розпаду синте-
зу і засвоювання кормових білків, жирів і вуг-
леводів до простих легко засвоюваних  форм і 
тим самим підвищують перетравність кормів. 
У результаті інтенсивних процесів всмокту-
вання продуктів розпаду кормів в організмі 
відбувається більш підвищений синтез [4].  
Виходячи з цих передумов, ми поставили пе-
ред собою завдання підвищити перетравність 
кормів, що є необхідною умовою для підви-
щення молочності маток, шляхом введення в 
раціон ферментного препарату “Лізоцим”. У 
зв’язку з цим, вивчення “Лізоциму Г3х” в го-
дівлі свиней має велике науково-практичне 
значення. 

Мета досліджень полягала у вивченні впли-
ву ферментного препарату “Лізоцим Г3х” на 
продуктивність свиноматок, рівень їх молоч-
ності, а також ріст та розвиток молодняка сви-
ней на відгодівлі. Дослід проведений в госпо-
дарстві ТОВ “Авангард-Д” Овідіопольського 
району Одеської області. 

У зв’язку з цим нами були поставлені на-
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ступні завдання: 
• вивчити вплив різних доз “Лізоциму Г3х” на 

опорос маток, масу поросят при народженні 
і їх збереженість, молочну продуктивність 
свиноматок, результати зважування поросят 
при відлученні та визначити оптимальну до-
зу досліджуваного ферментного препарату 
при відгодівлі; 

• з’ясувати вплив “Лізоциму Г3х” на показни-
ки росту і розвитку молодняку свиней; 

• визначити вплив ферментного препарату на 
витрати корму в період відгодівлі з 4-
місячного віку до забою; 

• встановити економічну ефективність вико-
ристання досліджуваного ферментного пре-
парату в раціонах свиней. 
Матеріал і методи досліджень. Для дослі-

ду відібрали 20 свиноматок, розділили їх на 4 
групи по 5 свиноматок (у кожній групі, свино-
матки за живою масою і за віком були ідентич-
ні). Дослідні групи отримували премікс із до-
бавкою “Лізоцим” 3, 2 і 1 кг на тонну, контро-
льна група отримувала основний раціон без 
преміксу. Дослідження проводили за 30 діб до 
опоросу. Дані про проведену роботу представ-
лені в табл. 1. 

Комплексна оцінка використання преміксу 
з “Лізоцимом” у кормових сумішах поросних 
свиноматок показала, що в дослідних групах 
тварини, які отримували 3 кг, 2 та 1 кг 
“Лізоциму” на тонну преміксу сприяло збіль-
шенню живої маси поросят при відлученні на 

2,4; 2,3 та 2,0 кг відповідно до контрольної 
групи. 

Молочну продуктивність маток встановлю-
вали по масі гнізда на 21 добу. Поросята до 
21-добового віку споживали тільки молоко, у 
зв’язку з цим щодо зміни їх маси можна суди-
ти про молочність маток. Розрахунки показа-
ли, що молочність маток у дослідних групах 
була вищою відповідно на 20% та 10%. 

Велика різниця була у поросят, які захворі-
ли на діареєю, так у контрольній групі – 25 
голів, що становить 50% дослідних тварин, а 
поросята свиноматок які одержували 
“Лізоцим” у кількості 3 кг, 2 та 1 кг/т преміксу 
відповідно 2; 2; і 3 голови, або їх рівень знизи-
вся на 96% і 94%.  

Додавання “Лізоциму” свиноматкам за 30 
діб до опоросу істотного впливу на кількість 
поросят і їх масу при народженні не мали. 

Поросят від маток відлучали у 60-добовому 
віці. До моменту відлучення збереженість по-
росят у дослідних групах була дещо вищою, 
ніж у контрольній. Маса поросят у гнізді ІІ-ІV 
дослідних груп мала також позитивну динамі-
ку у відношенні до контрольної, відповідно на 
15,0 %, 14,4 та 12,5 %. Приріст в розрахунку 
на одну голову, у дослідних групах збільшився 
на 2,4; 2,3 і 2,0 кг. Маса маток у всіх групах 
істотно не змінилась. 

Таким чином, комбікорм збагачений 
“Лізоцимом” надав позитивну дію на молочну 
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Показники 
I 

(контрольна 
група) 

II  
дослідна 

III 
дослідна 

IV 
дослідна 

лізоцим 3 кг лізоцим 2 кг лізоцим кг 
Кількість свиноматок 5 5 5 5 
Кількість народжених поросят, гол. 50,3 50,2 50,9 50,5 
Середня маса поросяти. при народженні 
(кг) 

1,006 1,004 1,018 1,010 

Середня маса поросяти  при відлученні (кг) 15,9 18,3 18,2 17,9 

У порівнянні до контрольної, кг +– – +2,4 +2,3 +2,0 

Середньодобова молочність, (кг) 5 6 6 5,5 
Кількість захворівших поросят на діарею, 
гол. 

25 2 2 3 

Кількість захворівших поросят на діарею до 
контрольної групи, гол. 

– –23 –23 –22 

Збереженість поросят, % 93 100 100 100 

Таблиця 1. Комплексна оцінка використання преміксу із лізоцимом у кормосуміші 
поросних свиноматок  



продуктивність маток. Це підтверджується і 
більш високою масою поросят при відлученні 
у 60-добовому віці. 

Отже, застосування ферментних препаратів 
та позитивний їх вплив на продуктивність сви-
ней  заслуговує уваги. 

Подальше вивчення “Лізоциму” проводили 
на поголів’ї молодняку свиней на відгодівлі, 
схема досліду представлена в табл. 2. 

Для проведення досліду сформували піддо-
слідні групи молодняку свиней по 12 голів з 
урахуванням породи, походження, віку та жи-
вої маси, годівля між групами відрізнялася кі-
лькістю ферментного препарату, що вводиться 
в основний раціон разом з преміксом. Раціони 
за поживністю відповідали деталізованим нор-
мам [3].  

Результати досліджень. Годівля і утриман-
ня тварин дослідних груп були однаковими, 
годували тварин два рази на добу сухими кор-
мами, доступ до води був вільний без обме-
жень. Склад комбікорму включав в себе: куку-
рудза – 43 %, ячмінь – 48 %, горох екструдова-
ний – 7 %, сіль кухонна – 0,5 %, трикальційфо-
сфат – 0,5 % та премікс – 1 %. 

У 1 кг комбікорму містилося 1,2 кормових 
одиниць, кальцію – 0,68 г фосфору – 1,04 г та 
111,4 г перетравного протеїну на 1 корм. од. 
Фермент вводили до комбікорму у вигляді 
преміксу. 

Характеризуючи нову кормову добавку 
“Лізоцим”, було цікавим дослідити його вплив 
на перетравність поживних речовин в організ-
мі свиней. 

Згідно отриманих даних, перетравність по-
живних речовин була висока в усіх дослідних 
групах, що свідчить про те, що умови годівлі 
тварин як за загальною поживністю, так і за 
вмістом поживних речовин, відповідали по-
требі свиней контрольної і дослідних груп, а 
раціони мали високу біологічну цінність. Ана-

ліз даних показав, що коефіцієнти перетравно-
сті сухої і органічної речовини, а також протеї-
ну, жиру, БЕР і золи в обмінному досліді ма-
ють недостовірну різницю між групами і но-
сять випадковий характер (Р>0,05). 

Введення в раціони дослідних груп 
“Лізоциму” мало деякий вплив на тенденції 
перетравності і засвоєння решти поживних 
речовин. В ІІІ дослідній групі спостерігається 
підвищення перетравності за всіма показника-
ми поживності. У  порівнянні з тваринами І 
групи, перетравність сухої і органічної речови-
ни підвищилась в середньому на 2,4 і 2,3%; 
протеїну на 3,0%; жиру на 9,9 %; сирої клітко-
вини на 3,6%; золи на 1,1 і БЕР на 1,5%. В  ІІ 
дослідній групі коефіцієнти перетравності бі-
льшості поживних речовин переважали показ-
ники контролю, але порівнюючи з ІІІ групою в 
усіх них за виключенням сирого жиру, спосте-
рігається гнучка тенденція до зниження пере-
травності, крім БЕР (табл. 3). 

Отримані дані дають можливість стверджу-
вати, що введення в раціон молодняку свиней 
“Лізоциму” у кількості 2 кг/т є максимальним.  

Подальше збільшення кількості “Лізоциму” 
в раціонах, призвело б до зниження коефіцієн-
тів перетравності поживних речовин, що в 
свою чергу негативно вплинуло б на продук-
тивність молодняку свиней.  

Далі досліджували зміну живої маси і сере-
дньодобові прирости шляхом індивідуального 
зважування тварин у віці 5-6-7 місяців, резуль-
тати наукових досліджень наведені в табл. 4. 

Результати свідчать, що найвища жива маса 
тварин у 7-ми місячному віці була отримана в 
третій піддослідній групі, яка одержувала у 
складі комбікорму “Лізоцим” у кількості 2 кг 
на тонну преміксу. 

Середньодобові прирости живої маси у по-
росят ІІ та IIІ дослідних груп достовірно пере-
вищували показники контрольної групи відпо-
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Таблиця 2. Схема наукового досліду  

Група тварин Вік тварин (діб) 
Кількість тварин 

в групі, голів 
Характеристика годівлі 

І контрольна 120 12 Основний раціон (ОР) 

ІІ дослідна 120 12 ОР+ 1 кг/т 

ІІІ дослідна 120 12 ОР+2 кг/т 



відно на 6,6% і 9,0%. 
Витрата кормів на одиницю приросту живої 

маси тісно пов’язана із загальною біологічною 
повноцінністю раціону. Найменша витрата ко-
рмів на одиницю приросту живої маси була 
встановлена в ІІІ піддослідній групі, що скла-
ло – 4,4 корм. од., що менше у порівнянні з 
тваринами контрольної групи на 4,5%. Розра-
хунки показали, що при незначних додаткових 
витратах на ферментний препарат “Лізоцим” 
економічна ефективність використання його 
поросним маткам і молодняку на відгодівлі 
досить значна.  

Витрата препарату на одну матку в III групі 
за місяць до опоросу склала 1,6 г  на суму 0,56 
грн., в перший місяць після опоросу – 3,5 г на 
суму 1,22 грн; та в другому місяці – відповідно 
3,5 г на суму 1,22 грн. Якщо врахувати, що в 

досліді маса поросят в гнізді при відлученні 
була на 2,3 кг більше, ніж у контрольній групі, 
то за реалізаційною ціною 44 грн. за кг живої 
маси, вартість додаткового приросту склала 
1009 грн. 

Економічна ефективність вирощування мо-
лодняку з 4 до 8 місячного віку показала, що 
добавка преміксу з “Лізоциму” в раціоні моло-
дняку свиней впливає на формування основ-
них витрат та отримання чистого прибутку в 
розрахунку на 1 голову. Економічні показники 
наведені в таблиці 5. 

Найвищий ефект на ріст та розвиток тварин 
було отримано при добавці ферментного пре-
парату “Лізоцим” у кількості 2 кг/т, яка в трав-
ному тракті підвищує доступність поживних 
речовин комбікормів, які згодовували молод-
няку свиней: від реалізації продукції однієї 
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Таблиця 3. Перетравність поживних речовин в організмі молодняку свиней, %  

Таблиця 4. Динаміка живої маси та середньодобових приростів свиней за період 
вирощування з 4 до 8 місячного віку  

Показники 
Групи тварин 

І (контрольна) 
n=12 

ІІ (дослідна) 
n=12 

ІІІ (дослідна) 
n=12 

Суха речовина 70,3±3,14 71,1±1,87 72,7±2,81 

Органічна речовина 73,0±2,77 73,4±1,78 75,4±2,52 
Сирий протеїн 67,3±3,81 68,7±3,05 70,2±6,61 
Сирий жир 49,5±2,10 62,3±4,38 59,4±4,81 
Сира клітковина 27,2±4,53 28,5±4,11 30,9±5,08 
БЕР 83,8±2,53 85,7±0,93 85,3±0,81 
Зола 20,7±9,96 21,6±4,58 21,9±9,52 

Група тварин Показники 
При постанов-

ці на дослід 

Вік, місяць 

5 6 7 

I контрольна 
(n=12) 

жива маса, кг 

42,5±0,328 

61,3±0,406 80,5±0,530 102,5±0,520 

абсолютний приріст 18,8±0,650 19,2±0,300 21,9±0,191 
середньодобовий (г) 626,6±20,25 686,7±10,50 730,0±6,30 

II дослідна 
(n=12) 

жива маса, кг 

42,5±0,254 

62,3±0,302 82,3±0,410 106,5±0,460 

абсолютний приріст 19,8±0,600 20,0±0,360 24,2±0,560 
середньодобовий (г) 659,9±12,55 714,0±12,54 805,7±18,93 
% до контрольної – 101,6 102,2 103,9 

III дослідна 
(n=12) 

жива маса, кг 

42,6±0,260 

63,4±0,310 83,6±0,470 108,0±0,420 

абсолютний приріст 20,8±0,390 20,2±0,140 24,4±0,670 
середньодобовий (г) 693,3±12,64 721,0±4,84 812,7±22,4 

% до контрольної – 103,4 103,8 105,4 



голови з першої групи отримали 2640,0 грн.; II 
– 2811,6 грн.; ІІІ – 2877,6 грн.; чистий прибу-
ток склав у контрольній групі 1422,3 грн.; у II 
піддослідній групі – 1571,2 грн. та в III – 
1627,1 грн. Рівень рентабельності виробництва 
свинини становив у І (контрольній) – 16,8%; II 
–26,6%; III – 30,1%.  

Висновки. 

1. Проведені експериментальні дослідження 
з вивчення ефективної дії ферментного препа-
рату “Лізоцим” дали підставу рекомендувати 
його при відгодівлі молодняку свиней у складі 
комбікорму в кількості  2 кг/т преміксу. 

2. Використання ферментного препарату 
“Лізоцим” підвищує молочну продуктивність 
свиноматки від 10 % до 20 % та сприяє збіль-
шенню живої маси одного поросяти при відлу-
ченні у дослідних групах на 2-2,5 кг порівняно 
з контрольною групою. 

3. Введення у раціон молодняку свиней фе-
рментного препарату “Лізоцим” підвищує ін-
тенсивність росту молодняку свиней за раху-
нок кращого використання поживних речовин 
корму та знижує витрати корму на одиницю 
продукції, що дозволяє отримати додатковий 
прибуток на суму 1627,1 грн.  
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Таблиця 5. Економічна ефективність вирощування молодняку свиней 
від 4 до 8 місячного віку  

ЛІТЕРАТУРА 

1. Годівля сільськогосподарських тварин / 
[Бомко В. С., Бабенко С. П., Москалик О.Ю. 
та ін.] – Вінниця, Нова книга, 2001. – 238 с. 

2. Гноєвий І. В. Годівля і відтворення поголі-
в’я сільськогосподарських тварин в Украї-
ні / І. В. Гноєвий. – Харків: –2006. – 143 с. 

3. Костенко В. М. Практикум з годівлі сільсь-
когосподарських тварин / В. М. Костенко, 
К. М. Сироватко, В. В Панько [та ін.]. – Він-

ниця: РВВ ВДАУ, 2007. – 244 с. 
4. Сучасні технології годівлі свиней. Рекомен-

дації / Гетя А. А., Петриненко В. Ф., Тимче-
нко В. Н. [та ін.] – Полтава: Інститут сви-
нарства НААНУ. – 2009. – 84 с. 

5. Свеженцов А. І. Нормована годівля свиней / 
А.І . Свеженцов, Р. Й. Кравців, Я. І. Півто-
рак. – Львів, 2005. – 385 с. 

Показники 
I 

(контрольна) 
II  

(дослідна) 
III 

(дослідна) 
Кількість тварин у групі 12 12 12 

Приріст на одну голову за період вирощування, кг 60,0 63,9 65,4 

Витрати корму, кг 263,71 268,70 270,80 

На 1 кг приросту, корм. од. 4,6 4,4 4,4 
Витрати кормів на кг, всього корм. од. 276,7 290,4 291,7 

Вартість 1 ц комбікорму, грн. 435,30 435,65 436,00 

Всього витрат на вирощування однієї голови, грн. 1217,7 1240,39 1250,48 

У тому числі корми, грн. 1147,90 1170,59 1180,68 
Зарплата, грн. 24,6 24,6 24,6 

Інші витрати, грн. 45,20 45,20 45,20 

Виручка від реалізації продукції, грн. 2640,0 2811,6 2877,6 
Прибуток від реалізації продукції, грн. 1422,3 1571,2 1627,1 
Рівень рентабельності, % 16,8 26,6 30,1 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ “ЛИЗОЦИМА” В РАЦИОНАХ СВИНЕЙ 

Карунський О. Й., Николенко И. В. 

Одесский государственный аграрный университет, г. Одесса 

Применение полноценного кормления животных необходимое условие интенсификации общего живот-

новодства. При этом большое значение имеет обеспечение рациона концентрированными белково-

витаминными добавками, ферментными препаратами, биологически активными веществами, которые 

ускоряют рост и полноценную продуктивность свиней. Перспективным способом является использова-

ние ферментных препаратов в рационах как свиноматок так и при откорме свиней. В своих опытах, для 

повышения молочной продуктивности маток применяли “Лизоцим”, а также изучали его влияние на 

рост и развитие их потомства в постэмбриональный период. Опыт проводили в хозяйстве ООО 

“Авангард-Д” Овидиопольского района, Одесской области. На первом этапе опыт поставили на свино-

матках, и начали вводить им в рацион ферментный препарат в количестве одного, двух и трёх кило-

грамм на тонну премикса, за один месяц до опороса, так при рождении существенной разницы на разви-

тие эмбрионов “Лизоцим” не оказал, однако после поросности существенно увеличилась  молочность 

свиноматок и оказал положительную тенденцию на сохранность поросят. Далее была изучена перевари-

ваемость питательных веществ у молодняка свиней, где существенная корреляция произошла у второй и 

третьей подопытных групп которым скармливали 1 и 2 кг ферментного препарата, однако окончатель-

ные сомнения в целесообразности использования нашей ферментной добавки развеяли экономические по-

казатели использования при откорме у животных, так  абсолютный прирост живой массы второй и 

третьей групп в соотношении к контрольной составил  102,8% и 105,3% где при реализации свинины уро-

вень рентабельности второй и третьей группы составил 26,6% и 30,1% в сравнении с контрольной 

16,8%. Из полученных нами данных можно смело утверждать что ферментная добавка “Лизоцим” в 

рационе свиней оказывает положительный эффект на развитие животных и на эффективность их со-

хранности.  

Ключевые слова: продуктивность, премикс, кормление, свиньи, ферментный препарат 

“Лизоцим”. 

EFFICIENCY OF “LIZOCYME” IN RATION OF PIGS 

O. Karunskyi, I. Nikolenko  

Odessa State Agrarian University, Odessa 

The use of animals complete feeding is a necessary condition for the intensification of animal husbandry. The 

ration concentrated with protein-vitamin additives, enzyme preparations, biologically active substances, which 

accelerate the growth and full productivity of pigs, is of great importance. A promising practice is the use of en-

zyme preparations in diets of both sows and fattening pigs. In the experiments, to increase sow’s milk productiv-

ity, the “Lisocyme” was applied and its influence on the growth and development of their offspring in the postem-

bryonic period was studied. The experiment was conducted on the farm “Avangard-D” in Ovidiopol District, 

Odessa Region. At the first stage of the experiment sows were fed with the enzyme preparation in a quantity of 

one, two and three kilograms per ton of the premix. “Lisocyme” does not influence significantly on the develop-

ment of embryos before one month of farrowing and at birth , however after farrowing  we can observe a high 

milk productivity of sows and a positive tendency on piglets safety. Then the nutrients digestibility of young pigs 

was studied  and a significant correlation occurred in the second and in the third experimental groups, where ani-

mals were fed with 1 and 2 kg of the enzyme preparation, however there is no doubts about the feasibility of using 

our enzyme supplements in fattening animals due to the economic indicators, so the absolute live weight gain of 

the second and the third groups amounted to 102,8% and 105,3% comparatively with the control one, the level of 

profitability in the second and the third groups  was 26.6% and 30.1% comparatively with the control – 16.8%. 

Analyzing obtained data we can say that an enzyme additive of “Lisocyme” in the diet of pigs has a positive effect 

on the development of animals and on the effectiveness of their safety. Also we can state that the enzyme supple-

ment of “Lisocyme” in the pigs diet has a positive effect on the animals development and on the effectiveness of 

their safety. 

Key words: productivity, premix, feeding, pigs, enzyme preparation of “Lisocyme” 



Постановка проблеми. Одна із основних 

причин низької продуктивності великої рога-

тої худоби – незбалансованість раціонів за по-

живними речовинами, особливо співвідношен-

ня енергії до протеїну у рубці. Дефіцит білка в 

раціонах обумовлений переважно низькою 

протеїновою поживністю силосу, як наслідок 

порушення технології заготівлі та зберігання 

корму. Однією з основних умов отримання до-

броякісного силосу є наявність в рослинах до-

статньої кількості цукру, які зброджуються 

молочнокислими бактеріями до молочної і ча-

стково оцтової кислот, які забезпечують гра-

ничну концентрацію органічних кислот у ріди-

ні сировини, знижують рН силосу до 4,2–4,0, 

при якій життєдіяльність гнильних, масляно-

кислих та інших небажаних бактерій припиня-

ється. Проте, щоб досягти граничної концент-

рації органічних кислот потрібно мати цукру 

більше показників буферної ємності рослин як 

мінімум в 1,7 рази при силосуванні свіжоско-

шеної трави і не менше ніж у 1,3 рази при за-

готівлі силосу із маси, пров’яленої до вмісту 

сухої речовини 30–35% [6]. Сумішка конюши-

ни з пажитницею багатоквітковою містить 

3,1% цукру, має показник буферної ємності 

1,9, тобто відношення цукру до буферної єм-

ності сумішки складає 1,63, що менше на 0,07 

одиниць потрібних для успішного силосуван-

ня. Тому застосування технологічного процесу 

пров’ялювання до 70% вологості та викорис-

тання біологічних консервантів стимулює мо-

КУРНАЄВ О. М., к. с.-г. н.1 

СИРОВАТКО К. М., к. с.-г. н.2 

1Інститут кормів та сільського 

господарства Поділля НААН  
2Вінницький національний аграрний 

університет, м. Вінниця 

Наведено результати годівельних дослідів із визначення перетравності поживних речовин та 

продуктивної дії силосу з пров’яленої маси сумішки конюшини та пажитниці багатоквіткової, 

заготовленого з використанням біологічних консервантів “Літосил”, “Літофер” та “Літосил плюс”.  

Встановлено, що застосування біологічних консервантів сприяє підвищенню коефіцієнтів 

перетравності поживних речовин та енергетичної цінності силосу. Згодовування силосу у складі 

господарських раціонів забезпечує підвищення молочної продуктивності корів при зменшенні витрат 

кормів на один кілограм молока.  

Ключові слова: силос, перетравність, корови, молоко, обмінна енергія, протеїн 

лочнокисле бродіння в таких травосумішках. 

Саме комплексні біологічні консерванти, що 

складаються з ферментів для гідролізу склад-

них вуглеводів, що важко перетравлюються та 

бактеріальних культур, які забезпечують шви-

дке зброджування моноцукрів, що містяться в 

рослині та які утворилися при гідролізі, сприя-

ють кращому збереженню корму [1]. 

У наших попередніх дослідженнях установ-

лено, що комплексне застосування бактеріаль-

них та ферментних препаратів сприяє швидко-

му підкисленню маси, яка консервується, зме-

ншенню втрат поживних речовин при збері-

ганні, підвищенню енергетичної поживності та 

аеробної стабільності силосу з пров’яленої ма-

си сумішки конюшини з пажитницею багато-

квітковою [2]. Разом із тим потрібно відзначи-

ти, що тільки тварина є головним арбітром, 

щодо якості корму. Тому метою наших дослі-

джень було визначення перетравності пожив-

них речовин та продуктивної дії силосу із про-

в’яленої маси сумішки конюшини та пажитни-

ці багатоквіткової, заготовлених із застосуван-

ням біологічних препаратів “Літосил”, 

“Літофер” та “Літосил плюс”. 

Методика досліджень. Дослідження про-

водили у виробничих умовах ПП по ВСГП 

“Радівське” Калинівського району Вінницької 

області на молочних коровах української чор-

но-рябої молочної породи методом груп ана-

логів [5]. 

Корови утримувалися в однакових умовах 

УДК:636.086:633.3 

ПЕРЕТРАВНІСТЬ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН І ПРОДУКТИВНА ДІЯ СИЛОСУ ІЗ 
КОНЮШИНИ ТА ПАЖИТНИЦІ БАГАТОКВІТКОВОЇ  
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Виходячи з отриманих даних, застосування 

бактеріально-ферментних препаратів Літосил 

плюс в дозі 4 г/т та Літофер у дозі 2 г/т сприяє 

вірогідному підвищенню перетравності пожи-

вних речовин, а саме сухої речовини на 12,81 

та 5,65 %, органічної речовини на 6,62 та 6,26 

%, протеїну на 7,93 та 5,68 %, жиру на 11,86 та 

12,3 %, клітковини на 17,48 та 12,98 %, БЕР на 

5,7 та 1,37 % відповідно. При використанні 

бактеріального препарату Літосил перетрав-

ність сухої речовини, органічної речовини, 

протеїну, жиру та БЕР мала тенденцію до збі-

льшення і лише перетравність клітковини була 

вирогідно вищою на 11,27 %.  Енергетична 

цінність силосу при застосуванні бактеріаль-

ного препарату Літосил склала 8,75 МДж ОЕ/

кг сухої речовини, що на 0,77 МДж  більше, 

ніж у контролі, тоді як енергетична пожив-

ність силосу з бактеріально-ферментними пре-

паратами Літофер та Літосил плюс перевершу-

вала показник контрольного варіанту на 1,05 

та 1,56 МДж ОЕ. Отримані дані підтверджу-

ють висновок про те, що застосування бактері-

ально-ферментних препаратів не тільки ство-

рює оптимальні умови дозрівання і зберігання 

силосу, але і впливає на перетравнісить пожи-

вних речовин заготовленого корму. 

Збільшення енергетичної цінності та коефі-

ціентів перетравності поживних речовин сило-

су з пров’яленої сумішки конюшини та пажит-

ниці багатоквіткової підтверджують результа-

ти годівельних дослідів на коровах української 

молочної чорно-рябої породи.  

Аналізуючи раціони годівлі дослідних корів 

(табл. 2) слід відзначити, що за концентрацією 
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на прив’язі, раціон задавався у вигляді повно-

раціонної кормосуміші за допомогою міксера. 

Різниця між дослідними групами полягала в 

тому, що корови  контрольної групи отримува-

ли силос з пров’яленої маси сумішки конюши-

ни і пажитниці багатоквіткової, заготовленого 

без застосування консерванту, друга дослідна 

група отримувала силос заготовлений із засто-

суванням бактеріального препарату “Літосил”, 

третя дослідна – силос, заготовлений із засто-

суванням бактеріально-ферментного препара-

ту “Літофер”, а четверта група – силос, загото-

влений із застосуванням бактеріально-

ферментного препарату “Літосил плюс”. 

Облік молока проводили щоденно, а конт-

рольні доїння один раз на місяць, під час яких, 

відбиралися проби молока для визначення йо-

го якості (жирність, білковість, СЗМЗ, щіль-

ність) на приладі Екомілк.  

Енергетичну цінність визначали шляхом 

розрахунку з використанням рівнянь регресії 

[4], хімічного складу та коефіцієнтів перетрав-

ності поживних речовин силосу, як єдиного 

корму, отриманих в результаті проведення ба-

лансових дослідів на баранчиках, методом 

груп періодів на фізіологічному дворі Інститу-

ту кормів та сільського господарства Поділля. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Під час проведення обмінних дослідів на 

баранцях встановлено, що силос дослідних 

варіантів споживався краще, як наслідок спо-

живання сухої речовини корму було більшим 

на 3,31, 5,65 та 6,22 % (в контролі 93,29 %),  

що вплинуло на перетравність поживних речо-

вин (табл. 1).  

Таблиця 1. Перетравність поживних речовин силосу з сумішки конюшини з  
пажитницею багатоквітковою  

Показник  

Силос 

без консерванту 
з консервантом 

“Літосил” 4 г/т 

з консервантом 

“Літофер” 2г/т 

з консервантом 

“Літосил плюс” 4 

г/т 

Суха речовина 54,31±1,02 57,88±1,42 59,96±1,10* 67,12±1,14** 

Органічна речовина 57,23±0,98 61,96±1,30 63,49±0,92* 63,85±0,68* 

Протеїн 59,35±0,64 62,58±1,21 65,03±0,79* 67,28±0,82** 

Жир 56,64±3,17 68,58±4,24 68,94±0,70* 68,50±0,64* 

Клітковина 51,66±1,52 62,93±1,99* 64,64±0,69** 69,14±0,57** 

БЕР 60,35±0,94 59,93±2,53 61,72±1,30 66,05±1,25* 

ОЕ, МДж/кг СР* 7,98 8,75 9,03 9,54 



більше (-1,8, -0,8, -0,8, -0,7%) [3]. Більше того, 

білковий баланс рубця, нажаль, був від’ємним, 

і складав у контролі – 732,7г/кг сухої речови-
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енергії в сухій речовині вони майже відповіда-

ли нормам годівлі (-0,4, -0,27, -0,22, -0,13 МДж 

ОЕ), проте сирого протеїну вистачало значно 

Показники 
Групи корів 

1 2 3 4 

Сіно злакове, кг 2 2 2 2 

Силос сумішки конюшини та  пажитниці 

багатоквіткової б/к, кг 
11 - - 

  

Силос сумішки конюшини та пажитниці 

багатоквіткової 4 г/ “Літосилу”, кг 
- 11 - 

  

Силос сумішки конюшини та  пажитниці  

багатоквіткової 2 г/ “Літоферу”, кг 
    11 

  

Силос сумішки конюшини та 

 пажитниці багатоквіткової 4 г/ “Літосилу плюс”, кг 
- -   

11 

Силос кукурудзяний воскової стиглості, кг 12 12 12 12 

Жом кислий, кг 20 20 20 20 

Дерть кукурудзяна, кг 4 4 4 4 

Дерть ячмінна), кг 1,5 1,5 1,5 1,5 

Шрот соняшниковий, кг 1,8 1,8 1,8 1,8 

Меляса, кг 1 1 1 1 

Премікс М-КОР 5-7 тис., кг 0,08 0,08 0,08 0,08 

Сіль кухонна, кг 0,15 0,15 0,15 0,15 

В раціоні міститься: СР 18,2 18,44 18,47 18,56 

Обмінної енергії, МДж 189,3 194,14 195,46 198,1 

Сирий протеїн, г 2577,9 2795,7 2806,7 2846,3 

Розчинний протеїн, г 1883,36 1995,56 1983,46 1987,42 

Сира клітковина, г 3665,3 3690,6 3648,69 3627,02 

Сирий жир, г 556,92 552,41 555,49 572,21 

Білковий баланс рубця (ББР), г/кг СР -732,7 -372,2 -374,6 -367,5 

Таблиця 2. Раціони годівлі корів  

Показники 
Групи корів 

1 2 3 4 

Валовий надій  

натурального молока, кг 
2019,49±62,97 2113,55±50,17 2209,08±68,03 2381,47±54,25 

Середньодобовий надій  

натурального молока, кг 
22,19±0,69 23,23±0,55 24,28±0,75 26,17±0,48** 

Середня жирність, % 3,71 ±0,011 3,73±0,001 3,76±0,017 3,77±0,012* 

Валовий надій молока 

базисної жирності, кг 
2203,62±72,18 2318,69±52,90 2442,98±67,86 2640,62±53,22 

Середньодобовий надій 

базисної жирності, кг 
24,22±0,79 25,48±0,58 26,85±0,75 29,02±0,68** 

Білок, % 3,06±0,006 3,07±0,002 3,08±0,004 3,1±0,002** 

СЗМЗ, % 8,60±0,006 8,60±0,01 8,62±0,016 8,64±0,015 

Щільність 28,61±0,07 28,69±0,02 28,73±0,09 28,75±0,06 

Затрати кор-

му на 1 кг 

молока, 

МДж ОЕ 

натуральної 

жирності 
8,53 8,36 8,05 7,99 

базисної жирності 7,44 7,23 6,99 6,82 

Таблиця 3. Продуктивність корів та якість молока при згодовуванні в складі господарського раціону 
силосу з пров’яленої маси сумішки конюшини та пажитниці багатоквіткової, заготовленого з вико-
ристанням біологічних консервантів  
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ни, тоді як в дослідних групах він був нижчим  

на 49% і складав при використанні силосу з 

“Літосилом” – 372,2, з “Літофером” – 374,6 та 

з “Літосилом плюс” – 367,5 г. Цей показник 

також підтверджує ефективність застосування 

біологічних консервантів при заготівлі силосу, 

тобто консерванти уповільнюють розвиток 

небажаної мікрофлори тим самим зупиняють 

гідроліз протеїну і утворення аміачного азоту. 

Негативний білковий баланс рубця означає, 

що мікроорганізмам рубця не вистачає азотис-

тих речовин, щоб раціонально використовува-

ти всю доступну енергію, що надходить з кор-

мом [7].  

Згодовування заготовлених силосів у складі 

господарських раціонів сприяло збільшенню 

молочної продуктивності корів, жирності та 

білковості молока при менших витратах кор-

мів (табл. 3).  

Таким чином, згодовування силосу з про-

в’яленої маси сумішки конюшини і пажитниці 

багатоквіткової, заготовленого у фазу початку 

цвітіння конюшини із застосуванням бактеріа-

льного ферментного препарату “Літосил плюс” 

сприяє вірогідному підвищенню молочної про-

дуктивності корів на 17,94 %, при зменшенні 

витрат кормів на 6,33 %. В той час як згодову-

вання силосу з бактеріально-ферментним пре-

паратом “Літофер” збільшення відбулося на  

9,42% та 5,63%, із бактеріальним препаратом 

“Літосил” – лише на 4,52% та 3,71% відповід-

но, порівняно з контролем.  

Висновки. Застосування біологічних консе-

рвантів “Літосил”, “Літофер” та “Літосил 

плюс” при силосуванні пров’яленої сумішки 

конюшини з пажитницею багатоквітковою 

сприяє покращенню споживання силосу, під-

вищенню коефіцієнтів перетравності пожив-

них речовин та збільшенню молочної продук-

тивності корів при зменшенні витрат кормів на 

виробництво одного кілограма молока.  

Перспективою подальших досліджень є 

визначення продуктивної дії силосу з консер-

вантами на раціонах іншого складу, у яких біл-

ковий баланс рубця буде позитивним. 
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ПЕРЕВАРИМОСТЬ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРОДУКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
СИЛОСА ИЗ КЛЕВЕРА И РАЙГРАСА МНОГОЛЕТНЕГО 

Курнаев А. Н.,1 Сыроватко Е. М.2 
1Институт кормов и сельского хозяйства Подолья НААН,  

2Винницкий национальный аграрный университет, Винница 

Приведены результаты кормленческих опытов по определению переваримости питательных веществ 

и продуктивного действия силоса из провяленной массы смеси клевера и райграса многолетнего, приго-

товленного с использованием биологических консервантов “Литосил”, “Литофер” и “Литосил плюс”. 

Установлено, что применение биологических консервантов способствует повышению коэффициентов 

переваримости питательных веществ и энергетической ценности силоса. Скармливание силоса в соста-



Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.4.№1,2016 112 

ве хозяйственных рационов обеспечивает повышение молочной продуктивности коров при меньших за-

тратах корма на один килограмм молока. 

Ключевые слова: силос, переваримость, коровы, молоко, обменная энергия, протеин 

NUTRIENT DIGESTIBILITY AND PRODUCTIVE ACTION OF SILAGE CLOVER AND 
RYEGRASS MANY YEARS  

O. Kurnayev.,1 K. Syrovatko2 
1Institute of Feed and Agriculture NAAS 

2Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia  

Godwilling the results of experiments to determine the digestibility of nutrients and productive action of silage 

from provyalennuyu mass of the mixture of clover and Lolium multiforum lam. var. harvested using biological 

preservatives “Litosil”, “Lofer” and “Litosil plus”.  

It is established that the application of biological preservatives enhances digestibility coefficients of nutrients 

and energy value of silage. The feeding of silage as part of the commercial diets provides an increase in milk pro-

ductivity of cows with reduced feed costs per kilogram of milk. 

Key words: silage, digestibility, cows, milk, metabolizable energy, protein 



Постановка проблеми. Основним завдан-

ням молочного скотарства є підвищення моло-

чної продуктивності корів та конкурентоспро-

можності галузі. Висока продуктивність корів 

– необхідний, але не єдиний фактор зростання 

конкурентоспроможності виробництва моло-

ка. Не менш важливим є тривалість продукти-

вного використання корів, яка залежить від 

цілої низки факторів, у тому числі й природно-

кліматичних, господарських, технологічних та 

інших умов експлуатації корів [4, 5]. 

Загальновідомо, що з підвищенням продук-

тивності молочних корів, строки їх продуктив-

ного використання невиправдано зменшують-

ся. Але, якщо середня тривалість використан-

ня маточного поголів’я буде становити менше 

2,5 лактацій, та матері почнуть вибувати із 

стада раніше, ніж дадуть приплід їхні дочки, 

то за такої ситуації стадо перестане існувати 

як цілісна біологічна система [1, 2]. Тому про-

блема продуктивного довголіття корів набуває 

все більшої актуальності як з економічної, так 

і біологічної й селекційної точки зору в конк-

ретному регіоні розведення великої рогатої 

худоби. 

Мета досліджень: оцінка відтворної здат-

ності корів української червоно-рябої молоч-

ної породи залежно від тривалості продуктив-

ного використання. 

Методика досліджень. Дослідження прово-

дились в умовах племзаводу ім.. Посмітного 

Березівського району Одеської області на по-

голів’ї вибувших із стада корів української че-

рвоно-рябої молочної породи за даними зоо-

технічного обліку. При цьому враховували ко-

рів із закінченою лактацією у кількості 196 

голів, у тому числі: 1-ї лактації 25 гол., 2-ї – 22 

гол., 3-ї – 37 гол., 4-ї – 24 гол., 5-ї – лактації – 

КИТАЄВА А. П., д. с.-г. н., професор Одеський державний аграрний університет, 

м. Одеса  

Вивчали відтворну здатність корів української червоно-рябої молочної породи залежно від тривалості 

продуктивного використання. Встановлено, що зі збільшенням числа лактацій, підвищується вихід телят 

на 100 корів та зменшуються збитки від яловості у розрахунку на одну ялову корову. 

Ключові слова: продуктивність, продуктивний вік, лактація, відтворна здатність, вихід телят. 

9 гол. 

У кожної групи корів розраховували трива-

лість продуктивного використання, лактацій-

ного, міжотельного та сервіс-періодів, коефіці-

єнт відтворної здатності, дні яловості й збитки 

від них за загальноприйнятими методиками. 

Умови годівлі й утримання для всіх піддос-

лідних корів були однаковими. Тварин утри-

мували прив’язним способом за стійловою си-

стемою з наданням моціону на кормо-

вигульних майданчиках. Годівля корів відпові-

дала вимогам годівлі молочних корів різного 

фізіологічного стану й була збалансована за 

поживними, мінеральними речовинами та віта-

мінами. Цифровий матеріал опрацьовували 

методом варіаційної статистики за Н.А. Пло-

хинским [3]. 

Результати досліджень. Молочна продук-

тивність корів залежить від багатьох факторів, 

у тому числі й від кількості лактацій, тривало-

сті життя й умов експлуатації та відтворної 

здатності. Тривалість продуктивного життя 

піддослідних корів була різна (табл. 1).  

Піддослідні корови мали п’ять лактацій, а 

тривалість їхнього продуктивного життя коли-

валася в межах 315-1984 днів залежно від чис-

ла лактації. Вибракування корів у стаді стано-

вило 20-25%. 

Тривалість міжотельного періоду та його 

підперіодів мала деяку відмінність (табл. 2).  

Показники тривалості міжотельного, лакта-

ційного та сервіс-періодів підвищувалися до 

другої лактації, а потім поступово зменшува-

лися. Найбільші ці показники мали корови 

другої лактації, які й перевищували корів ін-

ших лактацій за тривалістю лактаційного пері-

оду на 9,7 – 52,4 дня або на 2,8-17,2%, сервіс-

періоду – на 26-43 дня або на 15,9-29,4%, між-

УДК. 636.03:612, 68:636.237.23 
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отельного періоду – на 5,5 – 62,4 дня або на 

1,3-16,9%. 

Характерним для корів усіх вікових груп 

було зменшення тривалості лактаційного і 

міжотельного періодів та збільшення сервіс-

періоду з підвищенням віку корів. Зменшення 

тривалості лактаційного періоду корів від пер-

шої до п’ятої лактації склало 35,2 днів або 

11,5%, міжотельного періоду – 56,8 днів або 

15,4% (Р>0,95), а підвищення тривалості сер-

віс-періоду становило 16,6 днів або 11,3%. 

Осіменяли корів після отелення в першу 

статеву охоту. Якщо корова запліднювалася у 

перші 60-80 днів після отелення, то вона про-

тягом року народжувала теля й забезпечувала 

норму відтворення: кожного року народжува-

ти теля, так як одним із показників відтворної 

здатності корів є вихід телят на 100 корів. Оде-

ржані данні свідчать про деякі відмінності за-

лежно від тривалості продуктивного довголіт-

тя корів (табл. 3, рисунок). 

У піддослідних корів тривалість тільності 

не мала суттєвих відмінностей, але спостеріга-

лася тенденція до незначного збільшення цьо-

го показника до третьої лактації, з тривалістю 

продуктивного життя 1173 днів, після чого він 

Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.4.№1,2016 114 

Таблиця 1. Віковий склад піддослідних корів, дні  

Лактація n Тривалість продуктивного життя, дні 

Перша 25 315 

Друга 22 741 

Третя 37 1173 

Четверта 24 1593 

П’ята 9 1984 

Примітка: * – Р>0,95  

Лактація n 

Періоди 

Міжотельний Лактаційний Сервіс-період 

Х±Sx Х±Sx Х±Sx 

Перша 25 426,2±18,47 342,2±13,29 146,7±17,07 

Друга 22 431,8±19,09 357,4±17,37 189,8±21,00 

Третя 37 419,8±14,91 347,7±13,84 163,8±10,92 

Четверта 24 391,4±13,79 305,0±12,38 159,8±22,76 

П’ята 9 369,4±13,59* 307,0±12,41 156,3±23,39 

Середнє   407,7±15,97 331,8±13,86 163,3±19,02 

Таблиця 2. Тривалість міжотельного періоду корів, дні  

Таблиця 3. Тривалість тільності та вихід телят на 100 корів  

Тривалість продуктив-

ного життя, дні 
n 

Тривалість тільності, дні Вихід телят на 100 корів, гол. 

Х±Sx Х±Sx 

315 25 278,8±1,82 85,8±1,29 

741 22 276,7±1,59 78,2±4,34 

1173 37 280,5±2,12 82,2±2,27 

1593 24 279,6±0,73 83,1±3,70 

1984 9 277,6±2,86 84,1±4,78 

Середнє   278,6±1,82 82,7±3,27 



поступово зменшувався до 277,6±2,86 днів при 

тривалості продуктивного життя 1984 днів. 

Вихід телят на 100 корів у середньому ста-

новить 82,7±3,27 голів із коливанням від 

78,2±4,34 до 85,8±1,29. Найбільший вихід те-

лят на 100 корів мали корови з найменшою 

тривалістю сервіс-періоду, яку мали корови 

першої лактації з тривалістю продуктивного 

життя 315 днів.  

Збільшення тривалості сервіс-періоду при-

воде до яловості корів і збитків за недоодержа-

ну продукцію (телят, молоко). Чим більша кі-

лькість ялових корів і днів яловості у них, тим 

більше вони приносять збитків (табл. 4).  

Найбільша кількість ялових корів була у 

тварин третьої лактації з тривалістю продукти-

вного життя 1173 дня, а найменша – у корів 

п’ятої лактації з найбільшою тривалістю про-

дуктивного життя 1984 днів. 

Дні яловості у розрахунку на одну корову 

мали значну розбіжність залежно від віку ко-

рів. Найбільше днів яловості у розрахунок на 

одну корову було у корів 2-ї та 4-ї лактацій. Ці 

корови мали й найбільші збитки від яловості, 

які становили відповідно 10729,15 та 10267,09 

грн. Корови 2-ї лактації з тривалістю продук-

тивного життя 741 днів за сумою збитків пере-

важали корів інших вікових груп 1-ї та 3-5 ла-

ктацій відповідно на 115,5% та від 10,4 до 

53,2% або на 5752,2 грн. та від 462,06 до 

3727,8 грн. 

Отже, зменшення тривалості сервіс-періоду 

корів є важливим технологічним прийомом 

підвищення рентабельності галузі молочного 

скотарства. Це зумовлено тим, що молочне 

скотарство є не тільки джерелом молока, але й 

м’яса за рахунок реалізації надремонтних те-

лиць і бугайців. У зв’язку з цим, підвищення 

виходу телят на 100 корів має економічне зна-

чення в технології виробництва продукції ско-

тарства. При продовженні тривалості продук-

тивного використання корів з високою проду-

ктивністю зменшується відсоток вибракування 

корів, що спонукає й зменшення витрат на ви-

рощування корів-первісток, яке в кожному го-

сподарстві потребує значних коштів. 

Висновок. 

Продовження тривалості продуктивного 

використання корів є важливим технологічним 

прийомом підвищення економічної ефектив-

ності виробництва продукції скотарства.  
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Рисунок. Вихід телят на 100 корів залежно від середнього по групам, %  
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Вік корів n Кількість ялових 

корів 

Дні яловості на 

1 корову 

Збитки від  

яловості на 

корову, грн. 
Лактація Тривалість 

життя, дні 

голів % 

Перша 315 25 20 80,0 80,38 4976,95 

Друга 741 22 20 90,9 122,25 10729,15 

Третя 1173 37 33 89,2 99,12 8464,37 

Четверта 1593 24 17 70,8 115,53 10267,09 

П’ята 1984 9 7 77,8 86,86 7001,35 

Таблиця 4. Дні яловості у корів та збитки від них  
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ОЦЕНКА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ КОРОВ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОДУКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Китаева А. П. 

Одесский государственный аграрный университет, г. Одесса 

Изучали воспроизводительную способность коров украинской черно-пестрой породы в зависимости от 

длительности продуктивного использования. Установлено, что с увеличением числа лактаций, повыша-

ется выход телят на 100 коров и уменьшаются убытки от яловости в пересчете на одну яловою корову. 

Ключевые слова: продуктивность, продуктивный возраст, лактация, воспроизводительная способ-

ность, выход телят. 

EVALUATION OF REPRODUCTIVE ABILITY OF COWS DEPENDING ON  
THEIR LONGEVITY 

А. Kitayeva 

Odessa State Agrarian University, Odessa  

The aim of the study was to evaluate the reproductive ability of cows depending on their longevity. The study 

was performed on 196 cows of Ukrainian red-speckled dairy breed, including 25 first-calf heifers, 22 second-calf 

cows, 37 third-lactation cows, 24 fourth-lactation cows and 9 fifth-lactation cows. 

The productive lifetime, calving interval, lactation length, days open, reproductive ability ratio, additional 

days open beyond the optimal calving-to-conception interval and relevant losses estimated using standard prac-

tice were determined in each group of cows. 

The research results showed that with increasing number of lactations the calf crop per 100 cows increases 

while the losses due to additional days open beyond the optimal calving-to-conception interval per one infertile 

cow decrease within the range from 4.5% to 53.24%. The increased calf crop per 100 cows is of great importance 

in dairy cattle breeding operation. Thus, the extension of cow longevity is an important technique for the improve-

ment of the economic efficiency of livestock production. 

Key words: performance, productive age, lactation, reproductive ability, calf crop. 



Постановка проблеми. В даний час в Укра-

їні виробництво високоякісної яловичини зна-

ходиться на низькому рівні. Це, в першу чергу 

обумовлено тим, що в країні практично зникли 

високомеханізовані комплекси з виробництва 

яловичини, тому використовуються високо за-

тратні технології утримання і годівлі молодня-

ку великої рогатої худоби. Проте залишається 

велика потреба ринку України у високоякісній 

яловичині. 

Для збільшення виробництва високоякісної 

яловичини нами розроблена нова ресурсооща-

дна технологія, яка впроваджена шляхом реко-

нструкції існуючих приміщень бувшого відго-

дівельного комплексу. З метою оцінки нової 

технології проведені всебічні дослідження, зо-

крема вивчена поведінка молочних телят та 

відгодівельного молодняку різних вікових груп 

в нових умовах їх функціонування. В даний 

час незаперечною є думка про те, що вивчення 

добового режиму поведінки тварин в умовах 

нової технології виробництва дозволяє зробити 

висновок про вплив технологічних факторів на 

організм тварини. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Багатьма авторами відмічено, що вивчення по-

ведінки, як системи дій тварин, дозволяє оці-

нити зміни, які проходять в їх організмі [3]. 

Тому наші дослідження якраз і спрямовані на 

вивчення поведінки різних вікових груп моло-

дняку телят в умовах нової ресурсоощадної 

технології. Вивчення поведінки тварин у ран-

ньому віці дає можливість прогнозувати їх 

майбутню продуктивність, інтенсивність росту 

та розвитку з урахуванням породи, віку та ін-
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ЛУЦЕНКО М.М., д. с.-г. н., професор  

Білоцерківський національний  

аграрний університет, м. Біла Церква 
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Досліджено поведінку телят молочного періоду, що утримувались в склопластикових будиночках на 

свіжому повітрі та відгодівельного молодняку в умовах реконструйованих приміщеннях під 

ресурсоощадну технологію виробництва яловичини. Встановлено, за етологічними показникам, високу 

адекватність нової ресурсоощадної технології до фізіологічних потреб відгодівельного молодняку. 

Ключові слова: етологія, молодняк великої рогатої худоби, життєві прояви, технологія, споживання 

корму,фізіологічні потреби.  

дивідуальних особливостей [2]. Встановлено 

також, що загальна кормова поведінка зале-

жить від фізичної структури кормів раціону і 

вона має позитивний зв'язок з м’ясною проду-

ктивністю. Час споживання корму скорочуєть-

ся при невідповідних умовах утримання, не 

достатнього фронту годівлі, порушенні розпо-

рядку дня, а також не відповідності умов утри-

мання тварин їх фізіологічним потребам [1, 2].  

Метою досліджень було оцінити поведінку 

відгодівельного молодняку різних вікових 

груп на різних етапах вирощування: молочний 

період, дорощування та власне відгодівля в 

умовах нової ресурсоощадної технології виро-

бництва яловичини. 

Матеріал і методика досліджень. Основним 

методом під час проведення етологічних до-

сліджень були безпосередні спостереження і 

хронометраж основних життєвих проявів тва-

рин: відпочиває в положенні лежачи, відпочи-

ває в положенні стоячи, рухається, споживає 

корм, п’є воду, статеві прояви. 

При визначенні показників поведінки телят 

дослідження проводили груповим способом, 

спостерігаючи за життєвими проявами тварин 

протягом доби. При цьому в добових листах 

спостереження велись записи через 5-хвилинні 

інтервали та проводився облік кількості тва-

рин, зайнятих тим чи іншим елементом поведі-

нки. Підрахувавши загальну кількість тварин 

за елементами поведінки, отримали  загальне 

число тварин по всіх інтервалах і прийнявши її 

за 100 % підрахували кількість телят по кож-

ному елементу поведінки у відсотках. Відсот-

кові показники переводили в години та хвили-

ни. 

УДК 636.2.053:612.8:[636.2.053.083.312.3] 
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Результати досліджень та їх обговорення. 

Важливість урахування поведінкових реакцій 

при прийнятті рішення про ефективність тих 

чи інших планувальних, технологічних і техні-

чних рішень на тваринницьких підприємствах 

стали одними з головних критеріїв оцінки но-

вої ресурсоощадної технології виробництва 

яловичини. Результати досліджень поведінки 

телят молочного періоду при утриманні їх в 

склопластикових будиночках наведені в табли-

ці 1.  

Результати свідчать, що телята в склоплас-

тикових будиночках почувають себе комфорт-

но, так як більшу частину часу доби (59,25%) 

відпочивають в положенні лежачи, в тому чис-

лі в будиночку (57%). Близько 15% часу доби 

вони відпочивають в положенні стоячи. 

Етологічні дослідження показали, що телята 

молочного періоду на споживання корму ви-

трачають лише 7,9% часу доби, що обумовле-

но типом годівлі, в основному випоюванням 

молока, в той час як дорослі тварини на спо-

живання корму витрачають 18–20% часу доби. 

У зв’язку з молочним типом годівлі на жуйку 

тварини витрачають лише 12,32% часу доби. 

Дорослі тварини жують жуйку 36,0–36,7% від 

загального часу відпочинку, а співвідношення 

тривалості поїдання корму та жуйки становило 

0,68–0,70. У телят молочного періоду співвід-

ношення тривалості поїдання корму та жуйки 

знаходиться на рівні 0,64, що вказує на те, що 

процеси травлення проходить в межах фізіоло-

гічних величин, характерних для даного виду 

тварин. Результати оцінки поведінки відгоді-

вельного молодняку, які утримуються в рекон-

струйованих приміщеннях представлені в таб-

лиці 2.  

Наведені дані свідчать про те, що в реконст-

руйованих приміщеннях відгодівельний моло-

дняк витрачав на відпочинок досить тривалий 

час – 21,55 год. на добу або 89,8% добового 

циклу. Важливим елементом поведінки телят 

на відгодівлі є їх рухова активність. Причому, 

якщо зростання тривалості пересування груп 

стада до певних меж має позитивне значення 

то відгодівельний молодняк намагаються об-

межити в руховій активності з метою збіль-

шення приростів живої маси та скорочення 

витрат енергетичних та поживних речовин на 

їх забезпечення. Розглядаючи тривалість дано-

го акту поведінки дослідних тварин можна 

констатувати, що утримання худоби за нової 

ресурсоощадної технології виробництва яло-

вичини сприяло обмеженню рухової активнос-

ті відгодівельного молодняку. Тривалість пе-

ресування піддослідних тварин впродовж доби 

склала лише 0,68 годин за добу. Тобто, прос-

торові рішення групових станків, які передба-

чені новою технологією, зонне планування в 

них виробничих площ позитивно впливає на 

формування спокійної обстановки в групі, що 

в свою чергу зменшує рухову активність роз-

міщених в них тварин. 

Досить показовим є тривалість споживання 

корму. Тривалість цього акту багато в чому 

характеризує відповідність створених умов та 
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Таблиця 1. Поведінка телят молочного періоду при утриманні їх в склопластикових 
будиночках, (n=36)  

Показники Значення показника 

Життєві прояви у телят: год. на добу % 

Відпочиває у положенні лежачи 14,22 59,25 

в т.ч. у будиночку 13,70 57,0 

Відпочиває в положенні стоячи 3,60 15,0 

в т.ч. у будиночку 1,50 6,2 

Лежить жує жуйку 1,72 7,2 

в т.ч. у будиночку 1,64 6,8 

Стоїть жує жуйку 1,23 5,12 

в т.ч. у будиночку 0,70 2,9 

Споживає їжу 1,9 7,9 

П’є воду 0,42 1,75 

Пересувається 0,91 3,78 



техніки ведення годівлі біологічним особливо-

стям тварин, а також свідчить про соціальну 

обстановку в групі, яка формується, в тому 

числі і вибраною технологією утримання те-

лят. 

Наведені дані свідчать, що споживання до-

бового раціону корму тваринами було достат-

ньо інтенсивним – на цей акт тварини витрача-

ли лише 1,37 год., що майже в 2 рази менше, 

ніж при традиційних технологіях утримання. 

Це пояснюється структурою раціону, його ене-

ргонасиченістю та фізико-механічними влас-

тивостями корму. Годівля молодняку таким 

кормом здійснюється практично вволю, кор-

мосуміш роздається на кормовий стіл 1 раз на 

добу. Наведені принципи і організація годівлі 

забезпечувала, на відміну від традиційних тех-

нологій, спокійну обстановку в групі тварин 

навіть в період роздавання корму, спостеріга-

лась практично повна відсутність зіткнень, ви-

тіснення та антагоністичних проявів не лише 

впродовж доби, а й під час роздавання кормо-

суміші. Все це і сприяло скороченню часу, 

протягом якого телята споживали свій раціон 

та мали більше часу на відпочинок в положен-

ні лежачи. 

Висновок. 

Нова ресурсоощадна технологія виробницт-

ва яловичини, яка передбачає утримання телят 

молочного періоду в індивідуальних будиноч-

ках, а відгодівельного молодняку – в реконст-

руйованих приміщеннях із зональним його 

розміщенням, забезпечує комфортні умови 

утримання і відповідає фізіологічним потре-

бам тварин, що позитивно впливає на їх про-

дуктивність.  
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Таблиця 2. Поведінка відгодівельного молодняку при утриманні в реконструйованих 
приміщеннях, (n=36) 

Життєві прояви 
Станки з двосекційною зоною відпочинку 

годин % 

Відпочиває: всього 21,55 89,8 

в т.ч. лежить 13,32 55,5 

стоїть 8,23 34,3 

Пересувається 0,68 2,84 

Споживає корм 1,37 5,7 

П’є воду 0,33 1,37 

Статеві прояви 0,07 0,29 

Всього: 24 100 
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ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В УСЛОВИЯХ 
ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИ ПРОИЗВОДСТВА ГОВЯДИНЫ 

Ластовская И. А., Луценко М. М.  

Белоцерковский национальный аграрный университет, г. Белая Церковь 

Исследовано поведение телят молочного периода, которых содержали в стеклопластиковых домиках 

на свежем воздухе и откормочного молодняка в условиях, реконструированных под ресурсоощадну техно-
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логию производства говядины помещениях. Установлено, высокую адекватность новой ресурсосберегаю-

щей технологии с физиологическими потребностями откормочного молодняка. 

Ключевые слова: этология, молодняк крупного рогатого скота, жизненные проявления, технология, 

потребление корма, физиологические потребности. 

BEHAVIOR OF YOUNG CATTLE IN TERMS OF INNOVATIVE TECHNOLOGY 
OF BEEF PRODUCTION 

I. Lastovska, M. Lutsenko 

Bila Tserkva National Agrarian University, Bila Tserkva 

The behavior of dairy period calves held in fiberglass cabins in the open air and feeding young cattle in terms 

of resource-saving technology of beef production reconstructed premises is researched. 

Established on the ethology indexes, the high adequacy of the new resource-saving technologies to physiologi-

cal needs of feeding calves. 

Problem statement. Nowadays in Ukraine the production of high quality beef is on low level. This is primarily 

due to the fact that the highly manufacturing beef complexes has practically disappeared in the country, therefor 

the high cost technology of keeping and feeding the young cattle are used. At the same time the Ukraine market is 

in a great need for the high quality beef. 

In order to increase the high quality beef production we developed the new resource-saving technology, which 

implemented by the way of reconstruction the existing premises of former feeding complex. 

On purpose to evaluate the new technology comprehensive research are conducted, in particular the behavior 

of diary caves and feeding young cattle of different age on the new conditions of their functions are studied. Cur-

rently indisputable is the idea that the study of daily animal behavior in conditions of the new technology of pro-

duction allow to make a conclusion about influence of technology factors on animal body. 

The analysis of the latest research and publications. It is noted by many authors, that the study of the behavior 

as a system of animal actions allows to evaluate the changes, which undergoing in their bodies [3]. Therefor our 

research are directed precisely on studying the different age group of the young calves behavior in the conditions 

of the new resource-saving technology. 

 The study of animal behavior at an early age makes it possible to predict their future productivity, intensity of 

grows and development, taking into accounts the breed, age and individual characteristics [2]. It was also estab-

lished that the total feeding behavior depends on the physical structure of feed ration and it has a positive link to 

the meat productivity. The hours of feed intake is reduced when the conditions of keeping are unsuitable, the front 

of feeding is insufficient, the order of the day is disrupted, and conditions of keeping not meet their physiological 

needs [1, 2]. 

The purpose of the research. To evaluate the behavior of different age young cattle group at different stages of 

growing: diary period rearing and fattening itself on the conditions of the new resource-saving technology of beef 

production. 

Methods of research. The main method during conduction of the ethology research were direct observation 

and timing the main manifestations of the animal life: rests lying down, rests standing, moving, eats feed, drinks 

water, sex manifestations. 

 In determining the indicators of calves’ behavior the researches were performed with group way, watching 

the manifestations of the animal life during the 24 hours.  

At this in the daily observation sheets the notes were conducted every 5 minutes interval, and the record of ani-

mal quantity, engaged by this or those element of conducting was held. By counting the total number of animals 

on the elements of conduct, received the sum of total quantity of animals in all intervals and taking it 100% calcu-

lated the percentage of calves for each element of behavior. Percentage indicators were transformed into hours 

and minutes. 

Key words: ethology, feeding young cattle, manifestations of the life, technology, feed intake, physiological 

needs. 



Постановка проблемы. Эффективность 

использования микроэлементов – важнейший 

вопрос в современном кормлении птицы. Мик-

роэлементы необходимы для многих метабо-

лических процессов в жизни организмов, так 

как они катализируют и входят в состав гор-

мональных систем [7]. Увеличение их абсорб-

ции повышает снабжение минералами клеток 

и тканей организма. Это в свою очередь улуч-

шает действие множества металлозависимых 

ферментов и белков, обеспечивающих целый 

ряд биохимических процессов. В их число 

входят генная регуляция, рост и деление кле-

ток, иммунная функция, гистогенез и целост-

ность тканей, воспроизводство и регуляция 

окислительных процессов (Андервуд и Саттл, 

1999). Дефицит микроэлементов может при-

вести к снижению эффективности любого из 

перечисленных процессов, что у животных 

становится причиной возникновения структур-

ных проблем, иммунной дисфункции, окисли-

тельного стресса, снижения показателей ре-

продуктивности и скорости роста [4]. 

Потребность в микроэлементах, рекомендо-

ванная Национальным Исследовательским 

Центром США (NRC,1994) для цыплят-

бройлеров и кур-несушек, была установлена 

на основе исследований 50-60-х годов ХХ ве-

ка. Многие значения – результат экстраполя-

ции от других видов или возрастов птицы. Эти 

эксперименты проводились на породах, кото-

рые устарели на сегодняшний день, с исполь-

зованием неорганических форм микроэлемен-

тов. В течении последних четырех десятиле-
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меди, марганца в кормлении птицы. Проведен анализ влияния различных форм микроэлементов на их 

биологическую доступность, обмен веществ, рост, яичную продуктивность, воспроизводительную 
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тий прогресс в птицеводстве ушел вперед, и 

поэтому требуется уточнение потребности 

птицы современных пород, линий и кроссов 

[6]. 

Цель данной роботы – обобщение совре-

менных данных об использования различных 

форм микроэлементов в кормлении птицы. 

Материал и методы исследований. Ис-

ходным материалом для получения обобщаю-

щих выводов стали собственные исследования 

[1–3, 5] и анализ информации из отечествен-

ных и зарубежных источников литературы [4, 

6, 7]. 

Результаты исследований. Доступность 

микроэлементов из кормов растительного про-

исхождения, также как из традиционных неор-

ганических источников (оксидов, сульфатов 

или карбонатов), низкая. В то же время по-

требность современных, высокопродуктивных 

линий несушек и цыплят-бройлеров высокая. 

Эти факты, параллельно с информацией о зна-

чении микроэлементов в иммунологических 

процессах и репродуктивной функции, об из-

менчивом содержании микроэлементов в кор-

мах, стали причиной того, что в практике для 

надежности, “подстраховки” на случай не-

предвиденного стресса добавляют их больше, 

чем составляет потребность птицы [6]. Это 

приводит к высокой концентрации микроэле-

ментов в помете и их попаданию в окружаю-

щую среду. Так, было установлено, что около 

94% цинка, попавшего в организм бройлеров, 

экскретируется. По этой причине, удобрение 

почвы птичьим помётом, согласно установлен-
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ным нормам по азоту (170 кг/га), приводит к 

параллельному внесению 1,52 кг/га цинка, что 

на 660% (почти в 7 раз) выше потребности 

растений в этом микроэлементе, и может вы-

зывать фитотоксичность почвы. Потребности 

растений в таких микроэлементах, как железо, 

медь и марганец также часто превышаются [7]. 

В течение 11 лет (с 2003 по 2014 год) в ми-

ре проводились обширные исследования по 

выяснению потребности птицы в микроэле-

ментах из органических источников [6]. В ря-

де публикаций (Pierce J., 2005, 2011, Du Z. и 

др., 1996, Ао Т., 2009) было показано, что ор-

ганические формы микроэлементов 

(протеинаты Bioplex, Alltech Inc, аминокислот-

ные хелаты) снижают образование труднопе-

ревариваемых комплексов. Эти препараты эф-

фективнее абсорбируются в клетках тканей 

организма, и, следовательно, более пригодны 

как источник микроэлементов для птицы. 

Более высокая биологическая доступность 

хелатных форм минералов в сравнении с неор-

ганическими солями объясняется повышением 

пассивной абсорбции, растворимости, способ-

ности проникать через клеточные мембраны, 

проходить неповрежденными через кишечную 

стенку в кровь [6]. Включение в рацион мик-

роэлементов в формах, обладающих высокой 

биологической доступностью, позволяет про-

изводителю существенно сократить дозы мик-

роэлементов и при этом получать повышен-

ную продуктивность (Жао и др., 2008; Ранаде 

и др., 2009; Мананги и др., 2010). Однако, по 

данным Ричардса Д. Д., Мананги М. К., Диб-

нера Д. Д. (2011) не все органические микро-

элементы обладают более высокой доступно-

стью, чем неорганические, и потому не стоит 

ожидать от них одинаковой эффективности 

[4]. 

Цинк является незаменимым микроэлемен-

том в кормлении птицы. Как кофактор он вхо-

дит в состав более 300 металлоферментов всех 

шести классов и играет важную роль во мно-

гих метаболических процессах, включая син-

тез белков (O’Dell, 1992). Дефицит цинка нега-

тивно влияет на обмен белков и углеводов в 

организме птицы, вызывает снижение потреб-

ления корма, ухудшение роста, нарушение им-

мунологических, репродуктивных процессов, 

состояния кожи, оперения и скелета 

(Underwood, 1999). От уровня цинка зависит 

эффективность действия вакцины [4]. 

В наших исследованиях обогащение комби-

корма для племенных кур сернокислым цин-

ком способствовало повышению яйценоско-

сти, воспроизводительных и инкубационных 

качеств яиц [5]. 

Результаты большинства экспериментов, 

проведенных в последние годы, показали вы-

сокую биологическую доступность цинка из 

органических источников (Star, 2012; 

Swiatkiewicz, 2001; Sahraei, 2013; Brooks, 

2013). Отмечается также положительное влия-

ние добавок с протеинатом цинка на прирост 

массы, усвоение корма, концентрацию цинка в 

плазме, бедренных мышцах и большеберцовой 

кости бройлеров. При этом наблюдается утол-

щениие кожи из-за повышения содержания 

коллагена, что снижает вероятность возникно-

вения дерматитов. Замена неорганических 

форм микроэлеменов протеинатами в рацио-

нах птиц позволяет не только оптимизировать 

рост, воспроизводительную функцию, но и 

снижает поступление минералов в помет. Пе-

рис (2007) установил, что за счет органиче-

ских форм можно на 30% снизить нормы ме-

ди, марганца, железа и цинка, рекомендуемые 

для бройлеров Национальным Исследователь-

ским Центром США (NRC,1994). 

Медь необходима для образования красных 

кровяных телец, костей, эластина, нормальной 

миелинизации клеток головного и спинного 

мозга, максимального иммунного ответа, нор-

мальной пигментации перьев [6]. Введение в 

растительный комбикорм 7,5 г/т меди повыша-

ло яйценоскость индеек на 2,3%, оплодотво-

ренность яиц на 2,0% и вывод индюшат на 

1,1%. При добавлении в кукурузно-ячменно-

дрожжевой комбикорм меди (7,5 г/т), магния 

(400 г/т) и калия (800 г/т) возникает возмож-

ность частично или полностью исключить из 

рационов животные корма и снизить затраты 

протеина на получение суточного молодняка 

на 7,2% [1]. Пирс и др. (2005) показали, что 

ретенция меди была на 35% выше в организме 

цыплят, которым скармливали органическую 

медь, в сравнении с получавшими сульфат ме-

ди, при этом в обоих случаях ретенция возрас-

тала линейно с увеличением добавки [6]. 

Цинк и медь крайне необходимы для обра-

зования коллагена, структурного белка, при-

дающего прочность целому ряду тканей, 
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включая костную (Рукер и др., 1998; Рат и др., 

1998). Нормальное развитие хрящевой ткани 

также зависит от марганца. Дисхондроплазия 

большеберцовой кости (ДБК) является распро-

страненным дефектом развития у быстро рас-

тущей птицы, при этом хрящ в зоне роста не 

превращается в кость, а образуются хрящевые 

пробки, что при увеличении живой массы мо-

жет привести к переломам [4]. Данные, опуб-

ликованные Университетом штата Арканзас 

(Рат и др., 1997), указывают на то, что добав-

ление в рацион хелатных комплексов марган-

ца, меди и цинка может уменьшить проявле-

ние ДБК и повысить минерализацию костной 

ткани. В опытах Vieira (2013) органический 

цинк способствовал снижению окислительно-

го стресса, количества случаев повреждения 

ног и повышению иммунного ответа на вакци-

нацию против кокцидиоза цыплят-бройлеров. 

Также известно, что цинк, медь и марганец 

участвуют в поддержании окислительного ба-

ланса в клетках тканей организма (Андервуд и 

Саттл, 1999; Сонг и др., 2009). Высокие урони 

цинк-глицината приводят к увеличению актив-

ности супероксиддисмумазы и глютатионпе-

роксидазы, снижают концентрацию малоново-

го диальдегида в печени цыплят (Ma, 2011). У 

птицы, рацион которой включал микроэлемен-

ты,  хелатирован ные 2-гидрокси -4-

метилтиобутановой кислотой, также наблю-

дался более низкий уровень перекисного окис-

ления липидов в плазме [4]. Такая возмож-

ность регуляции окислительного стресса спо-

собствует повышению продуктивности птицы, 

качества мяса и состояния поголовья в стаде. 

Aksu (2011), Manangi (2012), Boruta (2007), 

Лиссон и Кастон (2008) установили отсутствие 

негативного влияния от замены неорганиче-

ских источников цинка, марганца и меди более 

низким количеством, органических форм этих 

минералов (Bio-Plex, Mintrex и др.). При этом 

показатели роста, антиоксидантной системы, 

самочувствие цыплят, масса скелета, иммун-

ный ответ, крепость большеберцовой кости, 

концентрация минералов в костях и тканях 

были в пределах нормы. В тоже время наблю-

далось значительное снижение содержание 

микроэлементов в помете. По данным 

Saenmahayak (2012), добавление органическо-

го цинка в комбикорм бройлеров не оказывало 

отрицательного влияния на качество мяса. 

Значительно меньше исследований прово-

дилось по оценке влияния органических ис-

точников микроэлементов на продуктивность 

несушек. В опытах на курах Oviedo-Rondon 

(2013), Favero (2013), Sun (2012) было установ-

лено, что частичная или полная замена неорга-

нических солей цинка, меди, марганца органи-

ческими источниками положительно влияет на 

массу яйца, яичную продуктивность и качест-

во скорлупы. В эксперименте, проведенном на 

перепелах, добавление в комбикорм 40 ppm 

органического цинка положительно влияло на 

массу, оплодотворенность и выводимость яиц 

(El-Samee, 2012). Stanley (2012) отмечал также 

значительное снижение смертности несушек. 

Исследования Idown (2011) показали смягчаю-

щее влияние протеината цинка в условиях 

температурного стресса. 

Выводы. 

1. Биологическая доступность и эффектив-

ность органических источников цинка, мар-

ганца и меди превосходит широко используе-

мые неорганические формы этих элементов. 

Низкие уровни органических форм микроэле-

ментов могут быть использованы без отрица-

тельных последствий на скорость роста, яйце-

носкость, состояние скелета, качество яиц, об-

мен веществ и здоровье птицы. 

2. Использование протеинатов микроэле-

ментов вместо неорганических солей повыша-

ет качество ремонтного молодняка, продук-

тивность несушек и скорость роста цыплят-

бройлеров. При этом снижается антагонизм 

между микроэлементами, отрицательное влия-

ние фитаз, повышаются запасы минералов в 

тканях и снижается их поступление в окру-

жающую среду.  
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ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ФОРМ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У ГОДІВЛІ ПТИЦІ 

Лемешева М. М., Юрченко В. В. 

Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків 

Розглядається ефективність використання неорганічних та органічних джерел цинку, міді, марганцю 

в годівлі птиці. Проведено аналіз впливу різних форм мікроелементів на їх біологічну доступність, обмін 

речовин, ріст, яєчну продуктивність, відтворну функцію і здоров’я птиці. 

Ключові слова: мікроелементи, годівля, птиця, птахівництво, хелати, протеїнати, цинк, мідь, марга-

нець, продуктивність, несучість, якість яєць, біологічна доступність. 

THE USING OF DIFFERENT FORMS OF MINERALS IN POULTRY FEEDING  

M. Lемesheva, V. Yurchenko 

Kharkiv State Zooveterinary Academy, Kharkiv 

The efficiency of the minerals’ using is one of the most important question in the modern poultry feeding. 

Micronutrients are required for many metabolic processes. The increase of their absorption improves the supply 

of minerals in the body's cells. This affects on the growth and division of cells, histogenesis and tissue’s integrity, 

immune function, reproduction, regulation of oxidative processes. The deficiency of minerals leads to an immune 

dysfunction, an oxidative stress, decrease of reproduction and growth rate. 

For a long time the inorganic forms of minerals prevailed in the poultry feeding. The definitions of the poul-

try’s needs in minerals from organic sources were carried out in the extensive researches since 2003. 

The purpose of this work was the generalization of the modern data about the using of different forms of min-

erals in the poultry feeding. The article examines the efficiency of the using of inorganic and organic sources of 

zinc, copper, manganese in the poultry feeding. The influence of different forms of micronutrients on their 

bioavailability, metabolism, growth rate, egg and meat production, reproductive function and health of the poul-

try was analyzed.  

Own research showed that supplements of zinc sulphat increased the productivity of hens and the hatching 

eggs’ quality. The introduction of the copper’s mineral salts to the turkeys’ food increases the eggs’ production 

and a fertilization of eggs. 

The bioavailability and the efficiency of organic sources of zinc, manganese and copper exceeds widely used 

inorganic forms of these elements. The high bioavailability of minerals’ chelate forms is conditioned by the in-

crease of passive adsorption, solubility, ability to penetrate cell membranes and to pass intact through the intesti-

nal wall into the bloodstream. The low levels of organic forms of micronutrients may be used without negative 

effects on the growth rate, eggs’ production,  quality of eggs, poultry metabolism and health. 

The using minerals proteins instead of minerals improve the quality of chickens, laying hens’ productivity and 

the growth rate of broiler chickens. This reduces the antagonism between micronutrients, the phytases’ negative 

influence, increases minerals’ reserves in tissues and decreases their entering into the environment. 

Key words: minerals, feeding, poultry, poultry farming, chelates, proteinates, zinc, copper, manganese, pro-

ductivity, efficiency, production, egg, quality, bioavailability, inorganic sources. 



Постановка проблеми. Однією з районова-

них порід у степовій зоні України є асканійсь-

ка м’ясо-вовнова дніпропетровського типу. 

Останнім часом з метою поліпшення продук-

тивних ознак овець цієї породи використову-

ють баранів-плідників м’ясних порід [5]. Але 

проведена робота не повною мірою забезпечи-

ла мобілізацію та використання біологічного 

потенціалу овець цієї породи, що й стало пере-

думовою подальших досліджень із застосуван-

ня поглинального схрещування. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-

цій. Одним з основних показників вовнової 

продуктивності овець є настриг вовни, який 

залежить від генотипу поголів’я, віку, вгодова-

ності тварини, площі шкіри, густоти вовни у 

руні, товщини і довжини вовни [1, 2]. 

Основні м’ясо-вовнові породи овець, що 

розводять в нашій країні, мають досить добру 

вовнову продуктивність, оскільки при їх ство-

ренні відбір, в основному, проводився за на-

стригом вовни [5]. 

Цінність вовни визначається спадковообу-

мовленими факторами і залежить від будови 

вовнових волокон, кількості та якості жиропо-

ту, звивистості, густоти, довжини, тонини і 

міцності вовнових волокон. Селекційне зна-

чення кожного чинника визначається його біо-

логічною роллю у формуванні кількісних і які-

ЛЕСНОВСЬКА О. В., к. с.-г. н., доцент Дніпропетровський державний аграрно-

економічний університет 

м. Дніпропетровськ 

lesnovskay_elena@ukr.net  

Вовнова продуктивність овець залежить від генетичних особливостей, віку, вгодованості тварин, 

площі шкіри, щільності руна, товщини та довжини вовни. Дослідженнями встановлено, що з метою 

покращення рівня вовнової продуктивності, підвищення настригу вовни та виходу чистої вовни овець 

асканійської м’ясо-вовнової породи дніпропетровського типу необхідно використовувати баранів-

плідників породи тексель. Однак, схрещування вівцематок асканійської м’ясо-вовнової породи з баранами-

плідниками м’ясної породи тексель, викликає незначне огрубіння вовни в нащадків, а з породою олібс – 

тонина вовни зменшується. За настригом поярку та немитої вовни у 14–15-місячному віці, помісі від 

текселя переважали чистопородних АМД на 6,8 і 4,7%. При цьому, помісі від олібса поступалися 

чистопородним АМД, відповідно на 20,5 (р<0,01) і 14,2% (р<0,01). За фізико-технічними властивостями 

вовна відповідала вимогам стандарту.  

Ключові слова: вовнова продуктивність, асканійська м’ясо-вовнова порода дніпропетровського типу, 

олібс, тексель.  

сних ознак вовнової продуктивності [4]. 

Мета, завдання та методика досліджень. 

Метою досліджень було вивчення особливості 

вовнового покриву овець різних генотипів. 

Дослідження проводили на базі товариства 

з обмеженою відповідальністю “Шаролезька 

вівця” Новомосковського району Дніпропет-

ровської області. В умовах господарства про-

ведено схрещування вівцематок асканійської 

мясо-вовнової породи дніпропетровського ти-

пу (АМД) з баранами-плідниками олібс (Ол) 

та тексель (Т). Використовуючи схрещування, 

отримали помісей другого покоління за поро-

дою олібс (F2Ол) та тексель (F2Т). 

Господарство є благополучним щодо інфек-

ційних, інвазійних захворювань, а піддослідні 

тварини – клінічно здорові. Раціони для всіх 

статево-вікових груп овець складаються за де-

талізованими нормами годівлі з урахуванням 

живої маси, віку та фізіологічного стану. 

Вовнову продуктивність встановлено шля-

хом індивідуального обліку настригу вовни у 

всього піддослідного поголів’я з точністю до 

0,1 кг. При стрижці овець у молодняку індиві-

дуально визначено настриг немитої вовни з 

метою подальшого визначення виходу митого 

волокна.  

Фізико-технічні властивості вовни визначе-

но під час стрижки у піддослідного молодняка 
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згідно методик ВІТ в лабораторних умовах 

кафедри технології виробництва продуктів 

тваринництва за показниками: істинна довжи-

на вовни – шляхом вимірювання за допомогою 

приладу типу FМ–04 з точністю до 0,1 см без 

порушення структури штапелю; вихід митого 

волокна – шляхом промивання зразків у лабо-

раторних умовах і встановлення процентного 

відношення маси митої вовни до маси немитої 

вовни за допомогою гiдравлiчного приладу 

ГПОВ–2М; міцність вовни – за допомогою ди-

намометра ДШ–3М; звивистість – розрахунко-

вим методом шляхом встановлення кількості 

завитків на 1 см. 

Товщину вовнових волокон визначено за 

допомогою ланометра  МП–3, при збільшенні 

в 400 разів і рискою поділу окуляр мікрометра 

3,57 мікрона. У зразках вовни визначали тов-

щину 400 волокон (200 – в основному і 200 – в 

паралельному) [3]. 

На підставі матеріалів бонітування визнача-

ли рівень природної довжини вовни, оцінюва-

ли розмір зони вимивання, забруднення та ві-

льної від забруднення вовни. 

Результати досліджень. Результати дослі-

дженнь рівня вовнової продуктивності та якіс-

них показників вовни чистопородного і поміс-

ного молодняка, отриманого від схрещування 

при використанні баранів-плідників породи 

олібс і тексель на матках АМД у віці 6–7 

(настриг пояркової вовни), а також в 14–15 мі-

сяців представлено в табл. 1. 

За настригом немитої пояркової вовни помі-

сні ягнята за породою тексель перевершували 

чистопородних однолітків АМД на 6,8%, а на-

щадки від олібса поступалися чистопородним 

одноліткам та помісям за текселем на 20,5 

(р<0,01) і 25,5% (р<0,001) відповідно. У помі-

сей за текселем спостерігався вищий вихід ми-

тої вовни порівняно з помісями за олібсом та 

чистопородними ровесницями АМД на 1,4 та 

0,8% відповідно.  

За настригом вовни в оригіналі і чистому 

волокні між чистопородними і помісними яр-

ками в 14–15-місячному віці є також певні від-

мінності. За кількістю немитої і митої вовни 

найбільшою продуктивністю відрізнялися по-

місні ярки за текселем, які перевершували чис-

топородних ровесниць АМД відповідно на 4,7 

і 6,8%. Ярки за олібсом мали менший настриг 

немитої вовни, порівняно з чистопородними 

АМД та однолітками за текселем на 14,2 

(р<0,01) та 20,5% відповідно. 

У молодняку за текселем встановлено ви-

щий вихід митої вовни, порівняно з помісями 

за олібсом та чистопородними АМД – на 1,8 та 

1,1%. 

Цінність вовни, як сировини для переробної 

промисловості, буде тільки в тому випадку, 

коли вона матиме однакову тонину волокон на 

різних топографічних ділянках тулуба тварин 

та руна. Якщо різниця в тонині між різними 

ділянками перевищить дві якості, то вовна від-

носиться до невирівняної. 

Результати лабораторних досліджень тони-

ни вовни в розрізі топографічних ділянок на-

ведено в таблиці 2. 
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Генотип 

Настриг вовни, кг: Вихід чистого 

волокна, 

% 
немитої чистої 

у віці 6-7 місяців 

АМД 0,88±0,058 0,44±0,044 50,6 

F2Т 0,94±0,061 0,48±0,032 51,4 

F2Ол 0,70±0,31** 0,35±0,027 50,0 

у віці 14-15 місяців 

АМД 4,93±0,123 2,82 ±0,101 57,2 

F2Т 5,16±0,110 3,01±0,090 58,3 

F2Ол 4,23±0,121** 2,39 ±0,120 56,5 

Таблиця 1. Вовнова продуктивність піддослідного молодняку, n = 50,  
X

SX ±

Примітка: *Р>0,95 ; **Р>0,99 порівняно з АМД  



Дослідженнями встановлено, що у віці 14–

15 місяців, тоншою вовною характеризувалося 

помісне поголів’я за олібсом як на боку, так і 

на стегні. В розрізі топографічних ділянок во-

ни мали тоншу вовну, порівняно з чистопород-

ними ярками АМД на 7,6 та 6,5% відповідно. 

У помісних однолітків за текселем вовна на 

боці та стегні була грубішою і товстішою на 

6,06 (р<0,05) та 4,2% відповідно.  

Вовна помісей, порівняно з чистопородни-

ми однолітками АМД, характеризувалася мен-

шою вирівняністю за тониною волокон в шта-

пелі і руні.  

Вирівняність вовни у руні визначається за 

різницею між тониною вовни на боці і стегні. 

Ця різниця у чистопородних АМД склала 1,4 

мкм, у помісей за текселем – 0,96 мкм, за оліб-

сом – 1,59 мкм. Установлені відмінності за ви-

рівняністю вовни між порівнюваними групами 

можна пояснити тим, що чистопородні твари-

ни були одноріднішими за тониною вовни на 

різних ділянках тулуба порівняно з помісями. 

У цілому слід зазначити, що у ярок всіх під-

дослідних груп вирівняність вовни за тониною 

волокон у штапелі і руні, знаходилася в межах, 

допустимих нормативів як для тонкої, так і для 

напівтонкої вовни. 

Схрещування вівцематок АМД з баранами-

плідниками м’ясної породи тексель викликає 

незначне огрубіння вовни в нащадків, а з поро-

дою олібс – тонина вовни зменшується, набли-

жаючись до 60-ої якості. 

Довжина й тонина вовни є провідними 

ознаками, на підставі яких судять про техноло-

гічну цінність вовнової сировини. За довжи-

ною волокон визначається клас вовни при її 

класуванні. Довжина вовни не лише характе-

ризує її якість, але в більшій мірі впливає на 

рівень вовнової продуктивності. Результати 

дослідження довжини вовни та сили звивисто-

сті у піддослідних ярок у 14–15-місячному віці 

наведено в табл. 3. 

На довжину волокон вовни штапеля впли-

ває їх тонина. Чим тонша вовна, тим менша 

загальна природна довжина. Зі збільшенням 

тонини волокон – довжина їх збільшується. За 

показником природної довжини помісі від олі-

бса на 2,42 см та 15,5% (р<0,01) поступалися 

чистопородним одноліткам АМД. Ярки від 

текселя за даним показником на 3,0% (р<0,01) 

перевищували чистопородних ровесниць 

АМД. 
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Таблиця 3. Фізико-технічні властивості вовни, (n = 35) ( )  
X

SX ±

127 

Група 

  

Бік Стегно 

( ), мкм 
X

SX ± якість 
( ), мкм 

X
SX ± якість 

АМД 26,70±0,11 56 28,10±0,12 56 

F2Т 28,32±0,76* 56 29,28±0,80 56/50 

F2Ол 24,67±0,73°°° 58/60 26,26±0,74°° 58 

Таблиця 2. Тонина вовни ярок в розрізі топографічних ділянок (n = 35)  

Примітка: *р<0,05 порівняно з АМД; °°р<0,01; °°°р<0,001 порівняно з Т  

Показник 
Генотип 

АМД F2Т F2Ол 

Природна довжина, см 15,65±0,60 16,12±0,58** 13,23±0,67**°° 

Істинна довжина, см 18,85±0,49 19,31±0,64** 16,01±0,76**°° 

Сила звивистості, % 20,44 19,80 21,00 

Кількість завитків на 1 см 2,9±0,13 2,5±0,08 3,2±0,12°°° 

Розривне навантаження, сН/текс 9,32±0,21 9,97±0,24* 9,14±0,24° 

Примітка: *р<0,05; **р<0,01 порівняно з АМД; °р<0,05 порівняно з F2Т 



Така ж тенденція виявлена і при вивченні 

істинної довжини вовни. За цим показником 

помісі за текселем вірогідно переважали чис-

топородних однолітків на 2,4% (р<0,01), при 

цьому помісі за олібсом поступалися їм на 

15,1% (р<0,01).  

Сила звивистості вовни у помісних ярок за 

олібсом була вищою і склала 21,0%, переважа-

ючи чистопородних ровесниць АМД за кількі-

стю завитків на 1 см штапеля руна на 10,3%. 

Помісні ярки текселя за силою звивистості во-

вни поступалися чистопородним одноліткам 

АМД на 0,64% при кількості завитків 2,5 на 1 

см довжини вовни.  

У цілому вовнові волокна овець різного по-

ходження мали нормальну форму завитків і 

чітко виражену рівномірну звивистість по всій 

довжині штапеля. Ступінь звивистості вовни у 

ярок всіх піддослідних груп, повною мірою, 

відповідає технологічним вимогам текстильної 

промисловості до сировини такої якості. 

На підставі проведених досліджень довжи-

ни вовнових волокон, їх тонини та сили зви-

виcтості слід зазначити, що вовна піддослід-

них генотипів відповідає вимогам, що пред’яв-

ляються до овець напівтонкорунного напряму 

продуктивності, а сила звивистості вказує на 

значні технологічні можливості даної сирови-

ни. 

Міцність є важливою властивістю вовни, 

яка залежить від породи, конституції, фізіоло-

гічного стану тварини, індивідуальних особли-

востей, умов годівлі та утримання.  

Аналіз досліджень показує, що міцність во-

вни піддослідних тварин всіх груп знаходить-

ся в межах вимог стандарту – 8,1–8,5 сН/текс 

на даний вид сировини. Міцність вовни на роз-

рив у помісних ярок за текселем становила 

9,97 сН/текс. Волокна у чистопородних і помі-

сних ярок за олібсом відрізнялися меншою мі-

цністю, порівняно з однолітками за текселем 

на 6,5 (р<0,05) і 8,3 % (р<0,05), що підтвер-

джується аналізом тонини вовни. 

Таким чином, вовна овець всіх піддослід-

них груп за основними фізико-технічними вла-

стивостями, в цілому, відповідає вимогам, що 

пред'являються до кросбредної напівтонкої 

вовни. 

Висновки та перспективи подальших до-

сліджень. 

Встановлено, що використання баранів-

плідників тексель на вівцематках асканійської 

м’ясо-вовнової породи дніпропетровського 

типу позитивно вплинуло на вовнову продук-

тивність та фізико-технологічні особливості: 

збільшився настриг вовни та вихід чистої вов-

ни, але одночасно вовна стала грубішою. 

Схрещування з баранами-плідниками породи 

олібс призводить до отримання скоростиглого 

молодняку з незначним зменшенням настригу 

вовни та виходу чистої вовни, при цьому вов-

нові волокна стають надто тонкі.  
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ОСОБЕННОСТИ ШЕРСТНОГО ПОКРОВА ОВЕЦ 

Лесновская Е. В. 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск 

Шерстная продуктивность овец зависит от генетических особенностей, возраста, упитанности жи-

вотных, площади кожи, плотности руна, толщины и длины шерсти. Исследованиями установлено, что с 

целью улучшения уровня шерстной продуктивности, повышения настрига шерсти и выхода чистого во-

локна овец асканийской, мясошерстной породы днепропетровского типа необходимо использовать бара-

нов-производителей породы тексель. По настригу немытой и количеству чистой шерсти в 14–15-

месячном возрасте преимущество помесных ярок от текселя над чистопородными составило 4,7 и 6,8 %. 

При этом помеси от олибса уступали чистопородным АМД и помесям от текселя по настригу немытой 

шерсти, соответственно на 14,2 (р<0,01) и 20,5 %. По физико-техническим показателям шерсть под-

опытных ярок отвечала стандарту.  

Ключевые слова: шерстная продуктивность, асканийская мясошерстная порода днепропетровского 

типа, олибс, тексель. 

WOOLLEN THE PRODUCTIVITY FEATURES OF SHEEP  

E. Lesnovskayа 

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovsk 

 

Sheep wool productivity depends on the genetic characteristics, age, and adiposity, the area of the skin, fleece 

density, thickness and length of hair. Research has established that, in order to improve the wool productivity 

level, must be increased mowing with purity, should be used Ascanians fiber sheep meat and wool breed type 

Dnepropetrovsk, Texel rams. 

By shearing of lamb’s-wool and greasy wool the sheep crossbred with Texel in 14–15 months of age were bet-

ter than purebred Askanian meat-woolen breed of the Dnepropetrovsk type on 6,8 and 4,7%. While the sheep 

crossbred with Olibs surrendered on 20,5% (p<0,01 ) and 14,2% (p<0,01), respectively. On physical and techni-

cal characteristics of wool on, quality and quantity of wool grease the hybrids from Texel had superiority. 

 

Key words: the wool productivity, Askanian meat-woollen breed of the Dnepropetrovsk type, Оlibs, Teksel. 



Постановка проблеми. Висока плодючість 
кіз зааненської породи позитивно впливає на 
економічну ефективність господарств, що за-
ймаються їхнім розведенням. При цьому, для 
гармонійного розвитку молодняка, необхідно 
створювати сприятливі умови, зокрема, забез-
печувати раціони поживними речовинами, ма-
кро- та мікроелементами.  

На ендемічних за йодом територіях, нестача 
даного елементу зумовлює відставання у рості 
та розвитку новонароджених тварин, у період, 
коли ріст органів та тканин особливо інтенсив-
ний. Тому збагачення молока маток йодом має 
важливе значення для профілактики йододефі-
циту у молодняка кіз. 

Йод – це есенціальний мікроелемент, який 
необхідний для нормального росту, розвитку 
та функціонування організму. З водою, повіт-
рям та продуктами харчування він потрапляє у 
організм людини або тварин, всмоктуючись у 
кров. Його кількість у навколишньому середо-
вищі суттєво змінюється залежно від регіону, 
сезону року та способів обробки сировини та 
продуктів [1].  

Близько 40% йоду з крові концентрується у 
щитоподібній залозі, де використовується для 
синтезу тиреоїдних гормонів – тироксину та 
трийодтироніну, що контролюють процеси об-
міну речовин. У період пренатального розвит-
ку та на початку життя, саме тироксин, голо-
вним чином, стимулює ріст організму та роз-
виток центральної нервової системи [2]. 

У ранньому віці єдиним продуктом харчу-
вання для дітей є материнське молоко, яке міс-
тить усі необхідні мікроелементи, у тому чис-

ЛІВОЩЕНКО І. М., пошукач, 

РИЖКОВА Т. М. к. т. н., доцент 

Харківська державна зооветеринарна 

академія, м. Харків 

Наведено дані, щодо впливу збагаченого йодом материнського молока на приріст живої маси козенят. 

Встановлено, що йодовмістні добавки у раціонах годівлі маток позитивним чином впливають на 

фізичний розвиток молодняка тварин у молочний період вирощування. На думку авторів, це відбувається 

за рахунок стимулювання синтезу білку гормонами щитоподібної залози, у результаті чого, активується 

розвиток та диференціація тканин зростаючого організму. 

Ключові слова: йод, приріст живої маси, козенята, молоко.  

лі, йод. При його нестачі у раціоні харчування 
жінки, її молоко не здатне забезпечити потре-
би дитини у даному мікроелементі. Це при-
зводить до затримання фізичного розвитку 
немовля, а у важких випадках – до виникнен-
ня патологій [3]. 

До організму новонароджених тварин усі 
поживні речовини та мікроелементи також 
потрапляють із молоком матері.  

Експеримент, що проводився на ягнятах 
показав, що на ендемічних за йодом місцевос-
тях, рівень білка у сироватці крові дорослих 
тварин та молодняка помітно нижчий, порів-
няно з зонами, що мають достатній рівень да-
ного мікроелементу у навколишньому середо-
вищі. Крім того, виявлено, що жива маса яг-
нят також має взаємозв’язок із йодним забез-
печенням. На територіях із достатнім вмістом 
йоду даний показник вищий, ніж на дефіцит-
них [4]. 

Зважаючи на те, що кози зааненської поро-
ди мають високу плодючість, їхнє молоко має 
забезпечувати потреби потомства, особливо у 
перші місяці, коли ріст організму особливо 
інтенсивний [5]. Йодування кормів для дріб-
ної рогатої худоби, зокрема кіз, є не лише 
способом збагачення продуктів харчування 
для людей, а і засобом боротьби з нестачею 
йоду в тварин [6]. 

Для вивчення впливу калію йодиду та 
“Еламіну”, які були додані до раціонів кіз, на 
розвиток молодняка молочного періоду, ви-
значались прирости маси козенят у контроль-
ній та дослідних групах тварин протягом двох 
місяців. У цей період козенят годували ви-
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ключно молоком своїх матерів.  
Мета досліджень полягає у визначенні 

впливу збагаченого йодом материнського мо-
лока на приріст живої маси козенят.  

Матеріал і методи досліджень. У досліді зі 
збагаченням раціону кормів двома видами йо-
довмістних добавок (йодид калію та 
“Еламін”), було сформовано три групи дійних 
кіз зааненської породи та помісної місцевої.  

Кожна група включала 10 кіз. Контрольну 
(К. 1) – годували згідно господарського раціо-
ну. Перша дослідна (Д. 1) група – додатково 
до раціону отримувала калію йодид, а друга 
(Д. 2) “Еламін” із такого розрахунку, щоб кож-
на добавка, відповідала добовій нормі фізіоло-
гічної потребі у йоді – 0,67 мг [7]. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
У кожній групі відбулися окоти. У контроль-
ній групі отримано 14 козенят, а у другій та 
третій групі по 13 козенят. Упродовж перших 
двох місяців життя молодняк годували мате-
ринським молоком та проводили зважування 
козликів та кізочок для контролю приростів 
живої маси.  

У табл. 1 представлена жива маса молодня-
ка контрольної та дослідних груп тварин, що 
отримували йодовмістні добавки із якої видно, 
маса новонароджених козенят у контрольній 
та дослідних груп тварин суттєво не відрізня-
лась. Це можна пояснити тим, що дослід було 
розпочато одразу після народження молодня-
ка. 

Через місяць після початку досліду прово-
дили зважування козенят, у результаті якого 
встановлено, що козлики та кізочки від другої 

та третьої групи кіз мали більшу масу. Зокре-
ма, козлики від другої групи, матері яких до-
датково отримували йодовмістну добавку, ма-
ли вищу масу тіла на 7,45%, а від третьої на 
9,56% (Р ≥ 0,95%), порівняно з аналогічними 
показниками контрольної групи.  

Показник ваги кізочок у другій групі стано-
вив на 9,06%, а у третій на 10,7% більше, ніж у 
контрольній (Р ≥ 0,95 %).   

Повторне зважування козенят проводили 
перед відлученням від матерів у віці двох мі-
сяців. Козлики другої та третьої дослідних 
груп тварин мали перевагу у вазі, відповідно, 
на 7,3 та 11,97% (Р ≥ 0,95 %), порівняно з кон-
тролем. Кізочки, що харчувались молоком ма-
терів у другій та третій дослідній групі, відпо-
відно, важили на 7,83 та 10,05% більше, ніж 
кізочки у контрольній групі (Р ≥ 0,95 %).  

Достовірної різниці у вазі козенят між пер-
шою та другою дослідними групами не вста-
новлено.  

Із даних табл. 2 видно, що середньодобовий 
приріст живої маси був більшим у молодняка 
першої та другої дослідних груп, порівняно із 
контролем. 

Так, у козликів віком 0–30 діб із першої та 
другої дослідних груп, середньодобові прирос-
ти живої маси були, відповідно, на 18,25 та 
22,03 % більшими, ніж у контрольній групі.  

Кізочки дослідних груп за даним показни-
ком, також випереджали контрольну. Показ-
ник середньодобового приросту у групі, де ма-
ткам згодовували калію йодид та “Еламін”, 
був більший, відповідно, на 18,68 і 20,14 %.  

Зважування молодняку у віці 30–60 діб вка-
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Таблиця 1. Жива маса молодняка від контрольної та дослідних груп тварин, 
 що отримували йодовмістні добавки  

Група 
Стать та кількість 
молодняку 

Жива маса (кг) 
новонароджені 1 місяць 2 місяці 

Контрольна 
козлики (n = 7) 3,97±0,13 7,11±0,18 11,36±0,32 

кізочки (n = 7) 3,49±0,12 6,62±0,14 10,85±0,16 

1-дослідна 
козлики (n = 6) 3,91±0,12 7,64±0,16 12,19±0,3 

кізочки (n = 7) 3,50±0,11 7,22±0,18 11,7±0,16 

2-дослідна 
козлики (n = 5) 3,94±0,14 7,79±0,23 12,72±0,27 

кізочки (n = 8) 3,58±0,13 7,33±0,23 11,94±0,24 



зувало на збереження тенденції. Середньодо-
бовий приріст козликів у першій та другій до-
слідних групах був вищій, відповідно, на 11,2 і 
16,4 %, порівняно з аналогічним показником у 
контролі. 

У кізочок першої та другої груп цей показ-
ник був більший на 9,93 та 12,68 % відповідно, 
порівняно із кізочками у контрольній групі.  

Незважаючи на відсутність достовірної різ-
ниці між середньодобовими приростами живої 
маси молодняку двох дослідних груп, просте-
жується тенденція до збільшення даного пока-
зника при згодовуванні маткам “Еламіну”, по-
рівняно з йодидом калію. 

На нашу думку, водовмісні добавки мають 
позитивний вплив на фізичний розвиток моло-
дняка кіз, що відбувається за рахунок стиму-

лювання синтезу білку гормонами щитоподіб-
ної залози, у результаті чого, активується роз-
виток та диференціація тканин зростаючого 
організму. 

Висновки:  

1. Йодовмістні добавки позитивно вплива-
ють на фізичний розвиток молодняка кіз моло-
чного періоду.  

2. Молодняк кіз дослідних груп, залежно від 
статі та віку, мав перевагу у масі тіла порівня-
но із аналогічним показником в контролі, від 
7,3 до 11,97 %. 

3. Середньодобовий приріст козликів та кі-
зочок у дослідних групах також був вищим, 
порівняно із аналогічним показником у конт-
ролі від 9,93 до 22,03 %.  
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Таблиця 2. Динаміка середньодобових приростів живої маси у козлят, г  

Група 

Вік 

0–30діб 30–60діб 

козлики кізочки козлики кізочки 

Контрольна 104,95±0,17 104,14±0,22 141,4±0,31 136,19±0,15 

1 дослідна 124,1±0,26 123,6±0,25 157,3±0,3 149,71±0,29 

2 дослідна 128,07±0,32 125,12±0,32 164,6±0,21 153,46±0,36 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ МОЛОДНЯКА ПУТЕМ 
ВВЕДЕНИЯ В РАЦИОН КОЗОМАТОК ЙОДСОДЕРЖАЩИХ ДОБАВОК 

Ливощенко И. М., Рыжкова Т. М. 

Харьковская государственная зооветеринарная академия, г. Харьков 

Приведены данные о влиянии обогащенного йодом материнского молока на прирост живой массы коз-

лят. Установлено, что йодосодержащие добавки в рационах кормления маток, положительным образом 

влияют на физическое развитие молодняка животных в молочный период выращивания. По мнению ав-

торов это происходит за счет стимулирования синтеза белка гормонами щитовидной железы, в резуль-

тате чего активируется развитие и дифференциация тканей растущего организма. 

Ключевые слова: йод, прирост живой массы, козлята, молоко.  

INFLUENCE OF MOTHER'S MILK ENRICHED WITH IODINE AN INCREASE IN BODY 
WEIGHT OF YOUNG GOATS 

I. Livoschenko, T. Ryzhkov  

Kharkiv State Zooveterinary Academy, Kharkiv 

The article presents data on the effect of mother's milk enriched with iodine for the body weight of young 

goats. 

In the experiment with a diet enriched feed two types of iodine-containing additives (potassium iodide and 

“Elamin”), three groups of dairy goats Zaanen breed was formed and local mixed breed. 

Each group consisted of 10 goats. Control (K. 1) – fed on commercial diet. The first test (Е 1) group-added in 

the diet received potassium iodide, and the second (Е. 2) “Elamin” in such a way that each additive meets daily 

rate of physiological requirements for iodine – 0.67 mg. 

Each group took birth. In the control group was born14 goats, and the second and third group of 13 goats.  

During the first two months of life, young animals were fed exclusively with milk of their mothers and were 

weighed to control weight gain. 

It was found that the iodine-containing supplements in the diet of goats, has a positive effect on the physical 

development of young dairy animals. This is due to stimulation of the protein synthesis of thyroid hormones, 

which is activated as a result of the development and differentiation of the growing body tissues. 

Young animals of experimental groups, depending on gender and age, had an advantage in weight as com-

pared with that in control, from 7,3 to 11,97 %. 

The average daily gain of the goats and the goats in the experimental groups was also higher compared to the 

same period in control from 9,93 to 22,03 %. 

Key words: iodine, weight gain, kids, milk. 



Постановка проблеми. Вівчарство – єдина 

галузь тваринництва, яка одночасно постачає 

галузям економіки різноманітну продукцію з 

цілющими властивостями: дієтичну ягнятину, 

молоко для виготовлення делікатесних сирів 

та бринзи, а також незамінну сировину – вов-

ну, овчини, смушки та шкури, вироби з яких за 

гігієнічними властивостями не мають аналогів 

по сприянню збереженню здоров’я і продов-

ження життя людини. Водночас це найменш 

енерговитратна галузь, оскільки завдяки біоло-

гічним особливостям вівця споживає близько 

600 видів рослин, післяжнивні та післяукісні 

рештки, перетворюючи їх у високоцінні про-

дукти та сировину. За оплатою корму та кіль-

кістю одержаної продукції на одиницю витра-

чених кормів вівці не поступаються жодному 

іншому виду сільськогосподарських тварин. 

Якщо собівартість 1 корм. од. у середньому 

при виробництві всієї тваринницької продукції 

взяти за 100%, то собівартість 1 корм. од. буде 

складати (%): для овець – 50, корів – 90, моло-

дняку ВРХ – 110, свиней і птиці – 140–150. 

При розведенні овець різного напряму про-

дуктивності поряд із селекцією на підвищення 

показників продуктивності досить важливе 

значення має пошук шляхів покрашення вико-

ристання корму на виробництво різноманітної 

МИКИТЮК В. В., д. с.-г. н., професор 

ПОРОТІКОВА І. І., асистент 

Дніпропетровський державний аграрно-

економічний університет 

м. Дніпропетровськ 

kafedratkgt@ukr.net  

Комплексний підхід до вивчення трансформації поживних речовин у продукцію молодняком м’ясо-

вовнових овець типу корідель показав достатньо високу їх здатність до ефективного використання 

кормів степової зони, що підтверджують коефіцієнти перетравності поживних речовин. За 

результатами проведених досліджень, можна констатувати про явну непереконливість розподілу у 

вівчарстві витрат кормів для молодняка овець у співвідношенні 40–45% на приріст м’яса в живій масі та 

55–60% на продукування вовни і вовнового жиру. Доведено, що у віці 5–7 місяців на приріст маси тіла 

витрачається 91,7–90,1%, а вовни – 8,3–9,9% від загальної енергетичної цінності виробленої продукції, 

тоді як у 12-місячному віці, відповідно – 72,7 і 27,3%. 

У той же час було встановлено, що при незадовільній годівлі піддослідних баранців, за відсутності 

приросту маси тіла, більш висока енергетична цінність притаманна молодняку з тониною вовни 50–56 

якості, коли енергія приросту вовни і вовнового жиру складала 151,59–166,55 кДж/добу і це становило 

100%.  

Ключові слова: молодняк овець, поживні речовини, конверсія, енергетична цінність продукції. 

продукції. Питанню дослідження ефективності 

використання кормів завжди приділяється ве-

лика увага тому, що взаємозв’язок якісних по-

казників продуктивності із споживанням і ви-

користанням кормів вивчено ще недостатньо і 

потребує постійного моніторингу. Це пов’яза-

но з тим, що порівняно з іншими видами сіль-

ськогосподарських тварин, у овець визначення 

ефективності використання корму і його кон-

версії в продукцію пов’язано з певними труд-

нощами, так як вівці одночасно продукують 

вовну, вовновий жир (віск), молоко, м’язову та 

жирову тканини. Тому у вівчарстві застосову-

ють різні методичні підходи для визначення 

витрат корму на одиницю продукції. Слід від-

мітити, що в різних країнах вчені неоднаково 

підходять до вирішення питання конверсії ко-

рмів у продукцію [3, 4, 5].  
До недавнього часу вовнова продуктивність 

була одним із найважливіших показників, які 

визначали племінну і господарську цінність не 

тільки тонкорунних, а й напівтонкорунних 

овець. Проте у овець більшості порід за належ-

но організованого виробництва і збалансова-

ній годівлі висока вовнова продуктивність по-

єднується з добрими м’ясними якостями. 

Розробка науково-практичних основ підви-

щення продуктивності овець значною мірою 
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пов’язана із з’ясуванням фізіолого-біохімічних 

механізмів, які лежать в основі їх росту, про-

цесів травлення та засвоєння поживних речо-

вин. Отже, вивчення окремих сторін перебігу 

метаболічного профілю у різних генотипів, 

залежно від їх вікових особливостей, є осно-

вою забезпечення високої інтенсивності росту 

молодняку на усіх етапах вирощування через 

підвищення конверсії поживних речовин кор-

мів у продукцію. 

З метою визначення оптимального періоду 

формування м’ясної продуктивності у молод-

няку м’ясо-вовнових овець типу породи корі-

дель нами був проведений дослід з визначення 

трансформації кормів у продукцію ягнятами 

після відлучення від маток за методикою О.О. 

Веніамінова [1, 2].  

Матеріал і методи досліджень. Зважаючи 

на різний вік при відлученні ягнят від маток, 

було сформовано три групи баранців за прин-

ципом груп-аналогів у віці 3, 4 і 5 місяців по 

10 голів у кожній. 

Протягом 60 днів облікового періоду весь 

молодняк випасався на природному та злако-

во-бобовому пасовищі з підкормкою концент-

ратною сумішшю у кількості 100 грамів. 

Рослинність природних пасовищ належить 

до кращих лучно-степових агроценозів і пожи-

вність 1 кг становила 0,2 корм. од. і 24 г пере-

травного протеїну. 

До складу злако-бобового пасовища входи-

ла травосуміш еспарцету та костреця безосто-

го, поживність якої складала 0,25 корм. од. і 

27г перетравного протеїну 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Нами було визначено склад і поживну цінність 

середньодобового раціону, а також приріст 

різних видів продукції за 60-денний період і в 

перерахунку на добу.  

Результати вирощування баранців за різно-

го віку при відлученні від маток, які наведено 

в табл. 1, показали, що найбільші абсолютні 

показники швидкості росту відмічено в баран-

ців у період від 5 до 7 місячного віку. Абсолю-

тний приріст маси у них склав 11,1±0,28 кг, а 

середньодобовий – 185 г і вони за цими показ-

никами переважали молодняк у період росту 

від 3 до 5 місяців відповідно на 1,6 кг, або 

16,7% (Р>0,99) за абсолютним приростом і 127 

г, або17,1% за середньодобовим приростом, 

молодняк у період росту від 4 до 6 місяців на 

0,9 кг, або 10,2% (Р>0,95) і 15 г, або 8,8%. У 

той же час показники відносного приросту ма-

си тіла зменшуються від 55,15% у період росту 

від 3 до 5 місяців, до 48,36% і 45,28% у насту-

пні вікові періоди. 

Найбільш інтенсивний приріст вовни як 

оригінальної, так і митої, було встановлено у 

баранців у період вирощування від 5 до 7 міся-

ців. Ця перевага над молодняком у період рос-
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Таблиця 1. Результати вирощування молодняку, (n=10)  

Показник 
Період, міс. 

3-5 4-6 5-7 

Тривалість вирощування, дн. 60 60 60 

Витрати корм. одиниць 54 60 66 

Жива маса, кг       

на початку досліду 17,3±0,36 21,1±0,32 24,6±0,23 

в кінці досліду 26,8±0,52 31,3±0,28 35,7±0,49 

Абсолютний приріст маси, кг 9,5±0,36 10,2±0,39 11,1±0,28 

Середньодобовий приріст, г 158 170 185 

Відносний приріст, % 55,15 48,36 45,28 

Приріст вовни, г:       

немитої 346,1±14,51 453,4±16,78 529,2±18,14 

митої 221,5±13,25 296,6±15,46 348,2±13,61 



ту від 3 до 5 місяців становила 126,7 г або 

17,4%. Перевага баранців 6-місячного віку над 

5-місячним теж була суттєвою – 75,08 г або 

33,9%. 

Витрати поживних речовин і енергії корму 

на 1 кг приросту усіх видів продукції по пері-

одах росту показали, що в періоди від 4 до 6 

місяців та від 5 до 7 місяців вони були практи-

чно однаковими, але дещо більшими порівня-

но з періодом вирощування від 3 до 5 місяців – 

на 4,9%. 

До теперішнього часу в тонкорунному і на-

півтонкорунному вівчарстві витрати кормів на 

виробництво м’яса і вовни розподіляються 

приблизно порівну [6, 7]. При такому розподі-

лі витрат на кожен кілограм м’яса в живій масі 

витрачається в середньому у дослідних баран-

ців 3,06 корм. од. і 3,77 ЕКО, а на кілограм ми-

тої вовни – відповідно 72,4 корм. од. і 89,07 

ЕКО. Але за такого розподілу не враховується 

нерівномірність продукування продукції тва-

ринами в різні вікові періоди. 

Результати трансформації поживних речо-

вин корму баранцями різного віку через визна-

чення енергетичної цінності приросту усіх ви-

дів продукції (табл. 2) свідчать про чітку тен-

денцію підвищення конверсії поживних речо-

вин раціону на продукування продукції молод-

няком старшого віку.  

Так, за енергетичною цінністю приросту 

маси тіла перевага баранців 7-місячного віку 

над 5-місячним становила 14,4%, а над 6-

місячним 9,9%. За енергетичною цінністю 

приросту вовни в митому волокні і вовнового 

жиру, відповідно, над 5-місячним віком – 50,4 

і 28,9%, та 6-місячним – 15,8 і 5,94%. А за за-

гальною енергетичною цінністю приросту всіх 

видів продукції перевага 7-місячного віку ба-

ранців над 5-місячними становила 17,4%, а 

над 6-місячними 10,1%. Також було відмічено 

перевагу баранців 6-місячного віку над баран-

цями 5-місячного віку. За енергетичною цінні-

стю приросту маси тіла вона становила 4,9%, 

вовни в митому волокні – 29,9%, вовнового 

жиру – 21,7%, а за загальною енергетичною 

цінністю усіх видів продукції – 6,7%.  

У той же час розрахунок розподілу витрат 

кормів на продукцію показав, що в 5-

місячному віці баранців на продукування вов-

ни і вовнового жиру витрачалось 8,3% від ене-

ргетичної цінності корму, тоді як на приріст 

м’яса в живій масі 91,7%. У віці 6-ти місяців 

відповідно – 9,8 та 90,2%, та у 7-місяців – 9,9 

та 90,1%.  
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Таблиця 2. Трансформація поживних речовин корму в продукцію (n=10)  

Показник 
Період, міс. 

3-5 4-6 5-7 

Приріст: 

маси тіла, кг 

  

9,2±0,41 

  

9,8±0,35 

  

10,6±0,29 

вовни в митому волокні, г 251,5±13,25 296,6±15,46 348,2±13,61 

вовнового жиру, г 90,9±6,23 110,6±9,46 117,2±8,61 

Витрати корму на 1 кг приросту, корм. од. 5,68 5,88 5,95 

ЕКО 6,08 6,35 6,49 

у т.ч. на м’ясо, корм. од. 2,93 3,06 3,11 

ЕКО 3,14 3,30 3,39 

на вовну, корм. од. 78,03 66,17 62,36 

ЕКО 83,49 71,46 57,21 

Енергетична цінність приросту, кДж/добу: 

маси тіла 

  

1427,7 

  

1368,7 

  

1345,9 

вовни в митому волокні 99,0 93,52 108,30 

вовнового жиру 46,8 74,19 78,6 

Разом 1607,42 1714,45 1887,83 



З метою вивчення реагування молодняку 

овець із різною за товщиною вовни на неспри-

ятливі умови утримання, обумовленні пониже-

ним рівнем годівлі, було вивчено ефективність 

використання баранцями кормів у зимово-

стійловий період без підгодівлі концентрата-

ми. 

Для цього були відібрані за принципом ана-

логів три групи баранців по 10 голів в кожній, 

у віці 11 місяців. До І групи ввійшли баранці, 

товщина вовни у яких була 58-ї якості, ІІ – 56-ї 

якості і ІІІ – 50-ї якості. Протягом усього до-

слідного періоду баранці отримували в серед-

ньому на голову на добу по 0,5 кг сіна люцер-

нового, 0,5 кг соломи ячмінної і 3,0 кг кукуру-

дзяного силосу. 

При вивченні реагування молодняку овець з 

різною товщиною вовни на несприятливі умо-

ви утримання, обумовленні пониженим рівнем 

годівлі в зимово-стійловий період не було ви-

явлено відмінностей у споживанні кормів раці-

ону між дослідними баранцями, проте було 

встановлено, що спожитий тваринами корм за 

кількістю поживних речовин відповідав нор-

мам годівлі лише на 82–83%. 

Поряд із вивченням формування продуктив-

них ознак у баранців різних варіантів відбору 

було проведено визначення ефективності ви-

користання ними кормів на приріст всіх видів 

продукції.  

Аналіз результатів вирощування баранців 

на невідповідних нормам годівлі раціонах, на-

ведених у табл. 3 показав, що приріст живої 

маси був практично відсутній у тварин всіх 

дослідних груп. Виходячи з поживності раціо-

ну за фактично з’їденими кормам (0,82–0,83 

корм. од.), можна стверджувати, що основна 

частка поживних речовин була використана 

баранцями на підтримку процесів життєдіяль-

ності за рахунок енергії і білка менш життєво 

важливих тканин, таких як жирова і м’язова. 

У той же час, кількість немитої вовни за не-

вірогідної різниці (Р<0,95) більше було одер-

жано від баранців із товщиною вовни 56-ї яко-

сті, а приріст митої вовни і вовнового жиру від 

баранців з товщиною вовни 50-ї якості. 

Енергетична цінність приросту митої вовни, 

вовнового жиру була найнижчою у баранців із 

товщиною вовни 58-ї якості – 151,59 кДж за 

добу, тоді як з 56-ю якістю – 165,13 кДж і 50-

ю якістю – 166,55 кДж. 

Зважаючи на те, що енергетична цінність 

приросту митої вовни і жиру у баранців такого 

ж віку за нормованої годівлі склала 200,48 

кДж за добу, що становило 27,3% від загальної 

енергетичної цінності приросту усіх видів про-

дукції [5], то при незадовільній годівлі піддос-

лідних баранців, за відсутності приросту маси 

тіла, енергетична цінність приросту вовни і 

вовнового жиру складала 151,59–166,55 кДж/

добу і це становило 100%. 

Дані проведених досліджень вказують, що 

за умов недостатньої і неповноцінної годівлі 

овець енергія кормів, у першу чергу, витрача-

ється на продукування вовнової продуктивно-

сті і ефективніше її використовують тварини з 

товщиною вовни 50 якості. 

Висновок. 

Таким чином, узагальнюючи результати 

проведених досліджень, можна констатувати  

виражену непереконливість розподілу у вів-

чарстві витрат кормів для молодняку овець у 

співвідношенні 40–45% на приріст м’яса в жи-

вій масі та 55–60% на продукування вовни і 

вовнового жиру.  
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Якість 

вовни 
Жива маса, кг Ѕ тіла, см2 

Приріст 

немитої вовни, г митої вовни, г жиру (воску) 

58 40,5±0,78 9576 330,9±9,46 202,6±9,17 84,9±8,72 

56 40,2±0,83 9437 359,3±10,28 207,4±11,25 92,9±9,42 

50 40,1±1,03 9392 355,5±9,13 220,9±8,64 96,6±10,18 

Таблиця 3. Результати вирощування баранців різних варіантів добору за якістю вовни, 
(M±m, n=10)  
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫРАЩИВАНИЯ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ 

Микитюк В. В., Поротикова И. И. 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск 

Комплексный подход к изучению трансформации питательных веществ в продукцию молодняком мя-

со-шерстных овец типа корридель показал достаточно высокую их способность к эффективному исполь-

зованию кормов степной зоны, что подтверждают коэффициенты переваримости питательных ве-

ществ. В результате проведенных исследований можно константировать явную неубедительность рас-

пределения затрат кормов молодняком овец в соотношении 40–45% на прирост мяса в живой массе и 

55–60% на продуцирование шерсти и шерстного жира. Доказано, что в возрасте 5–7 месяцев на прирост 

массы тела расходуется 91,7–90,1%, а шерсти 8,3–9,9% от общей энергетической ценности произведен-

ной продукции, в то время как в 12-месячном возрасте, соответсвенно, – 72,7–27,3%. 

В то же время было установлено, что при неудовлетворительном кормлении опытных баранчиков, 

при отсутствии прироста массы тела, более высокая энергетическая ценность присуща молодняку с 

тониной шерсти 50–56 качества, когда энергия прироста шерсти и шерстного жира составляла 151,59–

166,55 кДж/сутки и это составляло 100%. 

Ключевые слова: молодняк овец, питательные вещества, конверсия, энергетическая ценность продук-

ции. 

SCIENTIFIC AND PRACTICAL BASIS FOR THE REARING OF YOUNG SHEEP 

V. Mikityuk, I. Porotikova 

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovsk 

An integrated approach to the study of transformation of nutrients in production of young meat-wool sheep 

type corrider showed quite high, their ability to make effective use of forages in the steppe zone, which is con-

firmed by the digestibility coefficients of nutrients. As a result of the research can be constructive obvious weak-

ness of cost allocation feed in young sheep in a ratio of 40-45 % on the increase of meat in live weight and 55-60 

% in producing wool and wool fat. It is proved that at the age of 5-7 months the body weight gain consumed at 

91.7 compared to 90.1 %, and wool of 8.3-9.9% of the total energy value of the produced goods, while at 12 

months of age, respectively, – to 72.7 27.3 per cent. 

It was determined the composition and nutritional value of average daily diet and also the growth of various 

kinds of products for the 60-day period and in terms of day.  

The most intensive increase in wool both original and washed, it was established in rams during rearing pe-

riod from 5 to 7 months. This is an advantage over the young animals in the growth period from 3 to 5 months 

amounted to 126,7 g 17.4 %. Advantage rams 6 months of age over a 5-month was also significant – 75,08 g or 
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33.9 per cent. 

Costs of nutrients and energy of feed per 1 kg increase of all kinds of products in periods of growth showed 

that during periods from 4 to 6 months and from 5 to 7 months they were virtually identical, but slightly large in 

comparison with the growing period from 3 to 5 months – 4.9 %. 

To date, in wool and sheep half-fine-fleeced costs of feed, meat production and wool are distributed about 

equally. In such a distribution of costs for every pound of meat in live weight consumed on average in experienced 

rams 3,06 fodder units of 3.77 energy fodder units , and one kilo of scoured wool, respectively 72,4 fodder units 

and 89,07 energy fodder units. But such distribution is not taken into account the uneven production animals in 

different age periods. 

The results of the transformation of forage nutrients by lambs of different ages through the definition of the 

energy value of growth of all kinds of products indicate a clear trend of increasing conversion of dietary nutrients 

for production a young age.  

When studying the response of young sheep with different thickness of wool to the poor conditions of detention, 

attributable to the reduced feeding level in the winter-stall period found no differences in feed intake between di-

ets of sheep research. But it was found that animals feed consumed by amount of nutrients were inadequate feed-

ing only at 82–83%. 

Along with the study of the formation of productive traits in rams of different options of selection was con-

ducted to determine the efficiency of use of feed on the growth of all types of products. 

These studies indicate that in conditions of insufficient and incomplete feeding of the sheep energy of the feed 

in the first place, expended in producing wool productivity and more efficient use animals with thick wool 50 

quality. 

Summarizing the results of the research, we can state the obvious weakness of cost allocation in sheep feeds 

for young sheep in the ratio of 40–45% on the increase of meat in live weight and 55–60% in producing wool and 

wool grease. 

Key words: young sheep, nutrients, conversion, energy value of products.  
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На підставі проведених досліджень виявлені особливості стосовно прояву пристосувальних механізмів 

і реалізації потенціалу молочної продуктивності імпортних тварин голштинської породи залежно від їх 

попереднього екогенезу (Данія, Німеччина, Угорщина). Встановлено, що за природно-кліматичних 

особливостей характерних для Степу України, в умовах промислової технології виробництва молока за 

показниками природної резистентності, стійкості до захворювань і спекотних погодних умов, адаптація 

тварин датської селекції відбувалась більш успішно, ніж німецької та угорської. 

Ключові слова: адаптація, голштини, екогенетичне походження, резистентність, відтворювальна 

здатність, продуктивність. 

ням показників природної резистентності та 

стійкості до прояву патології органів і систем 

організму, а також реактивності до спекотних 

погодних умов), проявом молочної продуктив-

ності та їх відтворювальної здатності. Визна-

чити економічну ефективність використання 

імпортного поголів’я. 

Матеріал і методи дослідження. З’ясуван-

ня адаптаційної здатності тварин голштинсь-

кої породи проводили в умовах племінного 

заводу ПрАТ “Агро-Союз” (Дніпропетровська 

область) на коровах датської, німецької і угор-

ської селекції, які перебували в однакових 

умовах промислового комплексу при цілоріч-

ному безприв’язно-боксовому утриманні у су-

часних корівниках полегшеного типу. Параме-

три мікроклімату визначали загальноприйня-

тими методами, описаними М. П. Високосом і 

співавт. (2003). Клінічне обстеження тварин 

проводили за методами, описаними В. І. Лев-

ченком і співавт. (2002). Показники гумораль-

ного і клітинного захисту організму визначали 

за методиками, описаними в роботі В. В. Чу-

маченка (1991). Стійкість до захворювань і 

впливу спекотних погодних умов оцінювали за 

відповідними рекомендаціями [8]. Молочну 

продуктивність і відтворювальну здатність 

оцінювали на підставі матеріалів зоотехнічно-

го і племінного обліку господарства. Результа-

ти досліджень обробляли з використанням ме-

тодів варіаційної статистики. Економічний 

ефект визначали за методикою, описаною в 

роботі П. П. Достоєвського і співавт. (1990). 
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Постановка проблеми. Подальше зростан-

ня молочної продуктивності корів передбачає 

поглиблення науково-практичних основ по-

кращення їх племінних якостей, умов годівлі 

та утримання. Великого значення у цьому сен-

сі набуває залучення генетичного потенціалу 

голштинської худоби, яка широко використо-

вується в нашій країні для розведення і поліп-

шення вітчизняних молочних порід [11]. 

Вивченню питань генетико-біологічних 

особливостей тварин голштинської породи за-

рубіжної селекції в господарствах Придніпро-

в’я присвячені роботи наступних авторів [1-7, 

9-11]. 

Серед масиву тварин цієї породи виявлена 

помітна внутрішньопорідна варіабельність що-

до адаптаційної здатності до місцевих регіона-

льних умов, пов’язана із їх попереднім похо-

дженням [1, 3]. Тому, виникає потреба у більш 

цілеспрямованому і науково обґрунтованому 

зосередженні селекційно-племінної роботи у 

напрямку формування племінного ядра з тих 

тварин, які за своїм попереднім екогенезом 

мають кращу адаптаційну пластичність і 

більш повно реалізують свій генетичний поте-

нціал в еколого-господарських умовах Степу 

України. 

Метою досліджень було з’ясувати адапта-

ційну здатність завезеної голштинської худоби 

європейської селекції різного екогенетичного 

походження (датського, німецького та угорсь-

кого) до еколого-господарських умов Придні-

пров’я за станом здоров’я тварин (із вивчен-



Результати досліджень та їх аналіз. Вста-

новлено, що за станом природної резистентно-

сті організму тварини датської селекції мали 

більш високі і менш варіабельні імунологічні 

показники упродовж року. Вони переважали 

корів угорської і німецької селекції: за бакте-

рицидною активністю сироватки крові (БАСК) 

на 5,7 (Р<0,01) і 2,6% (Р<0,05), лізоцимною 

активністю сироватки крові (ЛАСК) – на 13,9 

(Р<0,05) і 0,1%, фагоцитарною активністю 

нейтрофілів (ФАН) – на 5,8 і 11,9% (Р<0,05). У 

корів датського походження в середньому 

упродовж року вміст Ig G і Ig M також був бі-

льшим, ніж у корів угорської і німецької селе-

кції – відповідно на 7,8 і 9,8% (Р<0,01) та 2,0 і 

3,3% (Р<0,05). Варто відзначити, що за більші-

стю показників природної резистентності ко-

рови угорської селекції упродовж року посту-

палися тваринам німецького і датського екоге-

нетичного походження. 

Більш напруженим щодо впливу абіотичних 

факторів середовища на організм імпортних 

тварин виявився літній (спекотний) період ро-

ку, що супроводжувалося вірогідним підви-

щенням ЛАСК в корів угорської селекції ‒ на 

38,8% (Р<0,01), німецької – на 28,7% (Р<0,05) і 

датської – на 33,0% (Р<0,05). Зростання БАСК 

відбувалося у тварин угорського походження – 

на 9,74% (Р<0,05) і німецького – на 1,45%. Ва-

рто відзначити, що цей показник у корів датсь-

кої селекції був відносно стабільним і упро-

довж року не мав істотних коливань. Про під-

вищену реактивність організму корів угорсь-

кого екогенезу до дії спекотних погодних умов 

свідчить зростання ФАН на 27,8% (Р<0,05), 

порівняно до тварин німецької і датської селе-

кції, у яких цей показник суттєво не змінював-

ся. 

Виявлено істотні відмінності щодо стійкос-

ті організму імпортних тварин до дії високих 

температур оточуючого середовища за показ-

ником коефіцієнта теплової уразливості 

(КТУ). Встановлено, що підвищення денної 

температури повітря в приміщенні до +31 °С 

(при різниці обідньої і ранкової температури 

12 °С) супроводжувалося вірогідним зростан-

ням частоти дихальних рухів у корів угорської 

селекції – на 24,1%, німецької – на 23,6% і дат-

ської – лише на 12,1%. Зростання ректальна 

температури відбувалося відповідно на 1,01; 

0,59 та 0,57 °С. Відтак, за відносно незначних 

коливаннях клінічних показників, тварини 

датського походження виявилися більш стій-

кими до дії температурного чинника, маючи 

нижчий КТУ (2,32) порівняно до корів угорсь-

кого (на 8,1%) і німецького (7,3%) походжен-

ня. 

Таким чином, за спекотних погодних умов, 

характерних для Степу України, адаптація ім-

портованих корів голштинської породи датсь-

кого походження до високих зовнішніх темпе-

ратур відбувалася більш успішно, ніж у тварин 

німецького і угорського походження. 

Результати досліджень показали, що серед 

тварин голштинської породи різного екогене-

тичного походження існують суттєві відмінно-

сті щодо стійкості до захворювань. Значне пе-

редчасне вибракування імпортованих корів 

було обумовлене, насамперед, порушеннями 

репродуктивної функції і хворобами кінцівок 

(більше 50 % від усієї патології). Проте внутрі-

шньопородна схильність до захворювань у 

тварин різного екогенетичного походження 

виявилась неоднаковою. За відсотковим відхи-

ленням від середнього значення по стаду (+,−) 

в межах конкретної патології вона у тварин 

угорського, німецького і датського походжен-

ня становила: щодо порушення відтворюваль-

ної здатності − +3,91; –0,74; –1,88; за післяро-

довими ускладненнями − +1,39; –0,52; +0,19; 

стосовно хвороб кінцівок − +4,09; –0,65; –1,94; 

за проявом маститу − +0,89; –0,04; –0,88; за 

хворобами органів травлення − –2,66; +0,72; 

+0,57. 

По різному реалізували потенціал молочної 

продуктивності тварини європейської селекції 

в умовах господарства. Первістки датського 

походження переважали своїх матерів за надо-

єм молока, виходом жиру і білка на 15,8; 5,2 та 

15,2%, угорського – на 4,0; 4,9 та 4,5% 

(Р<0,001). Первістки німецького походження 

за величиною цих показників поступалися сво-

їм матерям відповідно на 6,5; 15,2 і 7,9%. За 

обсягом перших трьох лактацій з моменту інт-

родукції тварини датської селекції мали пере-

вагу над тваринами угорської і німецької селе-

кції: за надоєм – на 15,4 і 16,3%; за виходом 

молочного жиру – на 12,6 і 12,4% та молочно-

го білка – на 13,3 і 15,4% (P<0,001); при цьому 

середній надій корів датського походження за 

лактацію сягав – 8342 кг, вміст молочного жи-

ру і білка – 314,4 та 272,3 кг. 
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Встановлено, що незважаючи на створені в 

господарстві належні умови годівлі, догляду і 

утримання, у переважної більшості імпортних 

тварин відмічався затяжний і довготривалий 

сервіс-період. Так, якщо середня тривалість 

сервіс-періоду у тварин за першою лактацію 

для всіх імпортних тварин була майже однако-

вою, то у наступні (другу і третю) лактації цей 

показник досить варіював і змінювався неод-

нозначно. Для корів угорського і німецького 

походження тривалість сервіс-періоду мала 

тенденцію до послідовного зниження і стано-

вила: за другою лактацією – 176,7 і 189,8 доби, 

а за третьою – 145,6 і 176,7 доби. У тварин 

датського походження тривалість сервіс-

періоду з наступною лактацією, навпаки, зрос-

тала з 234,2 доби (після першої) до 250,2 доби 

(після третьої). Така досить значна тривалість 

сервіс-періоду у тварин датського походжен-

ня, на нашу думку, може бути пов’язана з 

більш високим рівнем їх молочної продуктив-

ності. 

Визначено, що за станом здоров’я тварин і 

реалізацією продуктивних якостей голштинсь-

ка худоба датського походження мала кращу 

адаптаційну знатність у природно-

кліматичних умовах Придніпров’я. 

Отримані дані мають прикладне значення, 

відкриваючи можливість для більш широкого 

залучення потенціалу імпортного поголів’я 

худоби, що сприятиме підвищенню конкурен-

тоспроможності галузі і зростанню інвестицій-

ної привабливості розведення голштинської 

породи європейської селекції у агроформуван-

нях регіону. Подальша наша робота буде зосе-

реджена на розробці заходів щодо нормаліза-

ції параметрів мікроклімату в спекотний пері-

од року в умовах цілорічного стійлового утри-

мання тварин. 

Висновки. 

На підставі проведених досліджень і отри-

маних результатів та з урахуванням існуючої 

внутрішньопородної варіабельності генотипу 

голштинської породи як за ознаками природ-

ної резистентності, так і продуктивними якос-

тями при імпорті тварин із країн Західної Єв-

ропи (Данії, Німеччини і Угорщини) в регіон 

Придніпров’я слід більш прагматично зверта-

ти увагу на їх екогенетичне походження і при 

подальшій селекційно-господарській роботі з 

ними зосереджуватися на усуненні характер-

них вад, пов’язаних із особливостями раніше 

сформованого того чи іншого екогенетичного 

типу. 

Вищий економічний ефект при інтенсивно-

му використанні голштинської худоби в умо-

вах Придніпров’я з розрахунку на одну твари-

ну був отриманий від корів данської селекції 

(6210 грн), тоді як у тварин німецького і угор-

ського походження він виявився нижчим на 

25,5 та 37,2%.  
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ЭКОЛОГО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ АДАПТАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ 
ГОЛШТИНСКОГО СКОТА ЕВРОПЕЙСКОЙ СЕЛЕКЦИИ  

В УСЛОВИЯХ ПРИДНЕПРОВЬЯ 
Милостивый Р. В., Высокос Н. П. 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск 

На основании проведенных исследований выявлены особенности в проявлении приспособительных ме-

ханизмов и реализации потенциала молочной продуктивности импортных животных голштинской поро-

ды в зависимости от их предыдущего экогенеза (Дания, Германия, Венгрия). Установлено, что в природ-

но-климатических условиях характерных для Степи Украины, при промышленной технологии производ-

ства молока по показателям естественной резистентности, устойчивости к заболеваниям и жарких 

погодных условий, адаптация животных датской селекции происходила более успешно, чем немецкой и 

венгерской. 

Ключевые слова: адаптация, голштины, экогенетическое происхождение, резистентность, воспроиз-

водительная способность, продуктивность. 

ECOLOGICAL AND GENETIC SUBSTANTIATION OF ADAPTIVE CAPACITY 
HOLSTEIN CATTLE THE EUROPEAN SELECTION IN DNIEPER REGION 

R. Milostiviy, M. Vysokos 
Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovsk 

The aim of research was to find out the adaptive capacity of imported Holstein cattle breeding European ori-

gin (Danish, German and Hungarian) in environmental and economic terms in Dnieper region. 

On the basis of the conducted comprehensive investigations is presented theoretical and experimental material 

relative to the features of adaptation of the imported Holstein cattle of different ecogenetic origin (Denmark, Ger-

many and Hungary) to the ecological-economic conditions of steppe area of Ukraine. 

The seasonal features of the adaptive ability of organism of the imported cows of the Holstein breed of differ-

ent ecogenetic origin are set in a comparative aspect by physiological status, productivity (milk yield and its con-

tent of fat and protein), by reproductive capability (state of arrival in the hunting, the fertility, the duration of ser-

vice-period) and after the display of pathologies and stability to the diseases in the ecology-economic conditions 

of Ukrainian steppe. The interbreed nonequivalence is relative to the influence of hot weather conditions on the 

clinic-physiological state of cows depending on their origin. 

It was found that the adaptation of the Holstein cattle Danish breeding in the conditions of Dnieper is more 

successful. It was established that the natural resistance of the organism Danish breeding animals was higher and 

had less variable immunological parameters during the year. They dominated over cows Hungarian and German 

selection: the bactericidal activity serum on 5.7 (P <0.01) and 2.6% (P <0.05), serum lysozyme activity – 13 9 (P 

<0.05) and 0.1% phagocytic activity of neutrophils – by 5.8 and 11.9% (P <0.05). Cows of Danish origin on av-

erage during the year had higher contents Ig G and Ig M than in cows Hungarian and German breeding – by 7.8 

and 9.8% (P <0.01) and 2.0 to 3, 3% (P <0.05). It should be noted that most indicators of natural resistance 

Hungarian cow breeding animals during the year inferior animal’s German and Danish origin. 

Given the existing interbreed variability of genotype Holstein breed as on the basis of natural resistance and 

performance when imported animals from Western European countries (Denmark, Germany and Hungary) in the 

Dnieper region should be more pragmatic to pay attention to their origin and in further breeding work with focus 

on eliminating defects characteristic related to previously formed features of an environmental type. 

Key words: adaptation, Holstein, ecogenetic origin, resistance, reproductive ability, productivity. 



Постановка проблемы. Вопрос о целесо-

образности использования зерновых кормов 

собственного производства в хозяйствах оста-

ется актуальным. С одной стороны, намного 

проще приобрести комбикорм стандартного 

рецепта, с другой – при тщательном анализе 

основного рациона можно рассчитать потреб-

ность в недостающих элементах и сбалансиро-

вать рацион на основе собственного фуража 

[1-4].  

Целью исследований было определение эф-

фективности применения комбикормов разных 

рецептур в кормлении лактирующих коров в 1 

фазе лактации. 

Материал и методы исследований. В СПК 

“Маслаки” Горецкого района был проведен 

научно-хозяйственный опыт (24.11.14–3.03.15) 

МЯСНИКОВ Г. Г., к. с.-х. н., доцент  Учреждение образования “Белорусская госу-

дарственная сельскохозяйственная 

академия”, г. Горки, Могилевская обл., 

Республика Беларусь, 213407 

miasnikov@bk.ru  

Приведены результаты научно-хозяйственного опыта по возможности и экономической 

эффективности замены промышленных комбикормов, кормами собственного производства в рационах 

высокопродуктивных коров в период раздоя. Предлагается использовать комбикорм собственного 

производства в рационах высокопродуктивных дойных коров в 1 фазе лактации, при условии 

балансирования их по энергии и питательным веществам путем включения дополнительных 

ингредиентов в состав комбикорма-концентрата. 

Ключевые слова: дойные коровы, молочная продуктивность, комбикорм собственного производства. 

методом сбалансированных групп по 10 голов 

в каждой группе с учетом происхождения, воз-

раста, количества отелов, живой массы, меся-

ца лактации, показателей молочной продук-

тивности за прошлую лактацию (табл. 1). 

Комбикорм собственного производства со-

стоял из 75,2 % злаковой дерти (ячмень, три-

тикале), рапсового шрота (24 %) и премикса 

(0,8 %). 

Результаты исследований. Как видно из 

данных табл. 2, основным недостатком рацио-

на коров контрольной группы является пони-

женное количество сырого (–1,24 %) и не рас-

щепляемого протеина (–7,21%), однако дан-

ные отклонения относительно малы, что по-

зволяет считать уровень протеинового пита-

ния подопытных коров вполне приемлемым. 
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Период 

Продол-

житель-

ность, 

сут. 

Группы 

Контрольная 1 опытная 2 опытная 

Особенности кормления 

Предварительный 10 
Основной рацион (26 кг 

сенажа, 1 кг мелассы) + 

6,25 кг комбикорма №1 

(4,7 кг зерновой дерти 

+1,5 кг рапсового шрота 

+0,05 кг премикса ПК 60-

3) 

Основной рацион + 

6,25 кг комбикорма 

№2 (5,45 кг комбикор-

ма К60-6+0,8 кг рапсо-

вого шрота) 

Основной рацион 

+ 6,25 кг комби-

корма №3 (К-60-7) 
Основной 80 

Заключительный 10 

Таблица 1. Схема проведения опыта  



На практике недостаток сырого протеина 

для коровы в пределах 50–60 г не считается 

фактором, сдерживающим продуктивность. 

Следует также учесть то, что рассчитанный 

баланс азота в рубце положительный и соот-

ветствует нормативному показателю.  

Показатели питательности рационов опыт-

ных групп с включением комбикормов К-60-7 

и К-60-6 оказались очень близки к показате-

лям контрольной группы, поэтому сразу пе-

рейдем к показателям зоотехнической и эконо-

мической оценки рационов всех трех групп 

(табл. 3).  

Разница питательной ценности рационов с 

включением разных рецептов комбикормов не 

оказывало статистически достоверного влия-

ния на показатели молочной продуктивности 

подопытных коров, что свидетельствует о при-

мерно одинаковой питательной ценности ком-

бикормов (табл. 4). 

За 80 суток опыта от коровы при использо-

вании промышленных комбикормов в 1 и 2 

опытных группах получено на 5, 6 и 12 кг мо-

лока больше, чем при использовании комби-

корма собственного производства в контроль-

ной группе, однако дополнительная продукция 

не окупается вследствие более высоких затрат 

на корма по сравнению со 2 опытной группой. 

Применение комбикорма собственного произ-

водства, оказалось экономически более эффек-
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Таблица 2. Рацион кормления коров контрольной группы  

Наименование корма Количество, кг  Структура, % Стоимость 

Сенаж из многолетних трав 26,00  55,11 5 590 

Комбикорм собственного производства 6,25  39,43 10 022 

Меласса из свеклы 1,00  5,11 1 500 

Итого: 33  100 17112 

В рационе содержится : рацион норма баланс % 

энергетических кормовых единиц  (ЭКЕ) 18,38 18,40 -0,02 -0,11 

обменной энергии (ОЭ), МДж 183,8 184,0 -0,20 -0,11 

чистой энергии лактации (ЧЭЛ), МДж 108,9 126,0 -17,14 -13,60 

сухого вещества, кг 18,03 18,03 0,00 0,00 

сырого протеина, г 2933 2970 -36,75 -1,24 

расщепляемого протеина, г 2434 2376 58,08 2,44 

не расщепляемого протеина, г 551 594 -42,81 -7,21 

усвоенного протеина, г 2525 2556 -31,04 -1,21 

микробного протеина, г 1974 1962 11,78 0,60 

Баланс азота в рубце, г 32 1-50     

сырого жира, г 634 540 93,96 17,40 

сырой клетчатки, г 3619 4086 -466,67 -11,42 

нейтрально-детергентной клетчатки 

(НДК), г 
8003       

крахмала, г 2812 2360 451,92 19,15 

сахара, г 1581 1570 11,30 0,72 



тивным по сравнению с промышленными ком-

бикормами. 

Выводы. Предлагается использовать 

комбикорма собственного производства в ра-

ционах дойных коров в 1 фазу лактации с 

уровнем молочной продуктивности до 22 кг, 

при условии тщательного анализа рациона и 

балансирования его по энергии и питательным 

веществам путем включения дополнительных 

ингредиентов в состав комбикорма-

концентрата. Необходимым условием является 

наличие объемистых кормов (сенажа) не ниже 

I класса качества, высокобелкового компонен-

та (шрота), углеводной добавки (мелассы). Это 

позволит повысить рентабельность производ-

ства за счет удешевления концентратной части 

рациона без потери продуктивности живот-

ных. 
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Таблица 4. Молочная продуктивность подопытных коров  

Показатели Норма 
Группы 

контроль 1 опытная 2 опытная 

ЭКЕ/сухое вещество 1 1 1 1 

Сырой протеин, г /кг сухого вещества 164,7 162,7 159,2 164,6 

Концентраты/сухое вещество, % 40-50 40,2 44,1 42,3 

Сырой протеин/ЭКЕ 161,4 159,6 161,9 162,6 

Крахмал+сахар/сухое вещество, % 21,8 24,4 18 22,6 

Крахмал+сахар/сырой протеин 1,3 1,5 1,1 1,4 

Крахмал/сахар 1,5 1,8 0,8 1,2 

Сырой жир/сухое вещество, % 3 3,5 4,1 3,9 

НДК/сухое вещество, % 28-44 44,4 37,5 37,3 

Сочность рациона, % 45-55 46 45 46 

ЭКЕ на один килограмм молока 0,84 0,86 0,86 0,86 

Расход концентратов на один килограмм 

молока, г 
до 450 327 375 349 

Сухого вещества на 100 кг живой массы, кг 3,28 3,28 3,4 3,31 

Стоимость: кормов рациона, руб.   17112 30682 33830 

Стоимость: 1 ЭКЕ рациона, руб.   931 1668 1839 

Стоимость: кормов на 1 кг молока, руб.   804 1434 1579 

Таблица 3. Зоотехническая и экономическая характеристика рационов  

Показатели 

Удой, кг Жир, % Белок, % 

Группы Группы Группы 

К
о

н
тр

о
л

ь
 

1
 о

п
ы

тн
ая

 

2
 о

п
ы

тн
ая

 

К
о

н
тр

о
л

ь
н

ая
 

1
 о

п
ы

тн
ая

 

2
 о

п
ы

тн
ая

 

К
о

н
тр

о
л

ь
-

н
ая

 

1
 о

п
ы

тн
ая

 

2
 о

п
ы

тн
ая

 

Среднее 

арифметическое 
23,23 23,5 23,5 3,67 3,64 3,65 3,26 3,29 3,20 

Стандартная ошибка 0,23 0,20 0,23 0,01 0,02 0,01 0,09 0,08 0,07 

td фактическое   0,84 0,86   0,58 1,03   0,27 0,59 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ КОМБІКОРМІВ РІЗНИХ РЕЦЕПТУР В ГОДІВЛІ 
КОРІВ ПЕРШОЇ ФАЗИ ЛАКТАЦІЇ 

Мясніков Г. Г. 

Заклад освіти “Білоруська державна сільськогосподарська академія” м. Горки, 

Могилівська обл. Республіка Білорусь, 213407 

Наведено результати науково-господарського досліду щодо можливості і економічної ефективністі 

заміни промислових комбікормів кормами власного виробництва в раціонах високопродуктивних корів у 

період роздою. Пропонується використовувати комбікорм власного виробництва в раціонах високопроду-

ктивних корів першої фази лактації, за умови балансування їх по енергії і поживних речовин шляхом вклю-

чення додаткових інгредієнтів до складу комбікорму-концентрату. 

Ключові слова: дійні корови, молочна продуктивність, комбікорм власного виробництва. 

EFFICIENCY OF DIFFERENT FEED COMPOUNDINGS IN FEEDING COWS  
IN LACTATION PHASE 1 

G. Miasnikov 

Belarusian State Order of the Oktaber Revolution and Order of the Red Banner of Labour 

Agricultural Academy, Gorki, Republic of Belorus. 

The question of expediency of use of grain forages of has production in farms remains real. On the one hand, it 

is much simpler to buy compound feed of the standard recipe, with another – in the careful analysis of the main 

diet it is possible to calculate need for missing elements and to balance a diet on the basis of own fodder. 

Scientific and economic experiment by method of the balanced groups up to 10 heads in each group taking into 

account an origin, age, live weight, month of lactation, indicators of dairy efficiency for last lactation has been 

made. 

The main diet consists of 26 kg of haylage and 1 kg of molasses. Except the main diet of a cow consumed 16,25 

kg of compound feed. In control group – compound feed No. 1 of own production (4,7 kg of a grain +1,5 kg of 

rape meal of +0,05 kg of personal computer 60-3 premix), in the first skilled group – compound feed No. 2 (5,45 

kg of K60-6+0,8 compound feed of kg of rape meal), in the second skilled group – compound feed № 3 (K-60-7). 

Insignificant difference of nutritional value of diets with inclusion of different recipes of compound feeds didn't 

exert statistically reliable impact on indicators of dairy efficiency of experimental cows that testifies to approxi-

mately identical nutritional value of compound feeds. 

In 80 days of experience when using industrial compound feeds in 1 and 2 skilled groups it is received from a 

cow on 5, 6 and 12 kg of milk more, than when using compound feed of own production in control group, however 

additional production doesn't pay off owing to higher costs of forages in comparison with the 2nd skilled group. 

Use of compound feed of own production, was economically more effective in comparison with industrial com-

pound feeds. 

It is offered to use compound feeds of own production in diets of milk cows in 1 phase of a lactation with the 

level of dairy efficiency to 22 kg, on condition of the careful analysis of a diet and his balancing on energy and 

nutrients by inclusion of additional ingredients in composition of concentrated compound feed. A necessary con-

dition is existence of voluminous forages (haylage) not lower than I class of quality, a high-protein component 

(meal), a carbohydrate additive (molasses). It will allow to increase profitability of production due to reduction in 

cost of concentrated food of a diet without loss of efficiency of animals. 

Keywords: milking cows, milk production, feed their own production.  



Постановка проблеми. Протеїнове жив-

лення птиці залишається предметом постійних 

наукових досліджень. Це пов’язано з необхід-

ністю подальшого коригування його парамет-

рів з урахуванням безперервного удосконален-

ня системи нормованої годівлі, створенням 

нових високопродуктивних кросів птиці, які 

значно вимогливіші до повноцінності живлен-

ня, а також економічними та екологічними ас-

пектами [5]. 

Вирішення цієї проблеми у науковому плані 

пов’язано з вивченням потреби птиці у протеї-

ні та окремих амінокислотах залежно від впли-

ву різноманітних факторів, а у практичному – 

з балансуванням раціонів птиці за протеїном, а 

також з використанням кормових добавок, за-

стосуванням спеціальних методів обробки 

кормової сировини [1, 2, 3]. 

Метою дослідження було вивчення пере-

травності поживних речовин кормів, балансу 

азоту, кальцію, фосфору та обмінної енергії у 

курок-несучок породи Ломанн-ЛСЛ Класік за 

використання гірчичної та гарбузової макухи 

та ферментного препарату “Оллзайм SSF”. 

Результати досліджень.Основний раціон 

контрольної групи для курок-несучок 37–51-

тижневого віку був збалансований за основни-

ми поживними речовинами, згідно із нормами 

годівлі ВАСГНІЛ [4] та рекомендаціями для 

кросу Ломанн ЛСЛ-Класік. 

Комбікорм для птиці контрольної групи 

складався із 69,3% зернових кормів 

(кукурудза, ячмінь, пшениця), 14% шротів 

(соняшниковий і соєвий), 6% рибного борош-

на, 5% кормових дріжджів, синтетичних амі-

нокислот, мінеральних добавок, вітамінних 
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Висвітлено результати досліджень відносно перетравності поживних речовин, балансу азоту, 
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препаратів, адсорбенту токсинів та антиокси-

данту (табл. 1). Цей комбікорм відповідав нор-

мам ВАСГНІЛ та фірми Ломанн Тірцухт. 

Інші групи отримували такий же раціон, але 

замість частини соняшникового шроту отри-

мували аналогічну кількість гірчичної та гар-

бузової макухи. У другій групі птиця отриму-

вала 4% гірчичної макухи, у третій – 6% гар-

бузової макухи, у четвертій – 4% гірчичної та 

200 г/т “Оллзайму SSF” і у п’ятій – 4% гірчич-

ної макухи та 250 г/т “Оллзайму SSF” від маси 

комбікорму. 

Оцінюючи повноцінність годівлі птиці слід 

відзначити, що в комбікормах рівень енергії 

був дещо вищим від норм, рекомендованих 

ВАСГНІЛ [4], але незначно нижчий (0,8–1,0%) 

від рекомендацій для курок Ломанн ЛСЛ-

Класік. Кількість сирого протеїну в I групі бу-

ла на рівні рекомендацій для курок цього кро-

су, в II, IV та V групах при заміні 4% соняш-

никового шроту на гірчичну макуху рівень 

протеїну зменшився на 3,2% порівняно з I гру-

пою і був меншим від норми для цього кросу 

на 2,9%, хоча для птиці старшого віку (46–65 

тижнів) він був вищим за норму на 3,5%, і ви-

щим від норм, рекомендованих ВАСГНІЛ [4]. 

Вміст сирої клітковини у комбікормі не пе-

ревищував 3,99%, що значно менше норми та 

рекомендацій. Вміст кальцію перевищував но-

рми ВАСГНІЛ [4], але був дещо меншим реко-

мендацій для цього кросу, а фосфору – навпа-

ки. 

Слід підкреслити, що норми амінокислот, 

як і сирого протеїну, вищі в рекомендаціях для 

кросу порівняно з нормами ВАСГНІЛ [4]. 

Комбікорми містили амінокислот дещо біль-

УДК 636.034:636.52/.58:591.133.1:636.087.7 
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ше, ніж передбачено рекомендаціями в усіх 

групах. 

Вміст мікроелементів та вітамінів, що вво-

дилися у складі мінерального комплексу для 

птиці та вітамінної суміші, задовольняв потре-

бу птиці в цих елементах живлення. 

Отже, годівля піддослідної птиці була пов-

ноцінною. 

Видима перетравність поживних речовин, 

яку прийнято визначати в дослідах, хоча і має 

деякі помилки, зумовлені методиками визна-

чення, але за таких умов однаковий підхід дає 

співставні дані, які можна використовувати 

для обґрунтування результатів досліджень 

(табл. 2).  

Перетравність органічної речовини в I групі 

була найнижчою і становила 76,72 %. Найниж-

чою тут була і перетравність сирої клітковини 

та безазотистих екстрактивних речовин. Пере-

травність сирого протеїну в II групі становила 

82,56 %, що нижче, ніж у I групі. Отже, заміна 

4 % соняшникового шроту на 4 % гірчичної 

макухи зумовила факт зниження перетравності 

сирого протеїну, сирого жиру, хоча перетрав-

ність сирої клітковини зросла на 9,28 % 

(Р≥0,999), перетравність БЕР – на 1,17 % 
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Таблиця 1. Рецепти комбікормів у досліді, %  

Показник 
Група 

I-контроль II-дослідна III-дослідна IV-дослідна V-дослідна 

Кукурудза 25 25 25 25 25 

Ячмінь 15 15 15 15 15 

Пшениця 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 

Шрот соняшниковий 6 2 - 2 2 

Шрот соєвий 8 8 8 8 8 

Борошно рибне 6 6 6 6 6 

Дріжджі кормові 5 5 5 5 5 

Макуха гірчична - 4 - 4 4 

Макуха гарбузова - - 6 - - 

Лізин 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Метіонін 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Борошно з ракушняку 2 2 2 2 2 

Вапняк 3 3 3 3 3 

Сіль кухонна 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Холін хлорид 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Мінеральний комплекс для 

птиці 
0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Вітамінна суміш для курок 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Адсорбент токсинів 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Антиоксидант 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Показник 
Група 

I-контроль II-дослідна III-дослідна IV-дослідна V-дослідна 

Сирий протеїн 82,91±0,265 82,56±0,329 
84,56±0,370 

** 
85,50±0,443 *** 86,30±0,427 *** 

Сирий жир 66,17±0,663 63,93±0,553 * 71,14±0,726 *** 72,86±0,423 *** 73,81±0,325 *** 

Сира кліткови-

на 
18,02±0,303 27,30±0,307 *** 30,38±0,838 *** 31,61±0,296 *** 31,21±0,486 *** 

БЕР 78,28±0,376 79,45±0,323 * 81,76±0,941 ** 82,04±0,689 *** 82,08±0,693 *** 

Органічна речо-

вина 
76,72±0,415 77,72±0,440 79,81±0,364 *** 80,63±0,443 *** 80,83±0,445 *** 

Таблиця 2. Перетравність поживних речовин курками-несучками, % (M±m, n=5)  

*тут і далі різниця з I групою (контролем) достовірна. 



(Р≥0,95) і органічної речовини на 1 % (Р≥0,95). 

Включення ферментного препарату 

“Оллзайм SSF” у кількості 200 г/т (IV група) 

сприяло підвищенню перетравності сирого 

протеїну на 2,94% (Р≥0,999) порівняно з II гру-

пою, зросла також перетравність сирого жиру 

на 8,93% (Р≥0,999), сирої клітковини – на 

4,31% (Р≥0,999), БЕР – на 2,59% (Р≥0,999) та в 

цілому органічної речовини – на 2,91% 

(Р≥0,999). Порівняно з I групою це зростання 

ще більше. Близькі показники за перетравніс-

тю одержані в V групі, де додатково до 4% гір-

чичної макухи вводили 250 г/т ферментного 

препарату SSF. Але якщо порівняти показники 

в V і IV групі, то вони майже аналогічні. Тоб-

то, збільшення кількості ферментного препа-

рату з 200 г/т до 250 г/т не сприяло кращій пе-

ретравності органічної речовини та її складо-

вих. 

Заміна 6% соняшникового шроту на 6% га-

рбузової макухи забезпечило збільшення кіль-

кості сирого протеїну в раціоні та його пере-

травності на 1,65%. Покращилася перетрав-

ність сирого жиру на 4,97% (Р≥0,999), сирої 

клітковини – на 12,36% (Р≥0,999), БЕР – на 

3,48% (Р≥0,99) і в цілому органічної речовини 

– 3,09% (Р≥0,999). 

Доступність амінокислот у період досліду 

була різною в групах, але відзначено чіткі за-

кономірності. 

Заміна соняшникового шроту гарбузовою 

макухою покращує доступність переважної 

більшості досліджуваних амінокислот, за ви-

нятком гліцину та тирозину. Заміна 4% соняш-

никового шроту 4% гірчичної макухи позитив-

но вплинула на доступність більшості аміно-

кислот, за винятком аргініну, серину, гліцину, 

тирозину, ізолейцину та проліну. Добавка ра-

зом з гірчичною макухою ферментного препа-

рату у кількості 200 г/т не забезпечила кращої 

доступності лізину, гістидину, аргініну, гліци-

ну, цистину, тирозину та фенілаланіну. Інші 

амінокислоти мали доступність кращу порів-

няно з II групою. Збільшення кількості ферме-

нтного препарату до 250 г/т покращило досту-

пність лізину, гістидину, аргініну та фенілала-

ніну (табл. 3).  

Слід підкреслити, що заміна соняшниково-
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Таблиця 3. Доступність амінокислот корму, % (M±m, n=5)  

Показник 
Група 

I-контроль II-дослідна III-дослідна IV-дослідна V-дослідна 

Лізин 61,5±0,34 72,3±0,32 *** 73,8±0,29 *** 67,7±0,36 *** 86,1±0,37 *** 

Гістидин 70,9±0,51 75,0±0,48 *** 81,2±0,26 *** 75,0±0,54 *** 78,1±0,27 *** 

Аргінін 80,4±0,34 79,7±0,41 86,6±0,52 *** 75,4±0,58 *** 81,1±0,44 

Аспарагінова кис-

лота 
19,8±0,60 25,9±0,50 *** 38,5±0,58 *** 37,5±0,67 *** 77,9±3,81 *** 

Треонін 36,7±0,71 37,5±0,55 43,7±0,68 *** 45,8±0,49 *** 93,7±0,71 *** 

Серин 49,4±0,95 47,4±0,69 64,2±1,07 *** 58,9±0,83 *** 91,0±1,07 *** 

Глутамінова кис-

лота 
71,2±0,87 72,8±0,83 

76,4±0,87 

** 

76,5±1,00 

** 
81,7±1,24 *** 

Пролін 62,7±0,50 
58,2±1,43 

** 
74,2±1,07 *** 74,6±1,14 *** 92,5±0,80 *** 

Гліцин 50,5±0,89 50,5±0,63 
46,5±0,73 

** 
49,5±1,02 39,8±1,65 *** 

Аланін 32,5±0,81 32,9±0,70 42,8±1,16 *** 42,2±1,02 *** 22,9±1,28 *** 

Цистин 56,0±1,08 56,5±1,33 56,0±0,85 56,5±0,84 43,5±1,14 *** 

Валін 8,6±1,08 21,6±1,10 *** 10,8±1,03 24,3±0,83 *** 24,3±0,64 *** 

Метіонін 65,8±0,58 67,6±1,32 68,4±1,33 72,9±0,69 *** 
62,2±0,66 

** 

Ізолейцин 12,5±0,63 8,0±0,71 *** 38,5±0,56 *** 32,0±1,01 *** 40,0±0,95 *** 

Лейцин 64,9±0,57 
67,6±0,86 

* 
77,2±1,25 *** 

68,5±0,70 

** 
70,3±0,50 *** 

Тирозин 70,2±0,57 70,2±0,95 62,7±0,74 *** 59,6±1,10 *** 55,3±0,65 *** 

Фенілаланін 71,6±0,48 72,7±0,43 79,4±0,87 *** 72,7±1,92 81,8±0,60 *** 



го шроту на гірчичну макуху окремо та разом 

з ферментними препаратами, а також заміна на 

гарбузову макуху не мали позитивного впливу 

на доступність гліцину, цистину та тирозину. 

Найкраща доступність цих амінокислот була 

при згодовуванні соняшникового шроту. 

Баланс енергії, азоту, кальцію та фосфору – 

це ті класичні дослідження, які дають можли-

вість оцінити ефективність використовуваних 

раціонів, ввести корективи в годівлю або зро-

бити висновки про її результативність. 

Оцінюючи баланс азоту, слід відзначити, 

що курки-несучки II, IV та V дослідних груп 

отримували азоту з раціоном менше на 3,3 % 

через менший вміст його в гірчичній макусі 

порівняно із соняшниковим шротом, тоді як у 

III групі надходження азоту було більшим – на 

0,9 % (табл. 4). В I групі з послідом виділялося 

58,1 % азоту, в II групі – 56,2 %, в III групі – 

54,3 %, в IV – 55,1 % і в V групі – 55,1 %.  

З яйцем виділялося азоту в I групі – 41,3 %, 

в II групі – 42,9, в III групі – 43,6, в IV групі – 

43,1 і в V групі – 43,2 %. 

Однак, засвоєння азоту в організмі птиці 

було найвищим у III групі – 2,11 %, дещо мен-

шим (1,77) в IV та (1,66 %) у V групах. В I та II 

групах відкладення азоту в організмі було 

меншим 1%. 

У цілому баланс азоту був позитивним, од-

нак у птиці I групи найменше відкладалося 

його в тілі і найменше виділялося з яйцем, тоді 

як найбільше з послідом. 

Споживання кальцію курками-несучками 

усіх груп було однаковим і коливалося в ме-

жах 3,44–3,45 г за добу (табл. 5). 

Доступність кальцію з комбікорму I групи 

була 80,5%, II групи – 91,0%, III групи – 

93,1%, IV групи – 87,1% і V групи – 87,9%. 

Виділення кальцію з яйцем у дослідних групах 

було більшим, оскільки була більшою яйцено-

сність птиці, маса яєць і маса шкаралупи. Так, 

курки-несучки I групи з яйцем виділяли 2,68 г 

кальцію, II групи – на 13,4 % більше, III групи 

– на 16,0 %, IV групи – на 8,2 % і V групи – на 

9,3 % порівняно із I групою. 
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Показник 

Група 

I-контроль II-дослідна III-дослідна IV-дослідна V-дослідна 

Прийнято з 

раціоном, г 
2,859 2,766 2,886 2,766 2,766 

Виділено: 

з послідом, г 
1,660±0,004 1,555±0,002 *** 1,566±0,002 *** 1,525±0,003 *** 1,524±0,001 *** 

з яйцем, г 1,182±0,001 1,186±0,002 1,259±0,003 *** 1,192±0,002 *** 1,196±0,002 *** 

Засвоєно в орга-

нізмі, г 
0,017±0,005 0,025±0,006 0,061±0,005 *** 0,049±0,003 *** 0,046±0,004 *** 

Засвоєно в орга-

нізмі від прийня-

того, % 

0,59 0,90 2,11 1,77 1,66 

Таблиця 4. Середньодобовий баланс азоту в організмі піддослідної птиці (M±m, n=5)  

Показник 

Група 

I-контроль II-дослідна III-дослідна IV-дослідна V-дослідна 

Прийнято з 

раціоном, г 
3,44 3,45 3,44 3,45 3,45 

Виділено: 

з послідом, г 
0,670±0,002 0,311±0,005 *** 0,236±0,002 *** 0,445±0,002 *** 0,419±0,003 *** 

з яйцем, г 2,68±0,035 3,04±0,032 *** 3,11±0,022 *** 2,90±0,017 *** 2,93±0,012 *** 

Засвоєно в орга-

нізмі, г 
0,090±0,030 0,099±0,023 0,094±0,020 0,105±0,016 0,101±0,019 

Засвоєно в орга-

нізмі від прийня-

того, % 

2,62 2,87 2,73 3,04 2,93 

Таблиця 5. Середньодобовий баланс кальцію (M±m, n=5)  



Відкладення кальцію в організмі птиці усіх 

груп було в межах 2,62–3,04 % від спожитого, 

і цей показник у дослідних групах був дещо 

вищим порівняно із контролем. 

Споживання фосфору з добовим раціоном у 

птиці всіх груп було в межах 0,52–0,56 г (табл. 

6). Втрати фосфору з послідом у птиці дослід-

них груп були меншими на 7,7–12,8 %. Досту-

пність фосфору у I групі була 30,4 %, у II – 

33,3 %, у III – 34,6 %, у IV та V групах – 

35,2%.  

Засвоєння фосфору в організмі птиці дослі-

дних груп було кращим, ніж у контрольній. 

Так, у курок-несучок II групи фосфору відкла-

далося більше на 1,04 %, III групи – на 1,01 %, 

IV на 1,6 % і V групи – на 1,23 %. Відкладення 

фосфору коливалося в межах 8,03–9,63 % від 

спожитого. 

Птиця усіх дослідних груп споживала одна-

кову кількість ВЕ: різниця між групами – 0,3% 

(табл. 7). У той же час, курки-несучки III гру-

пи одержували ЕППР на 4,1% більше, ніж I 
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Таблиця 6. Середньодобовий баланс фосфору (M±m, n=5)  

Показник 
Група 

I-контроль II-дослідна III-дослідна IV-дослідна V-дослідна 

Прийнято з 

раціоном, г 
0,56 0,54 0,52 0,54 0,54 

Виділено: 

з послідом, г 
0,39±0,016 0,36±0,021 

0,34±0,008 

* 

0,35±0,003 

* 

0,35±0,006 

* 

з яйцем, г 0,125±0,001 0,131±0,004 0,133±0,002 ** 0,138±0,001 *** 0,140±0,001 *** 

Засвоєно в орга-

нізмі, г 
0,045±0,016 0,049±0,012 0,047±0,012 0,052±0,007 0,050±0,006 

Засвоєно в орга-

нізмі від прийн-

ятого, % 

8,03 9,07 9,04 9,63 9,26 

Показник 

Група 

I-контроль II-дослідна III-дослідна IV-дослідна V-дослідна 

Валова енергія, кДж 1879,2 ±0,58 1882,1 ±0,65 ** 1880,6 ±0,64 
1884,3 ±0,75 

*** 

1883,4 ±0,44 

*** 

Енергія перетравних 

поживних речовин, кДж 
1441,7 ±0,80 

1462,8 ±0,73 

*** 

1500,9 ±0,96 

*** 

1519,3 ±0,55 

*** 

1522,4 ±0,83 

*** 

від ВЕ, % 76,72 77,72 79,81 80,63 80,83 

Енергія посліду, кДж 642,3 ±0,75 
632,1 

±0,59 *** 

603,6 

±0,80 *** 

596,2 

±0,44 *** 

623,9 

±0,83 *** 

Обмінна енергія, кДж 1236,9 ±0,99 
1250,0 ±0,75 

*** 

1277,0 ±1,16 

*** 

1288,1 ±0,88 

*** 

1259,5 ±0,50 

*** 

від валової, % 65,8 66,4 67,9 68,3 66,9 

від ЕППР, % 85,8 85,4 85,1 84,8 82,7 

Енергія яєчної маси, 

кДж 
290,8 ±0,68 315,6 ±0,67 *** 334,0 ±0,70 *** 326,2 ±0,52 *** 317,1 ±0,57 *** 

від валової, % 15,5 16,8 17,8 17,3 16,8 

від ЕППР, % 20,2 21,6 22,2 21,5 20,8 

від обмінної, % 23,5 25,2 26,2 25,3 25,2 

Теплопродукція, кДж 946,1 ±0,43 934,4 ±1,30 *** 943,0 ±1,13 * 961,9 ±1,02 *** 942,4 ±1,04 ** 

від валової, % 50,3 49,6 50,1 51,0 50,0 

від ЕППР, % 65,6 63,9 62,8 63,3 61,9 

від обмінної, % 76,5 74,8 73,8 74,7 74,8 

Таблиця 7. Середньодобовий баланс енергії (M±m, n=5)  



групи, IV групи – на 5,4%, V групи – на 5,6% 

із-за кращої перетравності органічної речови-

ни на 3,09–4,11%. У цих же групах птиця оде-

ржувала і більшу кількість обмінної енергії на 

3,2, 4,1 та 1,8% через кращу обмінність вало-

вої енергії. Коефіцієнт обмінності перетравної 

енергії в цих групах був навіть меншим, особ-

ливо в V групі – на 3,1 %. 

Якщо оцінити продуктивне використання 

енергії, то з яєчною масою курки II групи виді-

ляли більше на 24,8 кДж, III групи – на 43,2 

кДж, IV групи – на 35,4 кДж і V групи – на 

26,3 кДж. Птиця дослідних груп мала вищий 

відсоток використання ВЕ, ЕППР та ОЕ на 

продукцію. У той же час, втрати енергії з теп-

лопродукцією у курок-несучок дослідних груп 

були меншими як в абсолютних величинах, 

так і відносно ВЕ, ЕППР та ОЕ. 

Висновки.  
Включення до складу комбікорму 4% гірчи-

чної макухи та ферментного препарату 

“Оллзайм SSF” сприяло підвищенню несучос-

ті на 12,1%, при зменшенні витрат кормів на 

10 яєць на 17,9%, та коштів – на 10,9%. 

Використання 6 % гарбузової макухи вза-

мін еквівалентної кількості соняшникового 

шроту в складі комбікорму сприяло підвищен-

ню перетравності органічної речовини (на 

3,0%) та її складових, покращувало доступ-

ність амінокислот, засвоєння азоту, кальцію та 

фосфору, краще використання обмінної енергії 

на продуктивні цілі (на 14,8%), що забезпечи-

ло підвищення несучості на 7,3%, маси яєць – 

на 7,0% та якості яєць, зниження витрат кор-

мів на 10 яєць на 7,2% та покращувало еконо-

мічну ефективність на 5,7%. 

Використання ферментного препарату 

“Оллзайм SSF” у кількості 200-250 г/т комбі-

корму забезпечує підвищення перетравності 

загальної кількості органічних речовин та їх 

складових, покращує доступність амінокислот, 

забезпечує ефективніше, порівняно з контро-

лем, використання енергії, азоту, кальцію та 

фосфору, внаслідок чого зростає яйценосність 

птиці на 4,6%, скорочуються витрати кормів 

на 3,6%, зменшуються витрати коштів на 

3,8%. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ КУРАМ-НЕСУЧКАМ ПРИ СКАРМЛИ-
ВАНИИ ГОРЧИЧНОЙ И ТЫКВЕННОЙ МАКУХИ И ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА 

“ОЛЛЗАЙМ SSF” 

Непорочная О. Т. 

Винницкий национальный аграрный университет, г. Винница 

Изложены результаты исследований относительно переваримости питательных веществ, баланса 

азота, кальция, фосфора и обменной энергии, у кур-несушек породы Ломанн-ЛСЛ Классик при использо-

вании горчичного и тыквенного жмыха и ферментного препарата “Оллзайм SSF”.  

Ключевые слова: переваримость, азот, кальций, фосфор, обменная энергия, куры-несушки, горчичный 

жмых, тыквенный жмых, ферментный препарат.  
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USAGE OF NUTRIENTS BY LAYING HENS IN CONDITIONS OF FEEDING BY MUSTARD 
AND PUMPKIN OIL CAKE AND FERMENT PREPARATION “OLLZAIM SSF” 

O. Neporochna  

Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia 

Results of research are highlighted concerning nutrient digestibility, balance nitrogen, calcium, phosphorus 

and exchange energy in the breed laying hens Lohmann LSL-Classic in conditions of mustard and pumpkin oil 

cake and enzyme “OllZAIM SSF”.  

Protein poultry nutrition is still the subject of constant research. It is connected with the necessity of further 

adjustment of its parameters on the basis of continuous improvement of the feeding system normalized with the 

creation of new highly cross-birds, which are much more demanding for complete nutrition, and with economic 

and environmental aspects.  

The addition of 4% mustard oil cake and enzyme “OllZAIM SSF” into the feeding contributed to the egg pro-

duction increase up to 12.1%, while reducing the cost of feeding for 10 eggs up to 17.9% and funds – up to 

10.9%.  

Using a 6% pumpkin oil cake in return of the same amount of sunflower meal in the content of the feed helped 

to improve digestibility of organic substance (3.0%) and its components, improved amino acids availability, nitro-

gen fixation, calcium and phosphorus, improved the exchange use of energy for productive goals (up to 14 8%), 

that provided egg production increase up to 7.3%, egg weight – up to 7.0% and its quality, provided decrease cost 

of feed for 10 eggs up to 7.2% and improved economic efficiency up to 5.7%.  

The ferment preparation “OllZAIM SSF” usage in the amount of 200-250 g / t of feed enhances digestibility 

increase of the total number of organic substances and its components, improves amino acids availability, pro-

vides more effectively, compared with the control, energy, nitrogen, calcium and phosphorus, resulting in in-

creased egg laying poultry up to 4.6%, reduced of feed costs up to 3.6%, reduced spending costs up to 3.8%. 

Key words: digestibility, nitrogen, calcium, phosphorus, exchange energy, laying hen, mustard oil cake, pump-

kin oil cake, ferment preparation.  



Постановка проблеми. Для отримання ви-
сокої продуктивності і збереження здоров’я 
тварин необхідно їх раціони забезпечити, крім 
енергії, жирів, вуглеводів, мінеральних речо-
вин і вітамінів, достатньою кількістю протеїну 
й амінокислот [9]. 

Аналіз спеціальних джерел літератури [1, 8, 
11] свідчить про недостатню розробленість 
питання нормованого амінокислотного жив-
лення м’ясних перепелів. Зокрема, неоднозна-
чні дані відносно потреб перепелів у амінокис-
лотах, суперечлива інформація про рівень аргі-
ніну у комбікормі, обмаль даних щодо динамі-
ки споживання комбікорму та росту перепеле-
нят під впливом вищезгаданої амінокислоти. 
Існуючі рекомендації, крім цього, встановлю-
ють вимоги до нормування аргініну без ураху-
вання породної належності і напряму продук-
тивності [4, 5, 10]. 

Думки на рахунок рівня введення аргініну у 
комбікорм розходяться не тільки між вітчизня-
ними вченими, а і зарубіжні науковці мають 
свої погляди. Згідно стандарту Мінагрополіти-
ки України СОУ 01. 24 – 37 – 537 : 2006 [2] та 
рекомендацій з нормування годівлі сільського-
сподарської птиці[3] у комбікормі для перепе-
лів має бути 1,57 % аргініну. Подобєд Л. І.[7] 
рекомендує нормувати цю амінокислоту за 
рівнем 1,20 %. Американські спеціалісти вва-
жають, що 1,25 % аргініну – достатньо для 
введення у комбікорм перепелам [12].Окремо 
слід зазначити, що вміст аргініну у протеїні 
вище зазначених норм введення становив 5,2-
5,8 %. Дослідженням по розробці норм для пе-
репелів [6] встановлено ефективний вміст про-
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ПОЗНЯКОВСЬКИЙ Ю. В., к. с.-г. н.  

Національний університет біоресурсів і  

природокористування України, м. Київ 

yuriy_pozniakovskiy@ukr.net  

Наведено дані щодо використання комбікорму з різним рівнем аргініну у годівлі молодняку перепелів 

м’ясного напряму продуктивності та їх вплив на живу масу та витрати корму на одиницю приросту. 

Встановлено, що згодовування перепелам комбікорму із вмістом аргініну 1,66 % сприяє збільшенню їх 

живої маси на 2,6 %, середньодобових приростів – на 2,7 %, та зниженню витрат корму на 1 кг 

приросту на 1,1 %. 

Ключові слова: перепели, аргінін, комбікорм, жива маса, середньодобовий приріст. 

теїну для м’ясних переплів та не зазначено 
вміст у ньому аргініну, що і стало поштовхом 
для використання цих показників за основу 
даних досліджень. 

Відомо, що перепели споживають комбі-
корм, основними компонентами якого є рос-
линні корми, білки яких прийнято вважати не-
повноцінними, бо вони бідні не тільки на аргі-
нін, а на амінокислоти в цілому. Серед компо-
нентів комбікорму для перепелів найбільш 
цінний білок соєвого шроту де лише два лімі-
туючі показники – метіонін з цистином і трео-
нін. Проте він найдорожчий з поміж вказаних 
кормів (близько 8,7-9,1 грн/кг). Тому у більшій 
кількості до раціону вводять дешевші компо-
ненти, які бідні на амінокислоти. 

Оскільки злакові є, у переважній більшості, 
основою комбікорму, а аргінін не здатен син-
тезуватись в організмі, і перепели не можуть 
задовольнити власні потреби ендогенними ре-
сурсами, виникає гостра необхідність введен-
ня синтетичного аналогу цієї амінокислоти до 
комбікормів. 

Матеріали і методика досліджень. Дослі-
дження із встановлення оптимального рівня 
аргініну у повнораціонних комбікормах для 
перепелів м’ясного напряму продуктивності 
проводили на кафедрі годівлі тварин та техно-
логії кормів ім. П. Д. Пшеничного Національ-
ного університету біоресурсів і природокорис-
тування України. Відповідно до схеми досліду 
(табл. 1) з добових перепелів, за принципом 
аналогів, було сформовано 5 груп, по 100 голів 
у кожній.  
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Піддослідне поголів’я молодняку перепелів 
утримували в одноярусних кліткових батаре-
ях: у кожній клітці розміром 105×70×30 см 
розміщувалися по 100 голів. При цьому площа 
на одну голову становила 73,5 см2, фронт годі-
влі – 1,5 см. Напування птиці здійснювалося за 
допомогою вакуумних напувалок. 

Перепелам двічі на день (вранці та ввечері)
згодовували розсипний повнораціонний комбі-
корм згідно зі схемою досліду. 

За хімічним складом комбікорми, які вико-
ристовували у годівлі перепелів (табл.2), були 
аналогічними і відрізнялися лише за вмістом 
аргініну відповідно схеми досліду.  

Результати досліджень. Головним показ-
ником продуктивності перепелів м’ясного на-
прямку є приріст їх живої маси. Отримані ре-
зультати свідчать про вплив досліджуваного 
фактора на нього(табл. 3).  

У добовому віці жива маса перепелів конт-
рольної і дослідних груп вірогідно не відрізня-
лась. Починаючи з 14-добовоговіку перепели 
четвертої групи мали живу масу більшу на 
1,9 %, тоді як другої і третьої груп – меншу на 
1,3 % і 1,2 % (р<0,05) відповідно до контролю. 

У 21-добовому віці жива маса перепелів че-
твертої групи, яким згодовували комбікорм з 
вмістом 1,66 % аргініну, була на 1,6 % 
(р<0,05) більша, порівняно з показником конт-
рольної групи, а другої групи, з рівнем аргіні-
ну 1,39 % – на 1,9 % (р<0,05) менша. 

При згодовуванні перепелам комбікорму з 
вмістом 1,39 % аргініну, їх жива маса у 28-
добовому віці була на 2,0 % (р<0,01) менша 
порівняно з контролем, а жива маса птиці чет-
вертої групи була на 1,9 % (р<0,01) більшою. 

У 35-добовому віці жива маса піддослідно-
го поголів’я другої і третьої груп було вірогід-
но менше від маси перепелів контрольної гру-
пи на 2,6 % (р<0,001) і 2,1 % (р<0,05) відповід-
но. Разом з цим,жива маса перепелів четвертої 
групи булана 2,6 % (р<0,001) більшою ніж у 
птиці контрольної групи. 

Відповідно до змін живої маси змінювалися 
і показники середньодобових приростів. Упро-
довж усього періоду вирощування середньодо-
бові прирости залежали від рівня аргініну у 
комбікормі (табл. 4).  

Протягом першого і другого тижня життя 
перепели четвертої групи мали середньодобо-
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Таблиця 1. Схема науково-господарського досліду  

Таблиця 2. Вміст енергії і основних поживних речовин у 100 г комбікорму  

Групи Вміст аргініну у 100 г комбікорму, % 

1 (контрольна) 1,57 

2 1,39 

3 1,48 

4 1,66 

5 1,75 

Показник Вміст Показник Вміст 
Обмінна енергія, МДж 1,34 Вітамін А, МО 1500 

Сирий протеїн, г 27,0 Вітамін D3, МО 424 

Сирий жир, г 5,0 Вітамін В1, мг 0,73 

Сира клітковина, г 2,7 Вітамін В2, мг 0,7 

Кальцій, г 1,0 Цинк, мг 7,4 

Фосфор загальний, г 0,8 Марганець, мг 8 

Лізин, г 1,7 Кобальт, мг 0,12 

Метіонін, г 0,75 Селен, мг 0,04 

Аргінін, г 1,39–1,75* Йод, мг 0,03 

Примітка: *– згідно схеми досліду (табл. 1)  



вий приріст більший за аналогів контрольної 
групи відповідно на 4,4 % і 1,0 %. 

У період з 15 до 21 доби найбільший серед-
ньодобовий приріст живої маси був у перепе-
лів четвертої групи (на 1,5 % більший ніж у 
контролі). 

Найвищий середньодобовий приріст за чет-
вертий тиждень вирощування був у перепелів 
четвертої групи, яким згодовували комбікорм 
з рівнем аргініну 1,66 %. 

За п’ятий тиждень вирощування найвищі 
прирости живої маси були у перепелів четвер-
тої групи, у яких цей показник перевищував 
аналогів контрольної групи на 5,0 %, другої – 
на 9,8 %, третьої – на 9,7 % і п’ятої – на 2,4 %. 

Найвищий середньодобовий приріст за весь 
період досліду був у птиці четвертої групи –
6,55 г, що на 2,7 % (р<0,001) вище ніж у конт-
ролі. 

Досліджуваний фактор вплинув як на інтен-
сивність росту молодняку перепелів, так і на 
витрати корму на одиницю приросту живої 
маси (табл. 5). 

Зокрема, у період вирощування 1-7 діб, ви-
трати корму на одиницю приросту живої маси 
у молодняку четвертої групи, якому згодову-
вали комбікорм з вмістом 1,66 % аргініну, бу-
лина 1,8 % менше, ніж у контролі. 

Та сама ситуація спостерігалася на другому 
тижні вирощування. Кращими виявились пе-
репели тієї ж четвертої групи. На них витрача-
лося корму на 1 кг приросту на 0,9 % менше 
порівняно з перепелами контрольної групи, на 
1,3 %- з другою, на 1,7 % - зтретьою і на 2,3 % 
менше порівняно з п’ятою групами. 

На третьому тижні вирощування витрати 
корму на одиницю приросту живої маси у мо-
лодняку четвертої групи були на 2,4 % менше, 
ніж у контролі. Але кращі результати показала 
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Таблиця 3. Жива маса перепелів, г  

Вік, 
діб 

Групи 

1 2 3 4 5 

1 9,64±0,081 9,70±0,085 9,66±0,086 9,75±0,101 9,59±0,086 

7 28,92±0,422 28,45±0,403 29,02±0,425 29,83±0,504 28,27±0,324 

14 76,01±0,565 75,04±0,556 75,08±0,583* 77,46±0,601 77,23±0,566 

21 132,72±0,692 130,26±0,787* 130,70±0,743* 134,88±0,734* 134,29±0,691 

28 181,43±0,811 177,72±0,847** 178,85±0,995* 184,94±0,855** 183,59±0,918 

35 232,90±1,105 226,96±1,066*** 228,11±1,139* 238,98±1,085*** 236,38±1,105* 

*Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001 по відношенню до контрольної групи 

Віковий період, діб Групи 

1 2 3 4 5 

1-7 2,75±0,061 2,68±0,06 2,76±0,062 2,87±0,075 2,67±0,047 

8-14 6,73±0,094 6,66±0,110 6,59±0,099 6,80±0,108 6,99±0,100 

15-21 8,10±0,129 7,89±0,14 7,94±0,123 8,22±0,128 8,15±0,126 

22-28 6,96±0,162 6,78±0,16 6,88±0,165 7,16±0,130 7,04±0,162 

29-35 7,35±0,240 7,03±0,240 7,04±0,246 7,72±0,277 7,54±0,266 

За увесь період до-
сліду 6,38±0,032 6,21±0,03*** 6,24±0,033** 6,55±0,032*** 6,48±0,032* 

*Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001 по відношенню до контрольної групи 

Таблиця 4. Середньодобові прирости живої маси, г  



птиця п’ятої групи де цей показник був мен-
шим на 2,6 %. 

У останній період вирощування витрати ко-
рму на 1 кг приросту були найменші у птиці 
четвертої групи – на 1,3 % ніж перепелів конт-
ролю. 

За увесь період досліду витрати корму на 
виробництво 1 кг приросту живої маси були 
найменшими у молодняку четвертої групи – 
3,087 кг, що на 1,1 % менше порівняно з конт-
ролем. 

Висновки: 
1. Нормування аргініну у комбікормах для 

перепелів м’ясного напрямку продуктивності 
доцільно, так як їх згодовування з різним рів-

нем аргініну впливає на зміну живої маси, се-
редньодобових приростів і витрат кормів на 
одиницю продукції. 

2. Перепели, які споживали комбікорм з 
вмістом 1,66 % аргініну, мали найбільшу живу 
масу 238,98 г, що на 2,6 % більше ніж у птахів, 
яким згодовували комбікорм з рівнем 1,57 % 
аргініну, а також сприяє збільшенню серед-
ньодобових приростів на 2,7 % і зменшенню 
витрат корму на 1 кг приросту на 1,1 %. 

3. Зниження рівня аргініну до 1,39 % у скла-
ді комбікорму призводить до погіршення про-
дуктивності перепелів, а саме зменшення маси 
тіла на 2,6 %, приросту – на 2,7 %, та збіль-
шення витрат корму – на 0,9%. 
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Таблиця 5. Витрати корму на 1 кг приросту живої маси, кг  

Вік, діб 
Група 

1 2 3 4 5 

1–7 1,823 1,821 1,839 1,791 1,843 

8–14 2,585 2,597 2,608 2,563 2,624 

15–21 2,937 2,953 2,867 2,866 2,862 

22–28 3,761 3,835 3,795 3,772 3,832 

29–35 4,500 4,541 4,553 4,443 4,502 

за увесь період 
досліду 

3,121 3,149 3,133 3,087 3,133 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ПЕРЕПЕЛОВ ПРИ РАЗНЫХ УРОВНЯХ АРГИНИНА 
В КОМБИКОРМАХ 

Омелян А. М., Позняковський Ю. В. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев 

Приведены данные об использовании комбикорма с разным уровнем аргинина в кормлении молодняка 

перепелов мясного направления продуктивности и их влияние на живую массу и затраты корма на едини-

цу прироста. Установлено, что скармливание перепелам комбикорма с содержанием аргинина 1,66% спо-

собствует увеличению их живой массы на 2,6%, среднесуточных приростов - на 2,7%, и снижению за-

трат корма на 1 кг прироста на 1,1%. 

Ключевые слова: перепела, аргинин, комбикорм, живая масса, среднесуточный прирост. 

PRODUCTIVITY OF QUAILS BY DIFFERENT LEVELS OF ARGININE IN MIXED FODDERS 

A. Omelian, Y. Pozniakovskiy 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev 

Arginine is positioned as the most universal amino acid in organism of animals. This is because arginine nec-

essary for the synthesis of important substances – ornithine, proline, creatine, citrulline, glutamate. Arginine is a 

powerful catalyst in the release of growth hormone, insulin and IGF-1 in the blood stream. 

Quails consume mixed fodder, the main components of which are plant foods. The protein of plant feeds is 

considered not valuable because they are poor not only in arginine, and the amino acids in general. Protein in 

soybean meals is most valuable among the components of mixed fodder for quails. In soybean meals only me-

thionine with cystine and threonine are limite. However, it is the most expensive among the specified feed (about 

8,7-9,1 UAH / kg). That is why introduced in the diet more cheaper components poor on amino acids. 

Need of quails to arginine expectedly high. It is explained to  high-speed the formation protein of body. Cereal 

crops is the basis of mixed fodder in the vast majority. Arginine not able to synthesized in the body. Therefore 

there is urgent need the introduction of synthetic analogues of amino acids to the mixed fodder. 

Effect of arginine on productive indicators quails of meat direction of productivity is insufficiently studied. So 

we conducted relevant research in the scientific and research laboratory feed additives of National University of 

Life and Environmental Sciences of Ukraine on quails of breed is Pharaoh. All studies were carried out in similar 

conditions. Experiments were carried out by method of groups-analog. The level of arginine in mixed fodders re-

search groups is regulated by introducing a synthetic analogue. The aim of work is to set optimal level of arginine 

in feeding quails. To learn him effect on growth and meat productivity. The tasks of work is investigate the influ-

ence of different levels of arginine in mixed fodders on feed intake, live weight, average daily gain of live weight; 

feed costs on unit of increase in live weight. It is studied the growth indicators of young quail depending on the 

different content of arginine in mixed fodders. It is shows the data on the use of mixed fodder with different levels 

of arginine in feeding of young quails meat direction of productivity and their effect on live weight and cost of 

feed per unit of growth. Established that the feeding quails of mix fodder with content of arginine is 1.66% con-

tributes to increment of the live weight of 2.6 %, average daily gain – at 2.7 %, and reduce the cost of feed for 1 

kg growth of 1.5 %. Reduction of arginine to 1.39 % in mixed fodder leads to poor performance of quails. Namely 

to reduce the body weight of 2.6%, growth – 2.7% and food costs to increase – to 1.1%. 

Key words: quail, arginine, mixed fodder, live weight, average daily gain.  



Постановка проблеми. Птахівництво – од-

на з галузей тваринництва, що дає високоякіс-

не і цінне для харчування людини м’ясо. На 

одиницю витраченого корму, в залежності від 

його збалансованості за основними поживним 

речовинам, птиця дає приріст маси тіла в 3–5 

разів більше, ніж інші сільськогосподарські 

тварини. Тому стимулювати збільшення маси 

тіла у птиці легше, ніж у інших тварин [4]. 

Серед важливих аспектів, що забезпечують 

ефективний обмін речовин та продуктивні 

якості птиці, першочергову роль відіграє зба-

лансована і повноцінна годівля молодняку з 

перших днів їхнього життя. Проте сухий тип 

годівлі і утримання птиці в закритих примі-

щеннях потребує не лише збалансованих раці-

онів за поживністю та використання високо-

якісних комбікормів, а й застосування спеціа-

льних кормових добавок. З цією метою в пта-

хівництві успішно застосовують різні підкис-

лювачі (органічні кислоти), які покращують 

поїдання і засвоюваність кормів, збільшують 

приріст маси тіла, знижують захворюваність і 

відхід птиці [4, 5]. 

В даний час якість м’яса птиці і його еколо-

гічна чистота набуває все більшого значення. 

Оскільки м’ясо може бути як джерелом життє-

во необхідних для організму людини пожив-

ОТЧЕНАШКО В. В., д. с.-г. н, профессор 

УМАНЕЦЬ Д. П. к. с.-г. н, доцент 

НЕЧАЙ Н. М. аспірантка  

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, м. Київ,  

Nadinell@ukr.net  

Наведено результати досліджень відносно показників забою молодняку перепелів за різних рівнів 

молочної кислоти в комбікормі. Вивчено показники та вихід продуктів забою молодняку перепелів 

залежно від різних рівнів молочної кислоти в комбікормі. Доведено, що використання молочної кислоти у 

комбікормі сприяє підвищенню показників забою перепелів та виходу продуктів забою у %, при цьому 

найвищими вони виявилися у птиці, яка споживала комбікорм з вмістом молочної кислоти 0,5 мл/100 г. За 

якістю харчова молочна кислота відповідала ДСТУ 4621. Виявлено, що залежно від рівня молочної 

кислоти у комбікормі та періоду вирощування птиці, змінюється інтенсивність росту м’язової тканини 

на певних ділянках тіла, що підтверджується показниками індексів м’ясних якостей тушок, при цьому 

найвища інтенсивність росту, яка була характерна для перепелів, яким згодовували комбікорм з вмістом 

0,5 мл/100 г молочної кислоти, супроводжувалася найвищими значеннями м’ясності тушки, що на 1,1 –1,9 

% вище, ніж у контролі. 

Ключові слова: перепели, молочна кислота, показники забою, м’ясність тушки, вихід їстівних частин, 
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них речовин, так і потенційним носієм небез-

печних токсичних речовин біологічної та (чи) 

хімічної природи [1].У зв’язку з цим розробка 

способів отримання безпечного м’яса в птахів-

ництві є важливим питанням. 

За останні роки накопичений значний до-

свід по використанню як окремих органічних 

кислот так і різних їх комбінацій при вирощу-

ванні сільськогосподарських тварин. Аналіз 

літературних даних підтверджує високу ефек-

тивність використання органічних кислот в 

годівлі тварин. Але позитивний ефект в біль-

шості випадків зосереджений на збільшенні 

живої маси, приростів, конверсії корму, при-

гніченні умовно-патогенної мікрофлори з пе-

реважаючим розвитком молочнокислих бакте-

рій [7, 8, 13].В той час як експериментальні 

дані щодо впливу органічних кислот на показ-

ники забою птиці суперечливі. Так, наприклад, 

за результатами досліджень [9, 11, 14], при ви-

користанні органічних кислот, в тому числі й 

молочної, у годівлі птиці не було встановлено 

статистично значущої різниці між виходом 

тушки та інших продуктів забою. Проте є й 

інші дані, коли застосування органічних кис-

лот або їх солей призводить до збільшення ви-

ходу грудних м’язів та інших продуктів забою 

[6, 12]. 
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Виходячи з вище сказаного, метою дослі-

джень було вивчення показників забою молод-

няку перепелів м’ясного напряму продуктив-

ності за різних рівнів молочної кислоти у ком-

бікормі. 

Матеріал і методи дослідження. Експери-

ментальні дослідження проводили на базі про-

блемної науково-дослідної лабораторії кормо-

вих добавок кафедри годівлі тварин та техно-

логії кормів ім. П. Д. Пшеничного Національ-

ного університету біоресурсів і природокорис-

тування України. 

Матеріалом для досліду слугував добовий 

молодняк перепелів породи Фараон, з яких за 

принципом аналогів, було сформовано 4 групи 

– контрольну і 3 дослідні, по 100 голів у кож-

ній. Дослід тривав 49 діб та був поділений на 7 

підперіодів тривалістю 7 діб кожен. 

Упродовж досліду молодняк перепелів усіх 

груп отримував розсипний повнораціонний 

комбікорм згідно із схемою досліду (табл. 1). 

Рівень молочної кислоти в комбікормі регулю-

вали шляхом її додаткового введення 

(розпиленням на кормосуміш й ступеневим 

перемішування). За якістю харчова молочна 

кислота відповідала ДСТУ 4621 [2]. 

У перепелів віком 35, 42 та 49 діб вивчали 

м’ясні якості тушок. Для цього забивали по 4 

голови з кожної групи (2 самки і 2 самця), з 

наступним розтином і зважуванням окремих 

частин й органів. Для забою відбирали тварин 

з живою масою,що відповідала середній по 

групі.  

Забійні якості перепелів оцінювали за таки-

ми показниками: передзабійна маса; маса не-

патраної тушки; маса напівпатраної тушки; 

маса патраної тушки; маса їстівних частин; 

маса внутрішнього жиру.  

На основі показників післязабійних якостей 

перепелів розраховували індекси м’ясних яко-

стей тушок. 

Обвалювання тушок проводили за загально-

прийнятою методикою [3]. 

Біометричну обробку даних здійснювали за 

допомогою програмного забезпечення MS 

Excel з використанням вбудованих статистич-

них функцій. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
У результаті досліджень було виявлено вплив 

згодовування комбікорму із різними рівнями 

молочної кислоти на показники забою перепе-

лів (табл. 2). 

Абсолютні значення показників забою пе-

репелів у 35-добовому віці співвідносяться із 

живою масою, яка була найвищою у перепелів 

4-ї групи, яким згодовували комбікорм з 

0,5 мл/100 г молочної кислоти. Перепели цієї 

групи вірогідно (р<0,01) перевищували окремі 

показники забою ровесників контрольної гру-

пи. Зокрема за передзабійною масою на 5,9%, 

масою непатраної тушки – 5,8%, напівпатраної 

– 6,4%, патраної тушки – 6,6%, масою м’язів 

задніх кінцівок – 8,1 % та з вірогідністю 

(р<0,001) перевершували за масою грудних 

м’язів на 7,8 %,а також за масою шкіри з під-

шкірним жиром на 4,8 % (р<0,05). 

Крім того перепели, яким згодовували ком-

бікорм з рівнем 0,3 мл/100 г молочної кислоти 

також вірогідно (р<0,05) перевершували пти-

цю 1-ї групи за передзабійною масою – на 

3,4%, масою непатраної тушки – на 3,2%, на-

півпатраної – на 3,7%, патраної тушки – на 

4,1%, м’язів задніх кінцівок – на 5,2%, та з ві-

рогідністю (р<0,01) перевершували за значен-

Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.4.№1,2016 161 

Група 
Кількість 

голів, 
Особливості годівлі молодняку перепелів в період 1‒49 діб 

2 – дослідна 100 ОР + 0,1 мл/100 г комбікорму МК 

3 – дослідна 100 ОР + 0,3 мл/100 г комбікорму МК 

4 – дослідна 100 ОР + 0,5 мл/100 г комбікорму МК 

1 – контрольна 100 ОР 

Таблиця 1. Схема науково-господарського досліду  

Примітка. ОР – основний раціон, МК – молочна кислота  



ням показника грудних м’язів – на 4,9%. При 

цьому більшість значень показників забою пе-

репелів 2-ї групи були подібними до значень 

контрольної групи, хоча й перевищували їх в 

незначній мірі, зокрема за масою грудних м’я-
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Таблиця 2. Показники забою перепелів, г  

Примітка. * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 порівняно з контрольною групою.  

Показник 
Група 

1 2 3 4 

35-добовий вік 

Передзабійна маса 214,3±1,75 218,5±1,94 221,5±1,85* 227,0±1,78** 

Маса непатраної тушки 189,82±1,731 192,86±1,850 195,94±1,663* 200,80±1,892** 

Маса напівпатраної тушки 173,74±1,614 177,46±1,274 180,15±1,670* 184,83±1,522** 

Маса патраної тушки 149,71±1,348 153,21±1,284 155,78±0,657* 159,65±1,324** 

Маса їстівних частин: грудні м’язи 37,25±0,270 38,43±0,297* 39,06±0,290** 40,15±0,234*** 

м’язи нижніх кінцівок 23,31±0,219 24,04±0,176* 24,53±0,275* 25,20±0,258** 

шкіра з підшкірним жиром 13,94±0,165 14,17±0,171 14,41±0,256 14,61±0,139* 

внутрішній жир 1,70±0,030 1,76±0,026 1,76±0,030 1,78±0,009 

печінка 5,54±0,087 5,69±0,089 5,75±0,094 5,76±0,028 

легені 1,75±0,035 1,74±0,021 1,77±0,044 1,86±0,033 

нирки 1,13±0,034 1,14±0,025 1,17±0,015 1,20±0,015 

м’язовий шлунок 4,56±0,132 4,66±0,089 4,72±0,100 4,81±0,128 

серце 1,93±0,048 1,94±0,102 2,03±0,019 2,01±0,019 

42-добовий вік 

Передзабійна маса 251,3±2,59 255,5±1,85 263,3±1,55* 268,3±1,25** 

Маса непатраної тушки 210,14±2,212 215,03±1,704 220,59±1,396** 225,16±1,192** 

Маса напівпатраної тушки 195,18±2,160 199,13±1,556 205,75±1,155** 209,49±0,718** 

Маса патраної тушки 164,32±1,582 167,57±1,023 173,55±1,237** 177,17±0,848** 

Маса їстівних частин: грудні м’язи 43,98±0,650 45,02±0,316 46,58±0,652* 47,66±0,392** 

м’язи нижніх кінцівок 29,11±0,183 29,75±0,244 31,03±0,196*** 31,94±0,225*** 

шкіра з підшкірним жиром 17,81±0,245 17,95±0,219 18,65±0,323 19,17±0,410* 

внутрішній жир 2,60±0,040 2,63±0,045 2,70±0,054 2,71±0,111 

печінка 6,44±0,189 6,57±0,125 6,64±0,058 6,85±0,504 

легені 2,19±0,052 2,23±0,042 2,33±0,099 2,35±0,060 

нирки 1,39±0,065 1,45±0,034 1,48±0,038 1,51±0,036 

м’язовий шлунок 4,88±0,225 4,98±0,192 5,21±0,213 5,27±0,170 

серце 2,39±0,060 2,47±0,080 2,56±0,082 2,59±0,057 

49-добовий вік   

Передзабійна маса 267,8±3,12 271,3±3,04 282,8±3,07* 285,3±2,43**   

Маса непатраної тушки 223,27±2,674 225,78±2,853 236,21±2,200** 238,65±1,740**   

Маса напівпатраної тушки 207,26±2,499 210,10±2,630 219,77±1,829** 221,14±2,108**   

Маса патраної тушки 172,71±2,315 175,20±2,346 182,75±1,888* 184,44±1,649**   

Маса їстівних частин: грудні м’язи 45,22±0,674 46,26±0,437 48,54±0,586* 48,98±0,383**   

м’язи нижніх кінцівок 34,07±0,597 34,89±0,633 36,89±0,481* 37,17±0,314**   

шкіра з підшкірним жиром 20,99±0,574 21,19±0,663 22,69±0,345 22,72±0,282*   

внутрішній жир 3,00±0,045 3,08±0,230 3,14±0,101 3,18±0,017*   

печінка 6,54±0,114 6,65±0,085 6,80±0,089 6,97±0,199   

легені 2,29±0,050 2,31±0,058 2,42±0,061 2,44±0,101   

нирки 1,61±0,064 1,65±0,041 1,71±0,035 1,76±0,050   

м’язовий шлунок 5,55±0,109 5,63±0,087 5,71±0,057 5,75±0,029   

серце 2,64±0,040 2,67±0,106 2,74±0,071 2,76±0,047   



зів та м’язів задніх кінцівок відповідно на 

3,2 % та 3,1% (р<0,05).  

У 42-добовому віці перепели 4-ї групи та-

кож мали найвищу масу показників забою. Во-

ни вірогідно (р<0,01) переважали ровесників 

контрольної групи за: передзабійною масою на 

6,8%, масою непатраної тушки на 7,2%, напів-

патраної тушка на 7,3%, патраної тушки на 

7,8%, грудних м’язів на 8,4% та за ступенем 

вірогідності (р<0,001) перевершували за ма-

сою м’язів задніх кінцівок – на 9,7% й з вірогі-

дністю (р<0,05) за масою шкіри з підшкірним 

жиром на 7,6%.  

Молодняк 3-ї групи дещо поступався пере-

пелам 4-ї групи за показниками забою, проте 

перевершував значення показників забою ана-

логів контролю, за передзабійною масою на 

4,8% (р<0,05), масою непатраної тушки на 

5,0% (р<0,01), напівпатраної – 5,4% (р<0,01), 

патраної тушки – 5,6% (р<0,01), грудних м’я-

зів – 5,9% (р<0,05), м’язів задніх кінцівок – 

6,6% (р<0,001). 

Аналогічна тенденція спостерігалась і при 

забої перепелів у 49-добовому віці. Молодняк, 

якому згодовували комбікорм із 0,5 мл/100 г 

молочної кислоти, вірогідно (р<0,01) переви-

щував окремі показники забою ровесників ко-

нтрольної групи. Так, за передзабійною масою 

на 6,5%, масою непатраної тушки – 6,9%, на-

півпатраної – 6,7%, патраної тушки – 6,8%, 

грудних м’язів – 8,3%, м’язів задніх кінцівок – 

9,1%, та з вірогідністю (р<0,05) перевершува-

ли за значенням показників забою шкіри з під-

шкірним жиром на 8,2% й внутрішнього жиру 

на 6,0 %. Птиця 3-ї групи, якій згодовували 

комбікорм з 0,3 мл/100 г молочної кислоти, 

поступаючись за масою показникам забою 

птиці 4-ї групи, перевершувала показники за-

бою перепелів 1-ї групи. Зокрема, за передза-

бійною масою на 5,6 % (р<0,05), масою непат-

раної тушки на 5,8 % (р<0,01), напівпатраної 

на 6,0 % (р<0,01),патраної тушки на 5,8 % 

(р<0,05), грудних м’язів на 7,3 % (р<0,05), м’я-

зів задніх кінцівок на 8,3 % (р<0,05). 

Отже, додаткове внесення молочної кисло-

ти до комбікорму молодняку перепелів деякою 

мірою впливає на їх показники забою, оскіль-

ки протягом досліду (1–49 діб) збільшується їх 

передзабійна маса, маса непатраної, напівпат-

раної і патраної тушок та вихід окремих про-

дуктів забою. Згідно P. R. Ferket, позитивний 

ефект від використання стимуляторів росту, в 

нашому випадку молочної кислоти, може бути 

пов’язаний з поліпшенням здоров’я тварин 

(пригнічення патогенної та умовно-патогенної 

мікрофлори й сприяння розвитку молочнокис-

лих бактерій) і більш ефективним використан-

ням поживних речовин корму [10]. 

Аналіз відносних показників виходу проду-

ктів забою, вказує на інший характер впливу 

згодовування комбікорму перепелам з дода-

ванням молочної кислоти (табл. 3). Так, за ви-

ходом патраної тушки та більшості продуктів 

забою у 35-добовому віці не було виявлено 

статистично значущих відмінностей між гру-

пами. Однак за виходом грудних м’язів пере-

пели, які споживали комбікорм з рівнями мо-

лочної кислоти 0,1; 0,3 й 0,5 мл/100 г, вірогід-

но перевершували значення контрольної групи 

відповідно на 1,2% (р<0,05), 1,4 та 1,7% 

(р<0,01). До того ж птиця 4-ї групи перевер-

шувала молодняк у контролі за виходом м’язів 

нижніх кінцівок на 2,0% (р<0,05). Ці результа-

ти співвідносяться з даними інших авторів 

[12], які встановили, що використання органіч-

них кислот при вирощуванні курчат-бройлерів 

призводить до збільшення виходу грудних 

м’язів. 

При забої птиці у 42-добовому віці, перепе-

ли 4-ї групи мали найвищий вихід патраної 

тушки – 66,05% й переважали перепелів 1-ї 

групи за цим показником на 1,0% (р<0,01). Ви-

хід патраної тушки молодняку 3-ї групи також 

був більший порівняно з контролем на 0,81 % 

(р<0,05). Крім того птиця 4-ї групи статистич-

но переважали молодняк 1-ї групи за виходом 

м’язів нижніх кінцівок на 2,7 % (р<0,05). За 

виходом решти продуктів забою не було вияв-

лено статистично значущих відмінностей між 

групами.  

У перепелів дослідних груп, забитих у 49-

добовому віці, за виходом патраної тушки та 

продуктів забою не було виявлено статистич-

но значущих відмінностей, але спостерігалась 

наступна тенденція: молодняк, який споживав 

комбікорм із додаванням молочної кислоти 

переважав за виходом продуктів забою молод-

няк, якому згодовували комбікорм без додат-

кового введення молочної кислоти. 

Розрахунок коефіцієнта парної кореляції 

між рівнями молочної кислоти в комбікормі та 

виходом патраної тушки вказує на наявність 
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сильного позитивного зв’язку (r = 0,88 при за-

бої птиці у 35 діб, r = 0,97 – 42 доби та r = 0,91 

–49 діб). Але відношення коефіцієнта кореля-

ції до його середньої помилки менше 3, тому 

існування зв’язку між досліджуваними вели-

чинами не можна визнати доведеним. 

Експериментальні дані відносно м’ясних 

індексів перепелів (табл. 4) свідчать, що зале-

жно від рівня молочної кислоти у комбікормі 

та періоду вирощування птиці змінюється ін-

тенсивність росту м’язової тканини на певних 

ділянках тіла.  

Так, наприклад, при забої птиці у 35-

добовому віці, перепели 4-ї групи відзначи-

лись найвищими індексами м’ясності грудей і 

тушки, що вірогідно (р<0,05) були вищими, 

ніж у контрольній групі відповідно на 1,2% та 

1,1%. За рештою індексів м’ясних якостей ту-

шок перепелів не було виявлено статистично 

значущих відмінностей між групами. Але біль-

шість показників збільшувалися за збільшення 

рівня молочної кислоти у комбікормі.  

Схожа тенденція спостерігалась при забої 

перепелів у віці 42 доби та 49 діб. Молодняк, 

якому згодовували комбікорм із вмістом моло-

чної кислоти 0,5 мл/100 г, при забої у 42-

добовому віці, перевершував ровесників конт-

ролю за м’ясністю тушки та м’ясністю задніх 
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Таблиця 3. Вихід продуктів забою перепелів, %  

Примітка. *– р<0,05; **– р<0,01; ***– р<0,001 порівняно з контрольною групою.  

Показник 
Група 

1 2 3 4 

35-добовий вік 

Вихід патраної тушки 69,88±0,145 70,12±0,122 70,34±0,340 70,33±0,176 

Вихід їстівних частин:грудні м’язи 17,39±0,048 17,59±0,063* 17,63±0,024** 17,69±0,041** 

м’язи нижніх кінцівок 10,88±0,069 11,01±0,085 11,07±0,078 11,10±0,037* 

шкіра з підшкірним жиром 6,51±0,078 6,48±0,065 6,50±0,068 6,43±0,027 

внутрішній жир 0,79±0,012 0,81±0,007 0,79±0,014 0,78±0,010 

печінка 2,58±0,026 2,60±0,026 2,59±0,036 2,54±0,022 

легені 0,82±0,020 0,80±0,004 0,80±0,025 0,82±0,017 

нирки 0,53±0,016 0,52±0,010 0,53±0,009 0,53±0,011 

м’язовий шлунок 2,13±0,076 2,13±0,039 2,13±0,041 2,12±0,063 

серце 0,90±0,029 0,89±0,042 0,92±0,007 0,89±0,012 

42-добовий вік 

Вихід патраної тушки 65,40±0,103 65,59±0,107 65,93±0,125* 66,05±0,061** 

Вихід їстівних частин: грудні м’язи 17,50±0,083 17,62±0,079 17,69±0,159 17,77±0,071 

м’язи нижніх кінцівок 11,59±0,079 11,64±0,032 11,79±0,022 11,90±0,030* 

шкіра з підшкірним жиром 7,09±0,122 7,03±0,122 7,08±0,099 7,15±0,136 

внутрішній жир 1,04±0,021 1,03±0,021 1,03±0,015 1,01±0,041 

печінка 2,56±0,076 2,57±0,060 2,52±0,029 2,55±0,178 

легені 0,87±0,024 0,87±0,010 0,89±0,034 0,88±0,022 

нирки 0,55±0,029 0,57±0,011 0,56±0,012 0,56±0,014 

м’язовий шлунок 1,94±0,109 1,95±0,071 1,98±0,089 1,96±0,057 

серце 0,95±0,026 0,97±0,037 0,97±0,036 0,96±0,020 

49-добовий вік 

Вихід патраної тушки 64,50±0,113 64,59±0,432 64,64±0,311 64,66±0,148 

Вихід їстівних частин: грудні м’язи 17,02±0,080 17,06±0,119 17,17±0,070 17,17±0,099 

м’язи нижніх кінцівок 12,72±0,119 12,86±0,102 13,04±0,041 13,03±0,057 

шкіра з підшкірним жиром 7,84±0,164 7,81±0,188 8,03±0,160 8,11±0,081 

внутрішній жир 1,12±0,023 1,13±0,077 1,11±0,039 1,14±0,009 

печінка 2,44±0,061 2,45±0,039 2,41±0,029 2,45±0,087 

легені 0,85±0,020 0,85±0,019 0,86±0,030 0,86±0,038 

нирки 0,60±0,024 0,61±0,009 0,60±0,012 0,62±0,018 

м’язовий шлунок 2,07±0,040 2,07±0,046 2,02±0,031 2,02±0,027 

серце 0,98±0,019 0,99±0,043 0,97±0,021 0,97±0,016 



кінцівок відповідно на 1,2 % та 1,8 % (р<0,05), 

а при забої у 49-добовому віці – перевершував 

аналогів 1-ї групи за м’ясністю тушки на 1,9 % 

(р<0,05). 

Отже, найвища інтенсивність росту, яка бу-

ла характерна для молодняку перепелів 4-ї 

групи, супроводжувалася найвищими значен-

нями індексів м’ясних якостей тушки та вихо-

дом їстівних частин протягом досліду.  

Висновки: 
• використання у комбікормі для молодняку 

перепелів м’ясного напряму продуктивності 

молочної кислоти сприяє підвищенню їх 

показників забою, при цьому найвищими 

вони виявилися у птиці, яка споживала ком-

бікорм із вмістом молочної кислоти 

0,5мл/100 г; 

• встановлено, що при згодовуванні комбіко-

рму перепелам із додаванням молочної кис-

лоти у кількості 0,1, 0,3 та 0,5 мл/100 г, при 

забої у 35-добовому віці, призводить до збі-

льшення виходу грудних м’язів відповідно 

на 1,2%, 1,4 та 1,7%, а також до збільшення 

виходу м’язів нижніх кінцівок на 2,0 % при 

згодовуванні комбікорму з додаванням мо-

лочної кислоти у кількості 0,5 мл/100 г; при 

забої у 42-добовому віці збільшується вихід 

патраної тушки відповідно на 0,81% та 1,0% 

у перепелів, які споживали комбікорм з вмі-

стом 0,3 та 0,5 мл/100 г молочної кислоти; 

• виявлено, що залежно від рівня молочної 

кислоти у комбікормі та періоду вирощу-

вання птиці змінюється інтенсивність росту 

м’язової тканини на певних ділянках тіла, 

що підтверджується показниками індексів 

м’ясних якостей тушок перепелів, при цьо-

му найвища інтенсивність росту, яка була 

характерна для перепелів, яким згодовували 

комбікорм із вмістом 0,5 мл/100 г молочної 

кислоти, супроводжувалася найвищими 

значеннями м’ясності тушки, що на 1,1 –

1,9% вище, ніж у контрольній групі.  

Перспективи подальших досліджень по-

лягають у встановленні впливу різних рівнів 

молочної кислоти на ефективність викорис-

тання поживних речовин корму молодняку пе-

репелів породи Фараон.  
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Таблиця 4. Індекси м’ясних якостей тушок перепелів, %  

Примітка. *– р<0,05; **– р<0,01; ***– р<0,001 порівняно з контрольною групою.  

Показник 
Група 

1 2 3 4 

35-добовий вік 

М’ясність тушки 56,03±0,176 56,48±0,300 56,56±0,360 56,72±0,125* 

М’ясність грудей 24,88±0,051 25,09±0,122 25,07±0,108 25,15±0,073* 

М’ясність задніх кінцівок 15,57±0,071 15,69±0,120 15,74±0,145 15,78±0,053 

Вихід їстівних частин 70,99±0,314 71,28±0,218 71,33±0,480 71,24±0,262 

42-добовий вік 

М’ясність тушки 62,19±0,055 62,37±0,143 62,59±0,209 62,95±0,192* 

М’ясність грудей 26,76±0,154 26,87±0,090 26,84±0,207 26,90±0,123 

М’ясність задніх кінцівок 17,71±0,100 17,75±0,042 17,88±0,062 18,02±0,041* 

Вихід їстівних частин 76,28±0,379 76,33±0,263 76,45±0,261 76,76±0,546 

49-добовий вік 

М’ясність тушки 65,64±0,368 66,23±0,341 66,93±0,445 66,87±0,180* 

М’ясність грудей 26,18±0,237 26,41±0,211 26,56±0,156 26,56±0,112 

М’ясність задніх кінцівок 19,73±0,179 19,91±0,140 20,18±0,152 20,16±0,056 

Вихід їстівних частин 78,67±0,314 78,93±0,497 79,56±0,390 79,75±0,425 
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ПОКАЗАТЕЛИ УБОЯ МОЛОДНЯКА ПЕРЕПЕЛОВ ПРИ РАЗНЫХ УРОВНЯХ 
МОЛОЧНОЙ КИСЛОТЫ В КОМБИКОРМЕ 

Отченашко В. В., Уманець Д. П., Нечай Н. Н. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев 

Приведены результаты исследований относительно показателей убоя молодняка перепелов при раз-

ных уровнях молочной кислоты в комбикорме. Изучены показатели и выход продуктов убоя молодняка 

перепелов в зависимости от различных уровней молочной кислоты в комбикорме. Доказано, что использо-

вание молочной кислоты в комбикорме способствует повышению показателей убоя перепелов и выхода 

продуктов убоя в %, при этом самыми высокими они оказались у птицы, которая потребляла комбикорм 

с содержанием молочной кислоты 0,5 мл/100 г. По качеству пищевая молочная кислота соответствова-

ла ДСТУ 4621. Установлено, что в зависимости от уровня молочной кислоты в комбикорме и периода 

выращивания птицы меняется интенсивность роста мышечной ткани на определенных участках тела, 
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THE SLAUGHTERING INDEXES IN GROWING QUAILS BY DIFFERENT LEVELS OF 
LACTIC ACID IN MIXED FODDER 

V. Otchenashko, D. Umanets, N. Nechay  

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv 

 

Deals with the results of studies regarding the slaughtering indexes in growing quails by different levels of lac-

tic acid in mixed fodder. The experimental studies was conducted in the scientifically-experimental laboratory 

feed additives of Department of feed additives in animal nutrition and feed technology to them. P. D. Pshenychny 

of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine on Pharaoh breed quail. For the purpose of 

study the meat quality of carcasses in 35-, 42- and 49-day age were taken to 4 typical quails from each group (2 

females and 2 males) and was carried out the slaughter of poultry from the followed by dissection and weighed of 

individual parts and organs. Study the slaughter clues of Quails, at the direction of the production of meat, de-

pending on the content of lactic acid, mixed into fodder. 

Established, that the use of lactic acid in the mixed fodder improves slaughtering indexes of quails and yield 

products of slaughter in %, and the highest slaughtering indexes were in the quails, that consumed feed contain-

ing lactic acid on the level 0.5 ml/100 g. The quality of food lactic acid met the standards of ISO 4621. Found that 

the rate of growth of muscle tissue in certain parts of the body varies depending on the level of lactic acid in the 

fodder and growing period of poultry, that is confirmed by indexes meaty of carcasses of quails, and the highest 

rate of growth, that was characterized for quails, who were given fodder containing 0.5 ml / 100 g of lactic acid, 

accompanied by the highest values indexes meaty of carcass, which is 1.1-1.9% higher than in the control. 

Key words: quails, lactic acid, slaughter indexes, carcass meatiness, the yield of edible part, mixed fodder. 

что подтверждается показателями индексов мясных качеств тушек, при этом самая высокая интенсив-

ность роста, которая была характерна для перепелов, которым скармливали комбикорм с содержанием 

0,5 мл/100 г молочной кислоты, сопровождалась высокими значениями мясности тушки, что на 1,1–1,9% 

выше, чем в контроле. 

Ключевые слова: перепела, молочная кислота, показатели убоя, мясистость тушки, выход съедобных 

частей, комбикорм. 



Постановка проблеми. Широке викорис-

тання промислових технологій виробництва 

молока потребує тварин з достатньо високим 

генетичним потенціалом. При цьому, такі ме-

тоди відбору тварин як порода, рівень продук-

тивності та високі репродуктивні якості, які 

спроможні проявляються впродовж тривалого 

господарського використання, стають чи не 

найголовнішими. Селекціонери все частіше 

звертають увагу на екстер’єрні показники тва-

рин і не лише на розвиток вимені, а й на його 

технологічність. Тобто, добре розвинуте вим’я 

повинне підкреслювати гармонійну будову 

тіла корови та бути легким в його обслугову-

ванні операторами, працюючи два, а то й три 

рази з доїльним апаратом. Окрім того, стан 

вимені, його відвислість чи, навпаки, 

“піджарість” у багатьох випадках визначає не 

лише чистоту отриманого молока, особливо за 

видоювання на доїльних установках типу 

“Паралель”, коли підключення до дійок апара-

ПІЩАН І. С., аспірант1  Дніпропетровський державний аграрно-

економічний університет 

м. Дніпропетровськ 

У статті викладені матеріали дослідження морфологічних властивостей вимені корів швіцької 

породи різного екологічного походження. Встановлено, що на 2-3 місяці лактації довжина вимені корів 

швіцької породи становить у середньому 38,7-39,7 см, натомість ширина суттєво менша і знаходиться 

біля показника 30 см. У цей же час у тварин, імпортованих навесні, коли адаптація до нових умов 

експлуатації була у теплу пору року, ширина вимені найбільша і становить у середньому 31,5 см. Це 

значення більше показників сумської та австрійської швіцької худоби, але завезеної восени, коли 

адаптація проходила у холодну пору року, відповідно показник більше на 7,62 і 6,03 % (Р<0,001). З огляду 

на це, обхват вимені весняної австрійської швіцької худоби найбільший і становить 132,4 см. 

Весняні австрійські швіцькі корови з високими адаптаційними властивостями мають достатній 

обхват вимені, середнє значення якого становить 132,4 см, та глибину, де передня його частина має 28,9 

см, а задня – 38,3 см. Сума цих лінійних показників забезпечує умовний об’єм вимені на рівні 14692,5 см3. 

Достатньо розвинута паренхіма та ємнісна система вимені забезпечують разовий удій у цих тварин на 

рівні 13,8 кг. 

Дійки вимені швіцьких корів мають симетричне розташування, циліндричну форму, довжину до 5,8 см 

передні та до 7,5 см – задні. У 73,3-76,7% тварин ванноподібна форма вимені, проте, у імпортованих 

осінніх корів швіцької породи з недостатніми адаптаційними властивостями, на чашоподібну форму 

вимені приходиться 43,3% поголів’я. 

Ключові слова: корови, порода, молочна швіцька худоба різної селекції, морфологічні ознаки вимені, 

удій, індекс формату вимені. 

ту відбувається ззаду тварини, а й його здоро-

в’я. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Новітні технології виробництва молока, 

що базуються на інтенсивному використанні 

тварин, з мінімальними можливостями для 

відновлення та відпочинку, все ширше вико-

ристовують завезення корів з іншої екологіч-

ної зони. Тобто, в сучасних умовах все більше 

розповсюдження набуває імпортування висо-

копродуктивних тварин з добре розвинутим 

вим’ям. [1]. 

У молочному скотарстві вим’я корів – це 

найважливіша стать екстер’єру, яка характери-

зується за формою та лінійними параметрами 

[2]. На 2-3 місяцях лактації вим’я повинно 

найбільш явно підкреслювати виразність мо-

лочного типу худоби. А це означає, що воно 

повинно бути достатньо довгим, щоб прости-

ратися далеко вперед по череву та виступати 

каудально за кінцівками, щільно прилягати та 
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мати майже горизонтальну лінію його дна. Ви-

м’я повинно розташовуватися дещо вище ска-

кального суглоба, бути широким й глибоким з 

симетрично та широко розставленими дійка-

ми. Найбільш відповідає цим вимогам ванно-

подібне вим’я, що вважається найбільш бажа-

ним для селекціонерів молочної худоби [3]. 

Науковці та практики одностайної думки 

щодо значення морфологічних ознак вимені не 

мають, оскільки вони є надійним критерієм не 

лише прогнозування продуктивності корів, а й 

її реалізації [4, 5, 6]. Вченими встановлений 

високовірогідний вплив морфологічних ознак 

вимені на величину разових і добових надоїв 

[7]. 

Загалом Шукліна А.Ю. (2010) вказує на те, 

що розробку селекційних програм для окремої 

популяції худоби необхідно робити не лише з 

урахуванням селекційно-генетичних парамет-

рів господарсько-корисних ознак в цілому. 

Удосконалення порід худоби на підвищення 

рівня молочної продуктивності буде більш 

ефективним якщо враховуються показники за 

будовою та функціональною активністю виме-

ні [9, 10]. При цьому слід враховувати, що фо-

рму вимені та його морфологічні особливості 

передають препотентні бики [11, 12]. У корів з 

бажаною формою вимені його індекс знахо-

диться на рівні не менше 45 % [13]. Сьогодні, 

головні вимоги насамперед до технологічних 

властивостей вимені лактуючих корів [14]. 

Метою досліджень було встановити морфо-

логічні особливості вимені у швіцьких корів 

різного екологічного походження. 

Матеріал та методи досліджень. Для оцін-

ки вимені корів швіцької породи різного еко-

логічного походження молочно-виробничого 

комплексу “Єкатеринославський” було сфор-

мовано три дослідні груп. У І групі була шві-

цька худоба завезена із Сумської області Укра-

їни, яка виступала контролем. У ІІ групі були 

корови швіцької породи завезені з Австрії на-

весні, а в ІІІ – теж австрійські швіцькі корови, 

але завезені восени. Тобто, якщо для імпорто-

ваних навесні швіцьких корів адаптаційний 

період до нових умов експлуатації припадав 

на теплу пору року, то для осінніх – на холод-

ну. У кожній групі було по 30 голів корів шві-

цької породи. 

Морфологічні властивості вимені корів оці-

нювали на другому-третьому місяці лактації 

після отелення візуально та за допомогою 

взяття промірів мірною стрічкою, а також шта-

нгель циркулем (довжина, ширина, глибина та 

обхват, відстань від дна вимені до землі, дов-

жина та діаметр дійки, відстань між передні-

ми, задніми та боковими дійкам, см) за мето-

дикою Латвійської сільськогосподарської ака-

демії [15]. Відстань між передніми і задніми 

дійками вказувала на загальний розвиток ви-

мені, а відстань між боковими дійками – про 

розвиток його в ширину. 

Величину разового удою піддослідних тва-

рин встановлювали контрольним видоюван-

ням у друге доїння на установці типу 

“Паралель”. Індекс формату вимені визначали 

як добуток глибини вимені до його обхвату 

[9]. Умовний об’єм вимені визначали за фор-

мулою: 

ОВ=3/4π×К×Д/2×Ш/2×Г; 

де: ОВ – об’єм вимені; π – 3,14159; К – кое-

фіцієнт 0,6; Д – довжина вимені, см; Ш – ши-

рина вимені, см; Г – глибина вимені, см. 

Оцінюючи окомірно та шляхом прощупу-

вання визначали у тварин залозистість вимені 

та щільність його прикріплення, спадаємість 

після видоювання, виразність та розгалуже-

ність молочних вен на череві. Форму вимені у 

піддослідних швіцьких корів визначали відпо-

відно з вимогами “Інструкції з бонітування 

великої рогатої худоби молочних і молочно-

м’ясних порід” [16]. 

Увесь цифровий матеріал опрацьовували 

шляхом варіаційної статистики за методиками 

Є.К. Меркурєвої [17] з використанням станда-

ртного пакету прикладних статистичних про-

грам “Microsoft Office Excel”. 

Результати досліджень. Добре відомо, що 

високої продуктивності у корів можна досягти 

лише при сукупності всіх морфологічних 

ознак вимені, розвиток яких задовольняє су-

часні вимоги технології машинного видоюван-

ня. Перш за все, звертає на себе увагу довжина 

вимені, на скільки воно далеко розташоване 

вперед на череві та виходить назад за кінцівка-

ми. У піддослідних швіцьких корів середнє 

значення довжини вимені наближалося до по-

казника майже 40 см, з невеличким середньо-

груповим відхиленням (табл. 1). Так, у корів І 

(контрольної) групи довжина вимені була від-
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носно найбільшою і становила 39,7 см. У цей 

же час у тварин ІІ групи вим’я за цим показни-

ком було майже таким же, оскільки різниця 

становила лише 0,5 см, що відносилося до се-

редньостатистичної похибки. Лише дещо мен-

шими показниками характеризувалося вим’я 

швіцької худоби ІІІ групи, завезеної восени з 

Австрії, у якої показник довжини поступався 

значенню корів ІІ групи на 1,3 %, а І 

(контрольної) – на 2,5 %. Тим не менше, у всіх 

піддослідних швіцьких тварин вим’я було 

щільно прикріплене до черева, простиралося 

вперед та виступало каудально за кінцівками. 

Отже, вим’я всіх трьох дослідних груп ко-

рів швіцької породи різного екологічного по-

ходження характеризується як достатньо дов-

ге, оскільки ці параметри знаходяться в межах 

38,7–39,7 см. 

Другою важливою ознакою, що вказує на 

потенційну високу спроможність секретувати 

та накопичувати молоко, є ширина вимені. У 

піддослідних швіцьких корів цей показник 

становив майже 30 см, що вказувало на доста-

тній розвиток як паренхіми, так і ємнісної сис-

теми. Близьким значенням характеризувалося 

вим’я корів І (контрольної) групи, де ширина 

не опускалася менше значення на 29,1 см, а у 

тварин ІІІ групи він був більшим на 1,69 % і 

становив у середньому 29,6 см. Тим не менше, 

найкращий показник ширини вимені був у ко-

рів ІІ групи, у яких він становив 31,5 см. Це 

значення було більшим показника корів І 

(контрольної) групи на 7,62 %, а тварин ІІІ 

групи – на 6,03 % за високовірогідної різниці в 

обох випадках на рівні Р<0,001. 

Таким чином, за широтними ознаками ви-

м’я піддослідних корів І (контрольної) і ІІІ 

груп швіцької породи достатньо розвинуте. 

Проте, в австрійських швіцьких корів ІІ групи, 

що адаптувалися до умов промислового ком-

плексу в літній час, перевага за шириною ви-

мені як над тваринами І (контрольної) групи 

сумської селекції, так аналогів ІІІ групи до-

сить суттєва і становить в середньому відпові-

дно 7,6 і 6,0 %. 

Характеризуючись вищими загальними лі-

нійними промірами вим’я тварини ІІ групи ма-

ли кращі показники за його обхватом. Так, у 

піддослідних корів цей показник становив у 

середньому 132,4 см. Натомість у корів І 

(контрольної) і ІІІ груп він був меншим відпо-

відно на 5,59 (Р<0,05) і 5,98 % (Р<0,01). 

Отже, кращими показниками розвитку ви-

мені, включаючи і його обхват у 132,4 см, яке 
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Таблиця 1. Морфологія вимені корів швіцької породи сумської (І група) та 
австрійської селекції (ІІ і ІІІ групи)  

Показник 
Група тварин 

І (контрольна), n = 30 ІІ (дослідна), n = 30 

Лінійні проміри вимені, см:   

Довжина вимені 39,7 ±0,62 39,2 ±0,44 

Ширина вимені 29,1 ±0,46 31,5 ±0,31 

Обхват вимені 125,0 ±2,47 132,4 ±2,03 

Глибина передньої частини вимені 28,1 ±0,49 28,9 ±0,50 

Глибина задньої частини вимені 37,6 ±0,45 38,3 ±0,54 

Відстань від дна вимені до полу, см 53,3 ±0,70 53,2 ±0,31 

Відстань між дійками, см: передніми 13,8 ±0,46 14,9 ±0,35 

задніми 9,5 ±0,39 9,9 ±0,26 

передніми і задніми 12,8 ±0,25 13,3 ±0,31 

Діаметр дійок вимені, см: передніх 2,3 ±0,03 2,4 ±0,03 

задніх 2,2 ±0,02 2,2 ±0,02 

Довжина дійок, см: передніх 7,5 ±0,17 6,7 ±0,09 

задніх 5,5 ±0,48 5,8 ±0,14 



спроможне накопичувати велику кількість мо-

лока в період між доїнням, характеризуються 

корови швіцької породи ІІ групи австрійської 

селекції, у яких сформувалися кращі адапта-

ційні властивості. 

Окрім довжини та ширини великого значен-

ня набуває глибина, що може характеризувати 

вим’я як цілісну секреторну та ємнісну систе-

му. З огляду на те, що молочні залози прикріп-

люються до черева, конфігурація якого з гори-

зонтального змінюється каудально на майже 

вертикальний, то глибина вимені має два про-

міри. Перший – для передньої частини вимені, 

де розташовані менш функціонально активні 

молочні залози. Піддослідні тварини за показ-

ником глибини передньої частини вимені ха-

рактеризувалися майже однаково, оскілки зна-

чення не перевищувало 29 см. Так, у корів І 

(контрольної) групи глибина передньої части-

ни вимені становила у середньому 28,1 см, на-

томість у тварин ІІ і ІІІ груп це значення було 

відповідно на 2,77 і 1,40 % вищим і становило 

в середньому 28,9 і 28,5 см. 

Вагомішого значення має показник глибини 

задньої часини вимені, де розташовані більш 

продуктивні молочні залози. Найвищим показ-

ником характеризувалися корови ІІ групи, у 

яких глибина задньої частини вимені станови-

ла у середньому 38,3 см. У цей же час, це зна-

чення у корів І (контрольної) групи становило 

37,6 см, а у тварин ІІІ групи – 37,1 см. Вони 

поступалися показнику корів ІІ групи відпові-

дно на 1,86 і 3,23%. 

Наведена характеристика вимені піддослід-

них корів вказує на суттєву різницю глибини 

передньої та задньої його частин. Так, перева-

га глибини задньої частини над передньою у 

корів І (контрольної) групи була найбільшою і 

становила в середньому 25,3%. У цей же час 

така різниця показників у тварин ІІ і ІІІ груп 

була дещо меншою і становила відповідно 

24,5 і 23,1%. Не дивлячись на велику різницю 

двох показників лінія дна вимені піддослідних 

корів була майже горизонтальна з невеличким 

кутом при переході у черево. 

Отже, вим’я піддослідних швіцьких корів 

характеризується достатньою глибиною як пе-

редньої його частини, так і задньої, середні 

значення яких коливаються відповідно в ме-

жах 28,1–28,9 і 37,1–38,3 см. 

За технологічними вимогами вим’я корів 

повинно бути достатньо глибоким, що забез-

печує його великий об’єм, але не опускатися 

нижче скакального суглоба. У піддослідних 

швіцьких корів показник відстані від дна ви-

мені до підлоги перевищував пів метра, що 

дозволяло легко його обслуговувати під час 

доїння. Так, у корів І (контрольної) групи ви-

м’я розташовувалося на висоті 53,3 см над під-

логою. Майже таким же показником характе-

ризувалися тварини ІІ і ІІІ групи, у яких він 

становив у середньому відповідно 53,2 і 52,0 

см. 

Таким чином, довге, широке та глибоке ви-

м’я піддослідних корів не відвисає нижче ска-

кального суглоба, що убезпечує від інфекцій-

ного та механічного ураження під час відпочи-

нку та активного моціону. Тобто, така важлива 

селекційна ознака в системі оцінки вимені 

швіцьких корів як відстань від його дна до під-

логи підкреслює технологічність лактуючих 

піддослідних тварин. 

Сучасні доїльні системи та промислова тех-

нологія експлуатації корів молочних порід ви-

магають досить конкретні параметри розвит-

ку, розташування та форми дійок вимені. У 

проведених дослідженнях дійки лактуючої 

швіцької худоби характеризувалися помірним 

діаметром, показник якого для передніх стано-

вив у середньому 2,3 см, а для задніх – не пе-

ревищував 2,2 см. Необхідно відмітити, що у 

проведених дослідженнях довжина дійок мала 

залежність від топографічного розташування. 

Так, якщо передні дійки мали довжину в сере-

дньому 6,7–7,5 см, то задні були дещо корот-

шими та мали показник на рівні 5,5–5,8 см. 

Причому, якщо у корів І (контрольної) та ІІІ 

груп довжина передніх дійок була більшою 

задніх на 26,7%, то у корів ІІ групи ця різниця 

не перевищувала 13,4%, хоча вірогідність різ-

ниці була досить високою у всіх випадках на 

рівні Р<0,001. 

Не менш важливого значення має показник 

топографії дійок на вимені. Було досліджено, 

що більш широке розташування передніх ді-

йок мали тварини ІІ групи, де цей показник 

становив у середньому 14,9 см. Натомість шві-

цькі корови І (контрольної) і ІІІ групи характе-

ризувалися майже однаковим значенням, яке 

не перевищувало 13,9 см, що поступалося по-

казнику корів ІІ групи на 6,71%. 

З огляду на те, що задні дійки вимені прак-
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тично розташовані на рівні задніх кінцівок 

тварини, то і розташування їх було дещо збли-

женим. Показник відстані між цими дійками 

не перевищував 9,9 см у корів ІІ групи, хоча і 

не опускався нижче значення на рівні 8,7 см у 

корів ІІІ групи. В цілому різниця у розташу-

ванні на вимені між передніми та задніми дій-

ками становила у середньому 33,6% Р<0,001. 

Якщо відстань між передніми і задніми дій-

ками у корів І (контрольної) та ІІІ груп була 

майже однаковою та становила в середньому 

12,7 см, то у тварин ІІ групи вона була біль-

шою на 4,5% і становила 13,3 см. 

У всіх піддослідних швіцьких корів трьох 

груп дійки мали вірну анатомічну будову цилі-

ндричної форми та заокруглені на їх кінчику, 

що забезпечувало хороше їх розташування в 

доїльному стакані та нормальне молоковиве-

дення під час роботи доїльного апарату. Дійки 

вимені тварин були на дотик досить еластичні, 

а їх стінки – щільні, що вказувало на їх здоро-

в’я. 

Таким чином, вим’я всіх піддослідних тва-

рин характеризується доброю технологічніс-

тю, про що свідчить його високе розташування 

з широкою топографією циліндричної форми 

та достатньої довжини дійок. 

Форма вимені піддослідних швіцьких корів 

визначала сукупність показників – довжина, 

ширина та глибина, які за своєю природою 

взаємопов’язані з рівнем разових надоїв та мо-

локовіддачею, а також станом здоров’я (табл. 

2). Піддослідні тварини характеризувалися до-

сить задовільними показниками молочної про-

дуктивності, оскільки величина разового удою 

у друге (обіднє) доїння була не менше 12 кг. 

При цьому найвищим удоєм характеризували-

ся тварини ІІ групи, у яких він становив у се-

редньому 13,8 кг. Натомість у корів І 

(контрольної) і ІІІ груп цей показник був мен-

шим відповідно на 10,4 і 12,2% (Р<0,001). 

Високі показники рівня разових удоїв під-

дослідних корів швіцької породи вказували на 

добрий розвиток паренхіми та ємнісної систе-

ми молочних залоз, що підтверджувалося ви-

щенаведеними лінійними параметрами. Окрім 

того, вим’я тварин, вірогідно, мало оптималь-

не співвідношення залозистої й сполучної тка-

нини, що забезпечувало високі надої. Якщо 

показник умовного об’єму вимені корів І 

(контрольної) і ІІІ груп був практично рівним і 

становив у середньому відповідно 13301,9 і 

13225,9 см3, то у їх аналогів ІІ групи він був 

більшим відповідно на 9,46 і 9,98% (Р<0,001). 

Проте індекс формату вимені у піддослідних 

швіцьких корів був майже однаковим і колива-

вся в межах від 25,5 до 26,4 одиниці. 

Найбільш бажаною формою вимені лактую-

чих тварин вважається ванноподібна, як най-

більш продуктивна та технологічна. У прове-

дених дослідженнях корови І (контрольної) і ІІ 

груп, це майже три чверті поголів’я, мали ван-

ноподібну форму вимені. Таке вим’я досить 

щільно прилягало до черева тварин, утворюю-

чи лише невеличкий кут лінії черева та перед-

ньої частини вимені. У цих дослідних групах 

близько 25% їх поголів’я мали чашоподібну 

форму вимені, що також бажано для тварин 

молочного типу. 

Зовсім іншими показниками форми вимені 

характеризувалися піддослідні тварини ІІІ гру-

пи, у яких лише 56,7% швіцьких корів мали 

ванноподібну форму вимені, тоді як на чашо-

подібну припадало 43,3% поголів’я. 

Візуальна оцінка рівномірності розвитку 

вимені показала, що піддослідні швіцькі коро-

ви в найменшій мірі характеризуються гіпога-

лактією чи агалактією молочних залоз. Хоча, 
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 Показник 
Група тварин 

І (контрольна), n = 30 ІІ, n = 30 

Разовий удій, кг 12,5 ±0,31 13,8 ±0,21 

Умовний об’єм вимені, см3 13301,9±339,74 14692,5±332,16 

Індекс формату вимені 26,4±0,36 25,5±0,32 

Форма вимені, %: 

ванноподібна 

чашоподібна 

  

73,3 

26,7 

  

76,7 

23,3 

Таблиця 2. Розвиток вимені корів швіцької сумської (І група) та  
австрійської селекції (ІІ і ІІІ групи)  



доведена у цих дослідженнях різна глибина 

передньої та задньої частини вимені піддослід-

них корів вказувала на те, що задні молочні 

залози вимені все ж краще розвинені, ніж пе-

редні. Тобто індекс вимені тварин нижче пока-

зника 50%, що могло спричиняти нетривале 

“холосте” доїння менш продуктивних молоч-

них залоз у кожне доїння. 

Вим’я піддослідних тварин за зовнішнім 

виглядом мало досить хорошу систему крово-

обігу, про що можна було судити за виразніс-

тю черевних молочних вен (рис. 1). Вони до-

сить крупні, мають велику звитість та розгалу-

женість по череву, що вказувало на хороший 

розвиток кровоносної системи для доставки 

попередників молока до паренхіми вимені. 

Вим’я швіцьких корів було щільно прикріп-

лене до черева, мало помірно виражену по-

вздовжну борозну, натомість бічна борозна 

майже не була виражена, що вказувало на доб-

рий розвиток молочних залоз. 

Тканини вимені характеризувалися своєю 

залозистістю, про що вказував рівень разових 

удоїв. Вим’я піддослідних швіцьких корів бу-

ло м’яке при прощупуванні, еластичне та доб-

ре спадалося після видоювання (рис. 2). На-

пружене вим’я перед видоюванням вказувало 

на заповнення досить великої ємнісної систе-

ми молоком, що секретувалося впродовж вось-

мигодинного інтервалу між видоюваннями.  

По закінченню видоювання на молочному 

дзеркалі з’являлися складки, вим’я зменшува-

лося у розмірах. 

Отже, вим’я швіцьких корів характеризу-

ється своєю симетричністю, помірно довге, 

досить широке та глибоке та достатньо щільно 
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Рис. 2. Здатність до спадання вимені корів після звільнення від накопиченого секрету на 
доїльній установці  

Рис. 1. Виразність молочних вен на череві лактуючих швіцьких корів 



прикріплене до черева. Форма та технологічні 

якості вимені – відстань до землі, довжина, 

форма й розміщення дійок та їх товщина, хара-

ктеризують молочний тип швіцької худоби. 

Висновки. 

1. Лактуючі корови швіцької породи мають 

добре розвинуте, щільно прикріплене до чере-

ва, достатньо симетричне з широко розставле-

ними дійками циліндричної форми вим’я, що 

підкреслює їх молочний тип. 

2. Австрійські швіцькі корови, у яких адап-

таційний період до нових умов експлуатації 

промислового комплексу проходив у літній 

час, вим’я розвинуте краще, його довжина зна-

ходиться на рівні 39,2 см, ширина – 31,5 см, а 

глибина доходить до 38,3 см, що забезпечує 

обхват 132,4 см. 

3. Умовний об’єм вимені та величина разо-

вого надою австрійських добре адаптованих 

швіцьких корів становить відповідно 14692,5 

см3 і 13,8 кг, що більше показників швіцьких 

корів сумської селекції у середньому на 9,4% 

(Р<0,01), австрійських тварин, у яких адапта-

ційний період відбувався в холодну пору року, 

– відповідно на 10,0 і 10,9 % (Р<0,001). 

4. У більше 73% швіцьких корів сумської та 

австрійської селекції з високими адаптивними 

властивостями форма вимені ванноподібна, 

натомість у австрійської швіцької худоби з не-

достатньою адаптацією до жорстких умов екс-

плуатації цей показник на 26,1% менший і ста-

новить лише 56,7%.  
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЫМЕНИ КОРОВ ШВИЦКОЙ ПОРОДЫ 
АВСТРИЙСКОЙ И СУМСКОЙ СЕЛЕКЦИИ 

Пищан И. С. 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г .Днепропетровск 

Изложены материалы исследования морфологических свойств вымени коров швицкой породы разного 

экологического происхождения. Доказано, что на 2-3 месяце лактации длина вымени коров швицкой поро-

ды становит в среднем 38,7-39,7 см, но ширина существенно меньше и находится возле показателя 30 

см. В это же время у животных, импортированных весной, когда адаптация к новым условиям эксплуа-

тации была в теплое время года, ширина вымени наибольшая и становит в среднем 31,5 см. Это значе-

ние больше сумских и австрийских коров швицкой породы, но завезенных осенью, когда адаптация проис-

ходила в холодное время года, соответственно показатель больше на 7,62 и 6,03 % (Р<0,001). С учетом 

этого, обхват вымени весенних австрийских коров швицкой породы наибольший и составляет 132,4 см. 

Весенние австрийские коровы швицкой породы с высокими адаптационными свойствами имеют дос-

таточный обхват вымени, среднее значение которого составляет 132,4 см, а глубина передней его части 

составляет 28,9 см, а задней – 38,3 см. Сумма этих линейных показателей обеспечивает условный объем 

вымени на уровне 14692,5 см3. Достаточно развитая паренхима и емкостная система вымени обеспечи-

вают разовый удой этих животных на уровне 13,8 кг. 

Соски вымени швицких коров имеют симметричное размещение, цилиндрической формы, длиной до 5,8 

см передние и до 7,5 см – задние. У 73,3-76,7 % животных ваннообразная форма вымени, но, в импорти-

рованных осенних коров с недостаточными адаптационными свойствами, на чашеподобную форму вы-

мени приходится 43,3 % поголовья. 

Ключевые слова: коровы, порода, молочные коровы швицкой породы разной селекции, морфологиче-

ские свойства вымени, удой, индекс формата вымени. 

MORPHOLOGICAL PROPERTIES OF UDDER COW SWISS BREED AUSTRIAN 
AND OF THE SUMY REGION SELECTION  

I. Pishchan 

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovsk 

The article describes the study materials of the morphological properties of the udder of cows Schwyz breed 

different environmental origin. It is proved, that on the 2-3 month of lactation the length udder Swiss breed be-

comes on average 38,7-39,7 cm , but the width is much smaller and is located near the exponent of 30 cm. At the 

same time the animals, imported in spring, when adapting to the new conditions of operation in the warmer 

months, the maximum and the largest width of the udder is an average of 31,5 cm. This value is greater than cow 

of the Sumy selection and Austrian selection of Swiss breed, but imported in the fall, when the adaptation takes 

place in the cold season, the exponent more respectively at 7,62 and 6,03 % (P <0,001). With this in mind, the 

girth of the udder spring Austrian cows Swiss breed and the highest and is 132,4 cm. 

Spring cows of Austrian Swiss breed with high adaptive properties have a sufficient girth of the udder, the av-

erage value of which is 132,4 cm, and the depth of the front part is 28,9 cm, and the rear – 38,3 cm. The sum of 

these indicators provides conditional volume of the udder at the level of 14692,5 cm3. Sufficiently developed pa-

renchyma and the capacitive system of the udder provides a one-time milk yield of the animals at the level of 13,8 

kg. 

Nipples udder of Swiss breed cattle have a symmetrical arrangement, a cylindrical shape, a length of 5,8 cm 

anterior and up to 7,5 cm – rear. In 73,3-76,7% Swiss breed cow the udder have a bath-shaped form. But, im-

ported in the autumn period cow with insufficient adaptive properties, the bowl-like shape of the udder have 

43,3% of the livestock.  

Key words: cow, breed, dairy cow of Swiss breed different selection, morphological properties of the udder, 

milk yield, index of the format udder.  



Постановка проблеми. Процес відтворен-
ня у корів складається із запліднення, власне 
плодовиношування, отелення та лактації, як 
заключної фази, що забезпечує ріст та розви-
ток новонародженого. Проте запліднення, яке 
здійснюється завдяки штучному введенню чо-
ловічих гамет у статеві шляхи самки, не зав-
жди відбувається у бажаний час, який визнача-
ється технологічними вимогами експлуатації 
корів на промисловому комплексі.  

У процес запліднення втручаються, з одно-
го боку, фізіологічна готовність статевої сис-
теми самки та, з іншого, паратипові фактори, 
куди входить також майстерність техніка шту-
чного осіменіння. Більше того, на цей процес 
впливає і фізіологічний стан лактуючого орга-
нізму, коли вся система спрямована на синтез і 
секрецію молока. То ж сервіс-період у більшо-
сті випадків суттєво подовжується, що визна-
чає плодовитість корів впродовж господарсь-
кого використання на промисловому комплек-
сі та його ефективність. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Оптимальні показники відтворної здатно-
сті молочних корів дають можливість більш 
повно реалізувати їх генетичний потенціал – 
отримати максимум молока та щорічно мати 
приплід від кожної тварини з тривалим їх гос-
подарським використанням [1]. Більшість до-

ПІЩАН С. Г., д. с.-г. н., професор 

ЛИТВИЩЕНКО Л. О., к. с.-г. н., доцент 
ГОНЧАР А. О., к. с.-г. н., доцент  

Дніпропетровський державний аграрно-

економічний університет 

м. Дніпропетровськ 

Викладено матеріали дослідження залежності молочної продуктивності голштинських корів та від 

тривалості сервіс-періоду. Встановлено, що за рівня молочної продуктивності в перерахунку на 305 діб 

лактації корів першої-п’ятої лактацій у середньому 10687,5 кг фізичного або 10785,6 кг 4%-ового молока 

сервіс-період не перевищує 65,8 доби. У цей же час, у голштинів такого ж віку та продуктивності 

відповідно 11237,2 і 10893,4 кг молока сервіс-період становить у середньому 542,8 доби. Якщо різниця за 

показником сервіс-періоду в досліджуваних голштинів становить 8,25 рази, то за рівнем надою 

фізичного молока вона не перевищує 4,9%, тоді як за 4%-овим її  взагалі немає. Це вказує на те, що рівень 

продуктивності та лактаційна домінанта не мають вирішальної ролі в ефективному заплідненні 

лактуючих корів. 

Доведено, що тривалий сервіс-період призводить до безпліддя на рівні 373,1–527,8 доби, втрат 

приплоду 1,3–1,8 голови на кожну корову, а також знижує інтенсивність їх використання. 

Ключові слова: корова, сервіс-період, лактація, удій, жир, білок, безпліддя, міжотельний період 

слідників вважають, що оптимальна тривалість 
сервіс-періоду молочних корів повинна знахо-
дитися в межах 60–80 діб [2].  

Проте, деякі дослідники вказують на перева-
ги подовженого сервіс-періоду, оскільки від 
таких тварин можна отримувати більше молока 
за тривалого лактаційного періоду [3, 4]. Нато-
мість практики та вчені вказують на те, що яло-
вість високопродуктивних тварин завдає суттє-
вих збитків господарству з розведення високо-
ефективних молочних порід [5].   

Багато вчених і практиків цілком логічно 
вважають, що із збільшенням рівня молочної 
продуктивності, що забезпечується сильною 
лактаційною домінантою, суттєво погіршують-
ся показники відтворювальної здатності стада: 
зростає індекс осіменіння та тривалість сервіс-, 
лактаційного та міжотельного періодів, зростає 
безпліддя [6, 7, 8].   

Таким чином, за оптимальних умов експлуа-
тації рівень молочної продуктивності корів тіс-
но пов’язаний з їх відтворною функцією, хоча 
питання їх взаємодії іще необхідно досліджува-
ти [9].   

Метою досліджень було встановити вплив 
високого рівня продуктивності та лактаційної 
домінанти на тривалість сервіс-періоду чисто-
породних корів голштинської породи за повно-
цінної енергетичної годівлі в умовах промисло-
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вого комплексу.  
Матеріал та методи досліджень. Дослі-

дження провели на промисловому комплексі з 
виробництва молока ПрАТ “Агро-Союз”, де 
експлуатуються корови голштинської породи. 
Було відібрано тварин першої-п’ятої лактації 
та сформовано по дві групи відповідно з коро-
тким та тривалим сервіс-періодом. У кожній 
піддослідній групі було по 16 голів голштинів. 
Тваринам три рази на добу роздавали кормо-
суміш на кормові столи та видоювали три рази 
на добу на доїльній установці типу 
“Паралель”.  

У піддослідних тварин визначали величину 
надою за 305 діб лактації фізичного молока 
(кг) та в перерахунку на 4%-ове, найвищий 
добовий удій (кг), сервіс- та міжотельний, а 
також лактаційний періоди (дн), якість молока 
– масову частку жиру та білка (%) та їх проду-
кцію (кг), безпліддя (дн) та інтенсивність ви-
користання – як відношення кількості молока і 
міжотельного періоду (кг/дн). 

Цифровий матеріал опрацьовували шляхом 
варіаційної статистики за методиками Є. К 
Меркурєвої [10] з використанням стандартно-
го пакету прикладних статистичних програм 
“Microsoft Office Excel”. 

Результати досліджень. На промисловому 
підприємстві повноцінний та збалансований 
рівень годівлі забезпечують як достатню живу 
масу корів, так і величину разових та добових 
надоїв (табл. 1). Так, голштинські первістки 

двох груп мали достатньо високу живу масу, 
яка не опускалася нижче 573,3 кг та характе-
ризувалася максимальним значенням на рівні 
598,6 кг. Це досить високі показники, оскільки 
молодий організм після першого отелення 
продовжує рости на фоні напруженої лактацій-
ної функції. Зовсім не випадково, що уже у 
другу лактацію маса тварин суттєво зросла і 
становила 625,6 кг, хоча і не перевищувала 
633,1 кг.  

Після другої лактації ріст тварин продовжу-
вався, тому в третю лактацію їх маса наближа-
лася до показника 702,1 кг. Необхідно відміти-
ти, що третя лактація корів характеризується 
максимальним показником живої маси, оскіль-
ки в подальшому, вона з віком корів невпинно 
зменшувалася, що вказувало на деяке фізіоло-
гічне виснаження організму за мінімальних 
можливостей відпочинку та відновлення. Так, 
у четверту лактацію маса голштинів хоча і бу-
ла іще значною та знаходилася на рівні 585,6-
678,8 кг, та все ж поступалася показнику в тре-
тю лактацію. 

Особливого зниження показник живої маси 
корів набував у п’яту лактацію, де його зна-
чення становило в середньому 580,7-583,3 кг, 
що близько відповідало першій лактації.  

Таким чином, жива маса голштинських ко-
рів впродовж п’яти лактацій їх експлуатації на 
промисловому комплексі має динамічний ха-
рактер, який зростає від першого продуктив-
ного використання (586 кг), набуває свого мак-
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Група тварин 
за віком у 
лактаціях 

Жива маса, кг 
Найвищий добовий удій Масова частка в молоці, % 

кг те ж у 4%-овому молоці жиру білка 

І, n=16 598,6±4,47 44,4±1,90 45,2±1,63 4,2±0,14 3,3±0,03 

І-І, n=16 573,3±4,78 44,3±1,21 43,2±1,18 3,8±0,04 3,2±0,02 

ІІ, n=16 633,1±12,99 48,4±2,04 49,0±2,17 4,1±0,11 3,2±0,05 

ІІ-ІІ, n=16 625,6±8,15 47,0±1,45 45,9±1,31 3,9±0,07 3,2±0,02 

ІІІ, n=16 679,1±10,47 47,9±1,78 49,7±1,67 4,3±0,14 3,2±0,04 

ІІІ-ІІІ, n=16 702,1±10,88 50,4±1,51 47,7±1,49 3,7±0,12 3,1±0,04 

ІV, n=16 585,6±6,52 48,6±1,21 48,3±1,33 3,9±0,05 3,2±0,04 

ІV-ІV, n=16 678,8±5,39 46,4±1,21 44,3±1,04 3,7±0,13 3,1±0,07 

V, n=16 580,7±4,05 48,9±1,94 48,5±1,98 3,9±0,03 3,3±0,05 

V-V, n=16 583,3±4,43 43,9±1,19 43,8±1,16 4,0±0,08 3,2±0,04 

Таблиця 1. Функціональна активність лактуючого організму голштинських корів різного віку 



симального значення у третю лактацію (690 
кг) та невпинно знижується у п’яту і знахо-
диться біля 583 кг. 

Маючи достатньо високу живу масу голш-
тини характеризувалися напруженою лакта-
ційною функцією. Аналізуючи показник най-
вищого добового удою у різновікових чисто-
породних тварин необхідно відмітити, що його 
значення не опускалося нижче 43 кг, хоча і не 
перевищувало 50 кг. Так, у первісток найви-
щий добовий удій був достатньо високим і 
знаходився у межах 44,3–44,4 кг. Більш висо-
кий  показник удою спостерігався у тварин 
другої лактації, який становив у середньому 
47,0–48,4 кг, оскільки жива маса у цей період 
збільшилася у середньому на 7,9%. Тобто, зро-
стання середньодобового удою по відношен-
ню до першої лактації становило 6,9%. 

Незначне підвищення добового удою відбу-
валося і у тварин третьої лактації, у яких він 
не опускався нижче 47,9 кг та не перевищував 
50,4 кг. Показники найвищого удою у цей вік 
тварин перевищували значення першої лакта-
ції на 9,8%, а другої – на 3,05%, у той час як 
ріст живої маси становив у середньому 8,9%. 
Тобто, адекватного зростання удою та маси 
корів третьої лактації не відмічалося. 

У четверту лактацію добові удої тварин хо-
ча і були значними, оскільки становили у сере-
дньому 46,4–48,6 кг, та все ж на 3,5% поступа-
лися показникам третьої лактації, коли жива 
маса знизилася на 8,5%. Це вказувало на те, 
що активність лактуючого організму цих тва-
рин підтримувалася за рахунок внутрішніх ре-
зервів. У п’яту лактацію функціональна актив-
ність організму корів дещо знизилася і знахо-
дилася на ріні 43,9–48,9 кг молока на добу. По 
відношенню до найвищого удою третьої лак-
тації зменшення рівня удоїв у п’яту становило 
у середньому 5,7%, тоді як жива маса знизила-
ся на 15,7%. 

Така ж динаміка зростання та спаду добо-
вих удоїв корів була характерною і у перера-
хунку на 4%-ове молоко, показник якого за 
своїм значенням дещо поступався фізичній 
масі. Тим не менше, за рахунок високої жир-
ності молока у деяких корів першої, другої та 
третьої лактації удої, виражені у 4%-овому мо-
лоці, були дещо вищими.   

Отже, показники найвищих удоїв молока за 

добу в голштинських корів зростають з їх ві-
ком до третьої лактації, набувають свого мак-
симального значення та знижуються до п’ятої 
лактації. Причому, зростання живої маси як і її 
зниження не адекватні збільшення чи змен-
шення рівня найвищих удоїв. 

Якісні показники молока голштинських ко-
рів різного віку були досить задовільними і 
відповідали породним особливостям. Хоча, 
масова часка жиру в корів І групи та ІІ групи 
була досить високою і становила в середньому 
відповідно 4,2 і 4,1%, а у корів ІІІ групи вона 
знаходилася на рівні 4,3%. Достатньо високий 
показник жирності молока спостерігався і у 
корів V-V групи п’ятої лактації, де він стано-
вив у середньому 4,0%. В загалом масова част-
ка жиру в молоці більшості груп голштинсь-
ких корів знаходилася в межах 3,7–3,9%. 

Якщо жирномолочність корів суттєво коли-
валася та мала нижню межу на рівні 3,7%, а 
верхню – на рівні 4,3%, то білковомолочність 
була досить стабільною і знаходилася в межах 
3,1–3,3%. Тобто, масова частка білка в молоці 
практично не залежала ні від віку корів, ні від 
напруженості фізіологічної активності їх орга-
нізму. 

Слід зазначити, що масова частка жиру й 
білка в молоці та їх співвідношення характери-
зують як функціональний стан травлення, так і 
показник забезпеченості тварин концентрова-
ними кормами. У проведених дослідженнях 
співвідношення жиру та білка в молоці знахо-
дилося в межах 1,19–1,34, що відповідало нор-
мі. Тобто, надмірного функціонального наван-
таження на організм лактуючих голштинів від 
великої кількості концентрованих кормів у ра-
ціоні не було. 

Таким чином, якісний склад молока у голш-
тинських різновікових корів відповідає пород-
ним особливостям та рівню і якості годівлі на 
промисловому підприємстві. 

Характеризуючи молочну продуктивність 
піддослідних груп голштинів у перерахунку на 
305 діб лактації (табл. 2) необхідно відмітити, 
що вона була достатньо високою і майже не 
залежала  від тривалості сервіс-періоду. Так, 
за сервіс-періоду в корів І групи на рівні 86,1 
доби удій перевищував 10000 кг і становив у 
середньому 10492,6 кг, що у 4%-овому молоці 
становило 10683,3 кг. Натомість у тварин гру-
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пи І-І теж першої лактації за більшої тривалос-
ті сервіс-періоду в 7,05 рази удій не перевищу-
вав 10955,7 кг фізичного молока або 10675,3 
кг у перерахунку на 4%-ове. Якщо перевищен-
ня у рівні продуктивності між двома групами 
складало за фізичним молоком лише 4,2%, то 
за 4%-овим цієї різниці майже не було. 

У корів ІІ групи другої лактації за тривалос-
ті сервіс-періоду 55 діб удій молока за 305 діб 
становив у середньому 10686,4 кг, а в перера-
хунку на 4%-ове – 10784,5 кг. Натомість у тва-
рин ІІ-ІІ групи цієї ж лактації, де сервіс-період 
був більшим у 10,5 рази, продуктивність була 
вищою лише на 5,9 % і становила в середньо-
му 11357,3 кг. За показником 4%-ового молока 
ця різниця була іще меншою, оскільки не пе-
ревищувала 2,9 %.  

Піддослідні голштини ІІІ групи третьої лак-
тації теж відзначалися коротким сервіс-
періодом, який не перевищував 55,3 доби. При 
цьому рівень продуктивності цих тварин за 
305 діб лактації становив у середньому 
10679,5 кг молока або 11072,1 кг 4%-ового. 
Тварини третьої лактації, але ІІІ-ІІІ групи ха-
рактеризувалися досить тривалим сервіс-
періодом, який був більшим у 10,5 рази і ста-
новив 578,6 доби. Рівень продуктивності цих 
тварин теж був високим і складав 11693,4 кг 
фізичного або 11051,3 кг 4%-ового молока. За 
суттєво тривалішого сервіс-періоду рівень 
удою теж був вищим, але перевищення стано-

вило лише 8,7%, хоча і з вірогідністю Р<0,01. 
У цей же час за показником 4%-ового молока 
незначна перевага  була за тваринами ІІІ групи 
з коротким сервіс-періодом. 

Досить високопродуктивним були тварини 
четвертої лактації. Так, у корів ІV групи рівень 
удою за 305 діб лактації становив у середньо-
му 10582,4 кг фізичного або 10491,2 кг 4%-
ового молока. У цих тварин сервіс-період був 
зовсім коротким і не перевищував у середньо-
му 56,4 доби. Натомість у тварин ІV–ІV групи 
ці показники становили відповідно 11243,9 і 
10721,7 кг, тоді як сервіс-період був тривалі-
шим у 8,8 рази. Тобто, за тривалішого сервіс-
періоду удій у корів був теж вищий, хоча пере-
вага становила відповідно 5,9 % (Р<0,05) і 2,2 
%. 

Голштинські корови V групи п’ятої лактації  
мали в межах фізіологічної і технологічної но-
рми сервіс-період, який становив у середньому 
76,3 доби. Рівень продуктивності цих тварин 
за 305 діб лактації перевищував 10996 кг фізи-
чного або 10896,8 кг 4%-ового молока. Не див-
лячись на те, що тварин V-V групи теж п’ятої 
лактації характеризувалися майже таким же 
рівнем удою, який становив у середньому від-
повідно 10935,9 і 10917,1 кг молока, сервіс-
період був дуже тривалим та більшим у 5,9 
рази. 

Таким чином, за тривалості сервіс-періоду 
біля 65,8 доби рівень молочної продуктивності 
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Група тварин 
за віком у 
лактаціях 

Сервіс-
період, дн 

Надій за 305 дн, кг Продукція за 305 дн, кг 

фізична маса 
те ж у 4%новому 

молоці 
жиру білка 

І, n=16 86,1±4,54 10492,6±261,56 10683,3±167,89 432,4±7,90 343,0±8,21 

І-І, n=16 607,2±26,54 10955,7±186,79 10675,3±163,48 419,5±6,73 355,0±6,34 

ІІ, n=16 55,0±0,69 10686,4±261,17 10784,5±225,71 434,±10,29 338,6±8,56 

ІІ-ІІ, n=16 579,4±27,56 11357,3±251,80 11101,6±234,02 437,2±9,96 364,0±8,89 

ІІІ, n=16 55,3±0,65 10679,5±224,69 11072,1±184,46 
453,4±10,4

9 
342,8±8,03 

ІІІ-ІІІ, n=16 578,6±24,27 11693,4±247,32 11051,3±184,07 
424,9±10,9

8 
365,3±9,31 

ІV, n=16 56,4±0,90 10582,4±89,65 10491,2±82,24 417,2±4,65 338,7±4,66 

ІV-ІV, n=16 495,6±19,5 11243,9±260,26 10721,7±112,05 414,9±7,65 351,5±5,70 

V, n=16 76,3±4,19 10996,7±195,15 10896,8±199,63 433,2±8,46 358,4±9,26 

V-V, n=16 453,1±21,52 10935,9±187,52 10917,1±155,86 436,2±7,37 350,6±6,81 

Таблиця 2. Сервіс-період та продуктивність голштинів за 305 діб лактації  



в перерахунку на 305 діб лактації корів пер-
шої-п’ятої лактації становить у середньому 
10687,5 кг фізичного або 10785,6 кг 4%-ового 
молока. У цей же час у тварин такого ж віку, у 
яких сервіс-період становить у середньому 
542,8 доби показники продуктивності станов-
лять у середньому відповідно 11237,2 і 10893,4 
кг молока. Якщо різниця за показником сервіс-
періоду становить 8,3 рази, то за рівнем удою 
фізичного молока вона не перевищує 4,9%, а 
за 4%-овим взагалі ледь досягає одиниці.  

Проведений аналіз рівня продуктивності у 
зв’язку з тривалістю сервіс-періоду вказує на 
те, що у ефективному заплідненні лактаційна 
домінанта не відіграє вирішальну роль. Вірогі-
дно дуже подрібнена кормова маса з підвище-
ною вологістю на фоні високого концентрат-
ного забезпечення кормосуміші відіграють бі-
льшу роль у функціональному стані яєчників 
та послідующому заплідненні зрілої яйцеклі-
тини, ніж рівень удоїв.  

Як підтвердження цьому положенню висту-
пають показники продукції молочного жиру та 
білка різновіковими коровами впродовж 305 
діб лактації. Так, за фізіологічної норми трива-
лості сервіс-періоду тварини продукували 
434,0 кг молочного жиру, а білка – 344,3 кг. 
Натомість у голштинів з дуже тривалим сер-
віс-періодом ці показники не перевищували 
відповідно 426,5 і 357,3 кг. А це означає, що 
сервіс-період у найменшій мірі залежить від 

фізіологічної активності лактуючого організ-
му. Тобто, лактаційна домінанта не має прямо-
го впливу на стан запліднюваності, а значить і 
тривалості сервіс-періоду. 

Ефективне осіменіння корів після отелення 
визначає сервіс-період та увесь лактаційний 
період. У проведених дослідженнях тривалість 
лактації визначалася лише перебігом тільності 
корів, оскільки на її 235 добу проводився за-
пуск, з таким розрахунком, що сухостійний 
період був не менше 50 діб. То ж лактація тва-
рин залежала, з одного боку, станом заплід-
нення після отелення та періодом запуску. У 
різновікових корів від І до V груп сервіс-
період у великій мірі відповідав фізіологічним 
нормам (табл. 3), тому лактаційний період ста-
новив у середньому 299 діб. У цей же час у їх 
аналогів від І–І до V–V груп були значні про-
блеми у заплідненні, тому сервіс-період знач-
но розтягувався у часі, а лактація тривала бли-
зько 776,4 доби.  

Тобто, якщо корів з високими відтворними 
функціями лактаційний період відповідав май-
же нормі, то у тварин з суттєвими порушення-
ми запліднюваності лактація була тривалішою 
у 2,6 рази та продовжувалася майже 800 діб.  

Технологічно визначений сухостійний пері-
од та спонтанна тривалість сервіс- й лактацій-
ного періоду визначали міжотельний період. У 
різновікових голштинів, у яких сервіс-період 
відповідав нормі, міжотельний період практи-
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Таблиця 3. Експлуатаційні якості голштинських корів 

Група тварин 
за віком у 
лактаціях 

Лактація, дн МОП* КВЗ** Безпліддя, дн 
Недоотримано 

телят, гол. 

І, n=16 319,3±4,51 371,1±4,54 1,0±0,01 13,8±1,93 - 

І-І, n=16 841,7±26,10 892,2±26,54 0,4±0,01 527,2±26,54 1,8±0,09 

ІІ, n=16 287,1±2,88 340,0±0,69 1,1±0,002 - - 

ІІ-ІІ, n=16 813,5±27,69 864,4±27,56 0,4±0,01 499,4±27,56 1,8±0,10 

ІІІ, n=16 288,9±1,14 340,3±0,05 1,1±0,002 - - 

ІІІ-ІІІ, n=16 812,1±24,25 863,6±24,27 0,4±0,01 498,6±24,27 1,7±0,09 

ІV, n=16 289,6±1,85 341,4±0,90 1,1±0,011 - - 

ІV-ІV, n=16 728,5±19,39 780,6±19,55 0,5±0,01 415,6±19,55 1,5±0,07 

V, n=16 309,9±3,97 361,3±4,19 1,0±0,01 11,3±1,68 - 

V-V, n=16 686,4±21,51 738,1±21,52 0,5±0,01 373,1±21,52 1,3±0,08 

Примітки: 1. * – МОП – міжотельний період; 2. ** – КВЗ – коефіцієнт відтворної здатності.  



чно теж відповідав нормі та становив у серед-
ньому 350,8 доби. У цей же проблемні тварини 
з тривалим сервіс-періодом характеризувалися 
подовженим міжотельним періодом, який був 
більшим у 2,4 рази і становив 827,8 доби.  

Міжотельний період визначив у голштинсь-
ких піддослідних корів коефіцієнт відтворної 
здатності. За нормального сервіс- та  лактацій-
ного періоду, а також сухостою впродовж 51,8 
доби, відтворна здатність корів не опускалася 
менше одиниці, а у ІІ, ІІІ та ІV групах він ста-
новив 1,1. Тобто, у цих корів практично був 
відсутній показник безпліддя. А це означало, 
що і втрат телят також не було. Такі тварини 
найбільш бажані для розведення на промисло-
вому комплексі, які характеризуються напру-
женою лактацією та коротким сервіс-
періодом, що забезпечує щорічно отримувати 
приплід. 

Натомість суттєві відхиленнях у відтворної 
функції призвели до дуже низького показника 
коефіцієнта відтворної здатності корів. Так, у 
піддослідних ІV-ІV і V-V групах тварин четве-
ртої та п’ятої лактації цей показник дорівню-
вав рівно половині одиниці. У цей же час у  
тварин І-І, ІІ-ІІ та ІІІ-ІІІ груп відповідно перві-
сток, другого та третього отелення, коефіцієнт 
відтворної здатності не перевищував 0,4 оди-
ниці. То ж тривалішим безпліддям характери-
зувалися первістки групи І-І, у яких він стано-
вив у середньому 527,7 доби, внаслідок чого 
від кожної такої тварини недоотримано 1,8 го-

лови приплоду. 
У голштинських корів другої та третьої лак-

тації відповідно ІІ-ІІ і ІІІ-ІІІ груп період без-
пліддя хоча і був лише дещо меншим показни-
ка первісток, та все ж становив у середньому 
499,4-498,6 доби. Це призвело до того, що від 
кожної тварини втрати приплоду складали 1,8 
і 1,7 голови.  

Незважаючи на те, що корови четвертої та 
п’ятої лактації ІV–ІV і V–V груп, які характе-
ризувалися зниженням живої маси, період без-
пліддя хоча і був тривалим та все ж мав чітку 
тенденцію до зменшення, тому кількість недо-
отриманих телят становило відповідно 1,5 і 1,3 
голови. 

Таким чином, в одних і тих же умовах екс-
плуатації голштинські високопродуктивні ко-
рови проявляють досить індивідуальну реак-
цію в реалізації продуктивної функції та мож-
ливістю до відтворення. Ось тому окремі тва-
рини проявляють генетичний потенціал висо-
ким рівнем продуктивності з задовільними 
відтворними якостями. Натомість інші твари-
ни можуть проявляти лише високу лактаційну 
функцію, у той час як здатність до запліднення 
суттєво знижується. 

Про високу племінну цінність голштинсь-
ких корів зі значним рівнем продуктивності та 
відтворною функцією свідчать дані їх інтенси-
вності використання, тобто кількість молока, 
яка приходиться на одну добу від одного оте-
лення до іншого (рисунок).  
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Рисунок. Інтенсивність використання голштинських корів на промисловому комплексі  

Примітки: 1. Ряд 1 – тварини 1-5 лактації з коротким сервіс-періодом; 
2. Ряд 2 – тварини 1-5 лактації з тривалим сервіс-періодом 



Так, у чистопородних тварин 2-5 лактацій з 
нормальними показниками відтворної функції 
удій на одну таку добу становив у середньому 
31 кг, тоді як у їх аналогів з тривалим сервіс-
періодом, цей показник не перевищував 23,6 
кг. Між розрахунковими показниками удою у 
первісток двох груп різниця була найменшою і 
становила 14,9 %. У середньому 23,8 і 24,5 % 
була різниця в удоях в групах корів відповідно 
четвертої та п’ятої лактацій.  Найбільшою різ-
ницею характеризувалися тварин другої та 
третьої лактації, у яких вона становила відпо-
відно 30,6 і 33,1 %. 

Різниця в показниках інтенсивності викори-
стання голштинських корів від першої до п’я-
тої лактації з нормальним та подовженим сер-
віс-періодом була високовірогідною і знаходи-
лася на рівні Р<0,001. 

Отже, тривалий сервіс-період у голштинсь-
ких корів різного віку призводить до подов-
ження лактаційного та міжотельного періодів, 
збільшення кількості безплідних днів та втрат 
телят. При цьому в таких тварин суттєво зни-
жується показник інтенсивності використання 
на промисловому комплексі з виробництва мо-
лока.  

Висновки. 1. Жорсткі умови експлуатації, 
але високоенергетичні загальнозмішані раціо-
ни забезпечують досить повну реалізацію ге-
нетичного потенціалу, за якого найвищі добові 
надої голштинів знаходяться на рівні 44,9–
48,1кг молока. 

2. У високопродуктивних корів за лактацій-
ної домінанти тривалість сервіс-періоду в се-
редньому упродовж п’яти лактацій не переви-
щує 65,8 доби, коли рівень молочної продук-
тивності за 305 діб становить у середньому 
10687,5 кг фізичного або 10785,6 кг 4%-ового 
молока. Натомість за лише дещо вищого на-
дою на рівні відповідно 11237,2 (+4,89%) і 
10893,4 кг сервіс-період у таких же тварин ста-
новить у середньому 542,8 доби, що більше в 
8,3 рази. А це означає, що лактаційна домінан-
та лактуючих тварин у найменшій мірі впли-
ває на ефективність їх запліднення під час 
штучного осіменіння.  

3. Тривалий сервіс-період у високопродук-
тивних корів призводить до безпліддя, який 
сягає від 373,1 до 527,8 доби, тому втрати те-
лят становлять 1,3–1,8 голови. Більше того, 
інтенсивність використання голштинів із по-
довженим сервіс-періодом суттєво нижче тва-
рин із його нормальною тривалістю.  
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СЕРВИС-ПЕРИОД И УРОВЕНЬ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ГОЛШТИНСКИХ 
КОРОВ ЗА 305 ДНЕЙ ЛАКТАЦІИ 

Пищан С. Г., Литвищенко Л. А., Гончар А. А. 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г .Днепропетровск 

Изложены материалы исследований зависимости уровня молочной продуктивности голштинских ко-

ров и продолжительности сервис-периода. Установлено, что за уровня молочной продуктивности в пере-

счете на 305 дней лактации коров первой-пятой лактации в среднем 10687,5 кг физического или 10785,6 

кг 4%-ного молока сервис-период не преввшает 65,8 суток. В это же время у голштинов такого же воз-

раста и продуктивности соответственно 11237,2 и 10893,4 кг молока сервис-период составляет в сред-

нем 542,8 суток. Если разница за показателем сервис-периода исследуемых голштинов становит 8,25 

раза, то за уровнем удоя физического молока она не превышает 4,9 %, в то время как за 4%-ным ее  вооб-

ще нету. Это указывает на то, что уровень продуктивности и лактационная доминанта не имеют ре-

шающей роли в эффективном оплодотворении лактирующих коров. 

Доказано, что продолжительный сервис-период приводит к бесплодию на уровне 373,1-527,8 суток, 

потерь приплода 1,3-1,8 головы на каждую коров, а также снижает интенсивность их использования. 

Ключевые слова: корова, сервис-период, лактация, удой, жир, белок, бесплодие, межотельный период. 

THE SERVICE PERIOD AND LEVEL OF MILK PRODUCTIVITY OF HOLSTEIN COWS 
FOR 305 DAYS OF LACTATION   

S. Pischan, L. Lytvyschenko, A. Gonchar 

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovsk 

The aim of research was to determine the effect of high productivity and dominant lactation on the length of 

service period purebred Holstein breed cows by the balanced feeding in the industrial complex. 

Research has found, that live weight of animals for five lactations of exploitation in an industrial complex has 

a dynamic character, which increases from the first productive use (586 kg), acquires its maximum in the third 

lactation (690 kg), and steadily declining in the fifth lactation and is about 583 kg. 

Proved that during exploitation of cows on industrial complex, the highest daily level of milk yield increases to 

third lactation, then decrease, that indicate a physiological exhaustion of organism.  

However, the dynamics of the highest daily milk yield is not always adequate changes live weight lactating 

animals  for exploitation of in an industrial complex.  

If in firstborn highest daily milk yield is high enough, although it does not exceed an average of 44,4 kg, in 

animals of second lactation – it comes to index 48,4 kg, the live weight during this period increased by an average 

of 7,9%, while the increase in milk yield does not exceed 6,9%. 

Instead, with the growth of live weight of cows of the third lactating at 8,9% increasing milk yield is only by 

3,05%. In the fourth lactation the index of highest daily milk yield is decreased, and inferior to indexes third lac-

tation by 3,5%, as live weight decreased by 8,5%. If live weight of cows in the fifth lactation decreased by 15,7 %, 

the index of milk yield decreased  in relation to the third lactation at 5,7%. 

Found that the length of service period at 65,8 days, the level of milk production in terms of 305 days of lacta-

tion cows first to fifth lactation is an average of 10687,5 kg physical or 10785,6 kg 4% milk. 

At the same time the animals of the same age, but with a service period of 542,8 days, productivity indicators 

was only slightly higher: accordingly 11237,2 and 10893,4 kg of milk. 

If the difference in terms of service period is 8,3 times, then by level of milk yield milk physical  it does not ex-

ceed 4,9%. The analysis of productivity due to the length of service period indicates that in effective fertilization 

the dominant of lactation does not play a decisive role. 

Key words: cow, service-period, lactation, yield of milk, fat, albumen, sterility, interhotel period  



Постановка проблеми. Свинарство завжди 
вважалося високоприбутковою галуззю сільсь-
кого господарства, що визначається важливи-
ми біологічними особливостями. Свині відріз-
няються від інших тварин високою відтворю-
вальною здатністю, багатоплідністю, низькою 
тривалістю періоду поросності (112-116 днів), 
що дозволяє отримати від свиноматок 2-2,4 
опороси за рік. 

Оптимальний, з економічної точки зору, 
“термін служби” для свиноматок – 4-5 опоро-
сів. Однак на багатьох фермах 40–50% свино-
маток вибраковують до третього або четверто-
го опоросу. Однією з основних причин такого 
раннього вибуття свиноматок із стада є репро-
дуктивна дисфункція [2, 9]. Тому підвищення 
відтворювальної здатності старших свинома-
ток і, як наслідок, прибутковості маточного 
стада залишається актуальним питанням для 
дослідників. 

Було встановлено, що внутрішньом’язове 
введення комплексного гормонального препа-
рату та гетерогенної опроміненої ультрафіоле-
том крові основним свиноматкам на другу до-
бу після відлучення поросят сприяє синхро-
нному настанню статевої охоти, підвищує за-
плідненість, багатоплідність, та крупноплід-
ність маток. Застосування препарату 
“Фертіпіг” на 8 день після відлучення поросят, 
стимулює репродуктивну здатність свинома-
ток, дозволяє в 2,2 рази підвищити заплідне-
ність після першого осіменіння, а також їх ба-
гатоплідність. Встановлено, що використання 
біогенних стимуляторів на основі тканинних 

ПИЛИПЧУК О. С., аспірантка 
ШЕРЕМЕТА В. І., д. с.-г. н., професор 

Національний університет біоресурсів і  
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Встановлено що введення свиноматкам вітамінного “Інтровіт” і згодовування нейротропного-

метаболічного “Глютам 1М” препаратів у день відлучення поросят, проявляють в організмі самок 

синергетичну дію, що сприяє підвищенню їх відтворювальної здатності. Так, після їх використання на 1-3 

день після відлучення поросят, у свиноматок підвищується заплідненість на 18,3%, збільшується 

багатоплідність на 2,4 поросяти і зменшується кількість мертвонароджених на 0,6 голови. 

Ключові слова: заплідненість, відтворювальна здатність, свиноматка, “Глютам 1М”, поросята, 

багатоплідність, жива маса. 

препаратів ПДЕ в дозі 20 мл трикратно: пер-
ший раз – за 1 день до опоросу, другий – за 2 
дні до відлучення поросят і третій – через 1 
день після відлучення сприяє поліпшенню ре-
продуктивної здатності свиноматок, так відсо-
ток опоросу збільшувався до 22,73%, а багато-
плідність на 1,19 поросяти [3, 4, 8]. 

Також, було досліджено і встановлено що 
введення в раціон поросних і підсисних свино-
маток препарату “Біокоретрон-форте” у дозі 
20 і 30 г/гол на добу зумовлює підвищення їх 
репродуктивних функцій і поліпшення внутрі-
шньоутробного та постембріонального розвит-
ку поросят, про що свідчать їхні великоплід-
ність і більший на 19,52 і 22,96% вихід поро-
сят. У свиноматок, що споживали в раціоні 
біопрепарат, відзначено збільшення кількості 
поросят-нормотрофіков на 22,98 і 27,99%, зни-
ження гіпотрофіків на 45,28 і 66,04%, а також 
мертвонародженості в 4,09 і 7,48 рази. Всі ці 
методи трудомісткі і часто обумовлюють стре-
совий синдром у самок [5]. 

Дослідниками було встановлено, що згодо-
вування нейротропно-метаболічних препаратів 
свиноматкам під час штучного осіменіння та 
після відлучення поросят сприяє збільшенню 
заплідненості, багатоплідності та крупноплід-
ності [1, 6]. Залишається нез’ясованим питан-
ня впливу згодовування більш зрілим свино-
маткам неротропно-метаболічного препарату 
після відлучення поросят на їх відтворну здат-
ність. 

Мета дослідження полягала в розробці біо-
технологічного способу стимуляції відтворю-
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вальної здатності свиноматок з п’ятим і шос-
тим опоросами, використовуючи біологічно 
активний препарат “Глютам 1М”, відразу піс-
ля відлучення поросят. 

Матеріали і методи досліджень. Дослі-
дження проводили у весняно-літній період на 
свиноматках порід великої білої і ландрас. Для 
проведення досліду сформували контрольну і 
дослідну групи свиноматок з п’ятим і шостим 
опоросом. У групи відбирали свиноматок від-
разу після відлучення поросят. Тривалість під-
сисного періоду в піддослідних свиноматок 
була в межах 25-28 днів. Групи формували за 
принципом груп-аналогів за породою, вгодо-
ваністю, багатоплідністю і кількістю опоросів. 
Свиноматки мали середню вгодованість і живу 
масу 230-260 кг. 

У день відлучення поросят, контрольним і 
дослідним свиноматкам одноразово внутрі-
шньом’язово вводили вітамінний препарат 
“Інтровіт” у дозі 10 мл. Після відлучення сви-
номаток утримували в індивідуальних станках. 
Протягом трьох днів, починаючи відразу після 
відлучення поросят, дослідні свиноматки 
отримували препарат у вигляді кормової куль-
ки, який містив 100 грам комбікорму і 20 мл 
препарату “Глютам 1М”, а контрольні – 20 мл 
фізіологічного розчину (табл. 1). 

Самок, які прийшли в статеву охоту, визна-
чали за допомогою кнура-пробника два рази 
на добу. Відібраних свиноматок штучно осіме-
няли,  попередньо розбавленою спермою, два 
рази з інтервалом 18 годин. Через 25–27 днів 

після запліднення, у свиноматок визначали 
поросність за допомогою ультразвукового 
приладу. 

Відтворювальну здатність свиноматок оці-
нювали за тривалістю холостого періоду, за-
плідненістю, багато- і великоплідністю, масою 
гнізда при народженні і відлученні поросят. 

У великих свинокомплексах використову-
ють поняття “ділові поросята”. Це новонаро-
джені поросята які мають живу масу 1 кіло-
грам і більше (нормотрофіки та гіпертрофіки). 
Поросят, жива маса яких знаходиться в межах 
0,6-0,999 кг і нижче відносять до гіпотрофіків, 
тобто нежиттєздатними в умовах промислових 
комплексів, і їх, як правило, вибраковують. 
Новонароджених, жива маса яких коливається 
у межах від 1 до 2 кг, відносять до нормотро-
фіків, а поросят, вагою від 2 кг, і більше – до 
гіпертрофіків [5, 7]. У господарстві, де прово-
дили дослідження, поросят-гіпотрофіків зали-
шають живими, підгодовуючи їх штучним мо-
локом, тому аналіз їх кількості має практичне 
значення. 

Результати досліджень оброблені за допо-
могою програми Мicrosoft Offise Excel. 

Результати досліджень. Аналіз отриманих 
даних показали, що заплідненість свиноматок 
дослідної групи була вищою на 18,3% порівня-
но з контролем (табл. 2).  

Тривалість холостого періоду в піддослід-
них свиноматок була майже однакова, проте у 
самок дослідної групи вона все ж скоротилася 
на 0,4 дні. 
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Група n Препарат Доза, мл Дні введення 

Контрольна   
22 

Інтровіт 10 у день відлучення 
Фізіологічний розчин 20 1-3 день після відлучення 

Дослідна   
22 

Інтровіт 10 у день відлучення 
Глютам 1М 20 1-3 день після відлучення 

Таблиця 1. Схема введення препаратів “Інтровіт” і “Глютам 1М” для стимуляції відтворю-

вальної здатності свиноматок  

Показник Групи 
контрольна дослідна 

n M±m n M±m 

Всього свиноматок 22 - 22 - 
Холостий період, дн 22 5,2±0,74 22 4,8±0,52 
Заплідненість, % 16 72,7±9,49 20 91±6,1 

Таблиця 2. Репродуктивна здатність піддослідних свиноматок  



Отже, згодовування свиноматкам біологіч-
но активного препарату відразу після відлу-
чення поросят призводить до збільшення за-
плідненості самок. 

У результаті проведення досліду від свино-
маток дослідної групи отримали 250 поросят, 
від контрольних – 171, з них 240 і 154 живих і 
10 і 17 мертвонароджених, відповідно. 

Багатоплідність свиноматок дослідної гру-
пи було вище на 2,4 поросяти, а кількість мер-
твонароджених менше на 0,6 голови порівняно 
з контролем. Жива маса новонароджених по-
росят, отриманих від дослідних свиноматок 
була вище на 7,7%, ніж у контролі (табл. 3).  

Кількість поросят, які мали живу масу біль-
ше 1 кг, у свиноматок дослідної групи перева-
жала контроль на 64,2%, більшою була і їх жи-
ва маса – на 15,4% порівняно з контролем. 

Гіпотрофіків, тобто поросят, жива маса 
яких при народженні була менше 1 кг, в обох 

групах була однакова кількість. Але жива маса 
дослідних поросят-гіпотрофіків все ж була бі-
льше на 14,3%. 

Таким чином, згодовування біологічно ак-
тивного препарату більш зрілим свиноматкам 
сприяє збільшенню їх багатоплідності і змен-
шенню мертвонароджених поросят. 

Висновок. 

Введення свиноматкам вітамінного  
“Інтровіт” і згодовування нейротропно-
метаболічного “Глютену 1М”препаратів у 
день відлучення поросят, проявляють в органі-
змі самок синергетичну дію, що сприяє підви-
щенню їх відтворювальної здатності. Після їх 
використання на 1-3 день після відлучення по-
росят, у свиноматок підвищується заплідне-
ність на 18,3%, збільшується багатоплідність 
на 2,4 поросяти і зменшується кількість мерт-
вонароджених на 0,6 голови. 
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Показник 

Групи 

контрольна дослідна 

n M±m n M±m 

Всього поросят, гол. 171 10,7±1,31 250 12,5±0,91 

Із них поросят, гол. 
живих 

154 9,6±1,33 240 12,0±0,86 

мертвонароджених 17 1,1±0,61 10 0,5±0,39 

Жива маса при народженні поросят, кг: 154 1,3±0,14 240 1,4±0,15 

з них нормотрофіків 134 1,3±0,09 220 1,5±0,12 

гіпотрофіків 20 0,7±0,06 20 0,8±0,08 

Маса гнізда при народженні, кг 16 12,2±1,8 20 17,0±1,2 

Таблиця 3. Характеристика отриманих поросят від піддослідних свиноматок  
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА “ГЛЮТАМ 1М” НА ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНУЮ 

СПОСОБНОСТЬ БОЛЕЕ ЗРЕЛЫХ СВИНОМАТОК  

Пилипчук О. С., Шеремета В. И. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев 

Установлено что введение свиноматкам витаминного “Интровит” и скармливание нейротропно-

метаболического “Глютам 1М” препаратов в день отъема поросят, проявляют в организме самок си-

нергетическое действие, что способствует повышению их воспроизводительной способности. Так, после 

их использования на 1–3 день после отъема поросят, у свиноматок повышается оплодотворяемость на 

18,3%, увеличивается многоплодие на 2,4 поросенка и уменьшается количество мертворождённых на 0,6 

головы. 

Ключевые слова: оплодотворяемость, воспроизводительная способность, свиноматка, “Глютам 

1М”, поросята, многоплодие, живая масса. 
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INFLUENCE OF THE PREPARATION “GLYUTAM 1M” OF BEGETTING POWER  

MATURE SOWS 

О. Pilipchuk, V Sheremetа.  

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev 

The purpose of the study was to develop a biotechnological method of stimulation of the reproductive ability of 

sows with the fifth and sixth farrowing using biologically active drug Glyutam 1M, immediately after weaning. 

The results showed that fertility of sows experimental group was higher by 18.3% compared with the control. 

The duration of the idle period in the experimental sows was almost the same, but the females of the experimental 

group, he still declined by 0.4 days 

So, feeding sows biologically active drug immediately after weaning results in an increase in fertility of fe-

males. 

The result of the experiment sows from the experimental group received 250 piglets from control - 171, of 

which 240 and 154 are living and 10 stillborn and 17, respectively. 

Sow farrow experimental group was higher by 2.4 piglets and stillborn number of heads less than 0.6 com-

pared with the control. Live weight experienced neonatal piglets was higher by 7.7% than in the control 

Number of piglets that had a live weight greater than 1 kg, sows experimental group dominated control at 

64.2%. Most had their body weight - 15.4% compared with the control. 

Hypotrophic, ie pigs, live weight at birth was less than 1 kg, it was the same number in both groups. But ex-

perienced live weight of pigs was still more than 14.3%. 

Thus, the feeding of the biologically active drug more mature sows increases their multiple pregnancy and 

birth reduce the dead pigs. 

Conclusion. It was established that the introduction of sows Introvit vitamin preparations and feeding-

metabolic neurotropic gluten 1M day excommunication piglets, showing the body of females synergistic effect, 

thereby increasing their reproductive ability. So, after using them for 1-3 days after excommunication piglets, 

sows increases in fertility by 18.3%, increasing by 2.4 multiple pregnancies pigs and decreases the amount of 

dead newborns 0,6 head. 

Key words: fertility, reproductive capacity, the sow, “Glyutam 1M”, pigs, multiple pregnancies, live weight.  



Постановка проблеми. В останні роки для 

вирощування птиці, підвищення продуктивно-

сті та резистентності організму використову-

ють різні стимулятори та біологічно-активні 

добавки. Основні вимоги до них – безпечність 

як для тварин, так і для продукції тваринницт-

ва [1, 8]. 

Аналіз останніх досягнень в досліджен-
нях і публікацій з даної теми. У птахівництві 

широкого використання набули пробіотики – 

препарати, що містять мікроорганізми різних 

біологічно активних речовин. Уведення до ра-

ціону птиці пробіотичних бактерій, які є анта-

гоністами патогенних мікроорганізмів, допо-

магає відновити кишковий баланс, справляє 

позитивний вплив на збільшення приростів і 

поліпшення конверсії корму і, таким чином, 

сприяє підвищенню рентабельності птахівниц-

тва [6, 7]. 

Печінка є центральним органом гомеостазу, 

обміну речовин, своєрідною біохімічною лабо-

раторією організму. У ній відбуваються такі 

важливі процеси: обмін білків, ліпідів, вугле-

водів, мінеральних речовин, вітамінів, гормо-

нів, білірубіну, тому вона однією з перших ре-

ПОДОЛЯН Ю. М., к. с.-г. н. Вінницький національний аграрний 

університет, м. Вінниця 

Julia.p@i.ua  

У результаті досліджень, які відбувалися на базі науково-дослідної ферми Вінницького національного 

аграрного університету, одержано нові дані про позитивний вплив досліджуваного пробіотичного 

препарата на хімічний, амінокислотний та мінеральний склад печінки перепелів. Встановлено, що 

додаткове використання кормової добавки до раціону перепелів м’ясної породи Фараон підвищує  

кількість сухої речовини та БЕР у печінці птиці 4-ї групи на 0,47 та 2,5% порівняно з контрольним 

показником. Варто відзначити, що споживання кормової добавки перепелами сприяє підвищенню 

накопичення вмісту протеїну у печінці 2-го зразка на 5,3%, 3-го на 12,4% та 4-го на 8,3% відносно 

контрольної групи. Найвищий рівень жиру за дії пробіотичної добавки зафіксовано у печінці 2-ї групи на 

6,2%. Водночас, у 3-й та 4-й групах цей показник менший, від контролю, відповідно, на 3,3 та 1,0%. 

Встановлено, що згодовування перепелам різних доз пробіотика сприяє збільшенню у печінці концентрації 

фосфору на 13,6%, кальцію на 71,4%, магнію на 38,8%, феруму на 42,1%, цинку на 3,4%, мангану на 26,5% 

та купруму на 67,0%. У ході досліджень встановлено, що за дії пробіотичного препарату в печінці 

перепелів підвищується вміст незамінних амінокислот: лізину на 0,19%, аргініну на 0,36%, треоніну на 

0,78%, валіну на 0,12%, метіоніну на 0,18%, ізолейцину на 0,17%, лейцину на 0,48% та фенілаланіну на 

0,19%, порівняно з контрольним зразком. Таким чином, результати досліджень свідчать про позитивний 

вплив досліджуваного пробіотика на хімічний склад печінки перепелів. 

Ключові слова: перепели, пробіотик, годівля, м’ясо, хімічний склад, мінеральні елементи, 

амінокислоти. 

агує на будь-які кормові чинники  та біохімічні 

зміни в організмі [3]. 

Метою досліджень було дослідити хіміч-

ний, мінеральний та амінокислотний склад пе-

чінки перепелів за використання пробіотика 

“Ентеро-актив”. До складу пробіотика 

“Ентеро-актив” входять молочнокислі бактерії 

роду Lactobacillus та Enterococcus.  

Результати досліджень та їх обговорення.  
Дослідження проводили на базі науково-

дослідної ферми Вінницького національного 

аграрного університету. За принципом груп-

аналогів було відібрано 200 голів добових пе-

репелів м’ясної породи Фараон із яких сфор-

мували чотири групи по 50 голів у кожній від-

повідно до загальноприйнятих методик [2, 5].  

Дослідження тривали 56 днів. У 30-ти добо-

вому віці перепелів розділили на самців і са-

миць. Піддослідну птицю утримували у групо-

вих клітках з дотриманням зоогігієнічних ви-

мог. Контрольній групі згодовували основний 

раціон (ОР) – повнораціонний комбікорм. До-

слідним групам додатково до повнораціонного 

комбікорму вводили досліджуваний пробіотик 

у різних дозах (табл. 1). 
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Біометричну обробку даних здійснювали на 

ПЕОМ за Н. А. Плохинским [4]. Результати 

середніх значень вважали статистично вірогід-

ними при *Р<0,05, **Р<0,01, ***Р<0,001. 

Результати досліджень свідчать про позити-

вний вплив досліджуваного пробіотика на хі-

мічний склад печінки перепелів (табл. 2).  

Виявилось, що за згодовування перепелам 

пробіотичного препарату збільшується кіль-

кість сухої речовини у печінці 3-ї на 0,46% та 

4-ї груп на 0,47% (Р<0,001), однак у 2-й групі, 

навпаки – зменшується на 0,66% (Р<0,001) по-

рівняно з контролем.  

Найвищий рівень жиру за дії пробіотика 

виявлено у печінці 2-ї групи на 6,2% 

(Р<0,001), водночас, у 3-й та 4-й групах цей 

показник менший, від контролю, відповідно, 

на 3,3 та 1,0% (Р<0,001). 

Використання пробіотичної добавки у годі-

влі перепелів сприяє збільшенню кількості 

БЕР у печінці 3-ї групи на 1,0% (Р<0,001) та 4-

ї групи на 2,5% (Р<0,001) порівняно з контро-

льним зразком. 

За результатами вивчення мінерального 

складу печінки перепелів встановлено позити-

вний вплив на неї пробіотичної добавки 

(табл.3).  

Встановлено, що споживання перепелами 

пробіотичної добавки підвищує концентрацію 

фосфору у печінці 3-ї та 4-ї груп, відповідно, 

на 13,6 та 9,0% (Р<0,001) стосовно контроль-

ного показника. Крім того, частка накопичен-

ня кальцію у печінці 2-ї та 3-ї групах більша 

на 71,4% (Р<0,001). 

За дії пробіотика кількість відкладення маг-

нію у печінці перепелів 3-ї та 4-ї груп, відпові-

дно, на 16,6 та 38,8% (Р<0,05 та Р<0,01) теж 

переважає контроль.  

Серед мікроелементів відзначено підвищен-

ня заліза у печінці 3-ї групи на 7,2% (Р<0,001) 

та 4-ї групи на 42,1% (Р<0,001) порівняно з 

контролем. Водночас у другій групі вміст за-

значеного мікроелемента зменшується на 1,2% 

(Р<0,001).  

Найвищий рівень цинку у печінці за дії про-

біотичної добавки зафіксовано у  4-й групі на 

3,4% (Р<0,001), разом з тим, у 2-й та 3-й гру-
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Таблиця 2. Хімічний склад печінки перепелів, % (М ± m, n=4), (у повітряно-сухій речовині) 

Група Кількість 

тварин у 

групі, 

гол. 

Трива-

лість 

періоду, 

діб 

Особливості годівлі 

Вік перепелів, діб 

1–10 11–28 29–56 

1–контрольна 50 56 ОР (повнораціонний комбікорм) 

2–дослідна 50 56 ОР+0,062% 

“Ентеро-активу” до 

маси корму 

ОР+0,025% 

“Ентеро-активу” до 

маси корму 

ОР+0,0125% 

“Ентеро-активу” до 

маси корму 

3–дослідна 50 56 ОР+0,125% 

“Ентеро-активу” до 

маси корму 

ОР+0,05% “Ентеро-

активу” до маси 

корму 

ОР+0,025% 

“Ентеро-активу” до 

маси корму 

4–дослідна 50 56 ОР+0,25%  

“Ентеро-активу” до 

маси корму 

ОР+0,1%  

“Ентеро-активу” до 

маси корму 

ОР+0,05% 

“Ентеро-активу” до 

маси корму 

Таблиця 1. Схема досліду  

Група Суха речовина Протеїн Жир БЕР 

1– контрольна 91,04 ± 0,017 50,2 ± 0,09 20,1 ± 0,01 6,5 ± 0,08 

2 – дослідна 90,38±0,012*** 55,5±0,06*** 26,3±0,02*** 4,0±0,05*** 

3 – дослідна 91,50±0,007*** 62,6±0,14*** 16,8±0,03*** 7,5±0,10*** 

4 – дослідна 91,51±0,015*** 58,5±0,12*** 19,1±0,02*** 9,0±0,09*** 



пах його частка менша, відповідно, на 29,7 та 

6,1% (Р<0,001), ніж у контрольному показни-

ку.  

Водночас, за використання мінімальної, се-

редньої та максимальної доз пробіотичної до-

бавки у печінці перепелів відбувається суттєве 

підвищення вмісту марганцю на 26,5, 19,3 та 

10,2% (Р<0,001), відповідно, порівняно з конт-

рольним зразком. Крім того, під впливом про-

біотичного препарату збільшується концентра-

ція міді у печінці перепелів 3-ї групи на 38,1% 

(Р<0,001) та  4-ї на 67,0% (Р<0,001) відносно 

контролю. У ході досліджень вивчено вплив 

пробіотичної добавки на вміст амінокислот у 

печінці перепелів (табл. 4).  

Встановлено, що додаткове згодовування 

пробіотика перепелам дає змогу підвищити 

вміст лізину в печінці 2-ї та 4-ї груп, відповід-
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Таблиця 3. Мінеральний склад печінки перепелів, (М ± m, n=4), (в абсолютно-сухій речовині)  

Мінеральний 

елемент 

Група 

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

Р, г/кг 8,8 ± 0,03 8,9 ± 0,03 10,0 ± 0,05*** 9,6 ± 0,04*** 

Са, г/кг 0,07 ± 0,002 0,12 ± 0,008*** 0,07 ± 0,005 0,12±0,005*** 

Mg, г/кг 0,18 ± 0,012 0,21 ± 0,007 0,21 ± 0,004* 0,25±0,007** 

Fe, мг/кг 645,6 ± 0,14 638,0 ± 0,73*** 692,6 ± 0,38*** 917,7±0,56*** 

Zn, мг/кг 106,65±0,346 75,01±0,167*** 100,12±0,338*** 110,34±0,007*** 

Mn, мг/кг 9,8 ± 0,10 12,4 ± 0,17*** 11,7 ± 0,19*** 10,8±0,18** 

Cu, мг/кг 9,7 ± 0,16 9,9 ± 0,15 13,4 ± 0,20*** 16,2±0,13*** 

Амінокислота 
Група 

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

Лізин 7,21 ± 0,011 7,40±0,010*** 6,06±0,004*** 7,27±0,003*** 

Гістидин 2,97 ± 0,012 2,66±0,005*** 2,89±0,002*** 2,65±0,003*** 

Аргінін 7,41 ± 0,009 7,13±0,012*** 7,77±0,008*** 7,38±0,005* 

Аспаргінова кислота 5,55 ± 0,012 5,70±0,008*** 5,29±0,004*** 5,66±0,008*** 

Треонін 4,85 ± 0,10 4,83 ± 0,004 5,08±0,002*** 4,83±0,005 

Серин 4,71 ± 0,011 4,66 ± 0,005** 4,68±0,003* 4,74±0,009 

Глутамінова кислота 14,60 ± 0,012 14,99±0,007*** 14,60±0,024 14,55±0,008* 

Пролін 4,97 ± 0,016 5,02 ± 0,021 5,75±0,021*** 5,05±0,026* 

Гліцин 5,53 ± 0,004 5,46±0,005*** 5,22±0,007*** 5,49±0,008** 

Аланін 6,57 ± 0,004 6,41±0,003*** 6,26±0,009*** 6,54±0,010*** 

Цистин 1,50 ± 0,005 1,33±0,002*** 1,38±0,002*** 1,61±0,007*** 

Валін 6,71 ± 0,013 6,63±0,005** 6,83±0,009*** 6,70±0,010 

Метіонін 2,81 ± 0,071 2,82±0,008 2,99±0,008* 2,89±0,004 

Ізолейцин 5,15 ± 0,009 5,25±0,015** 5,32±0,012*** 5,32±0,005*** 

Лейцин 9,48 ± 0,006 9,96±0,005*** 9,62±0,005*** 9,42±0,022* 

Тирозин 4,69 ± 0,013 4,62±0,007** 4,79±0,009*** 4,69±0,009 

Фенілаланін 5,24 ± 0,004 5,05±0,002*** 5,43±0,002*** 5,13±0,007*** 

Таблиця 4. Амінокислотний склад печінки перепелів, % (M ± m, n = 4)  



но, на 0,19 та 0,06% (Р<0,001). Разом з тим, у 

птиці 3-ї групи відзначено зменшення згаданої 

амінокислоти на 1,1% (Р<0,001), порівняно з 

контролем. Найменший вміст гістидину у пе-

чінці у 4-й групі на 0,32% (Р<0,001). 

За дії досліджуваної добавки встановлено 

найвищий рівень аргініну у 3-й групі на 0,36% 

(Р<0,001), водночас найменший – у 2-й на 

0,28% (Р<0,001), порівняно з контрольним зра-

зком. 

Під впливом пробіотичного препарату під-

вищується вміст аспарагінової та глутамінової 

кислот у печінці перепелів 2-ї групи на 0,15 та 

0,39% (Р<0001). 

Встановлено, що за дії пробіотика найви-

щий вміст у печінці треоніну та проліну був у 

перепелів 3-ї групи, відповідно, на 0,23 та 

0,78% (Р<0,001). Відзначено меншу кількість 

серину у 2-й групі на 0,05% (Р<0,01), ніж у ко-

нтролі. Найменша частка гліцину та аланіну в 

печінці перепелів, які споживали пробіотич-

ний препарат, у 3-й групі на 0,31% (Р<0,001). 

Споживання пробіотика перепелами сприяє 

підвищенню вмісту цистину у печінці 4-ї гру-

пи на 0,11% (Р<0,001). Водночас кількість за-

значеної амінокислоти зменшується у 2-й та 3-

й групах, відповідно на 0,17 та 0,12% 

(Р<0,001) порівняно з контрольним показни-

ком. 

За дії досліджуваної добавки підвищується 

рівень валіну та метіоніну у печінці перепелів 

3-ї групи, відповідно, на 0,12 та 0,18% 

(Р<0,001 та Р<0,05). Разом з тим, частка валіну 

менша у 2-й групі на 0,08% (Р<0,01), ніж у ко-

нтрольному зразку. 

Вміст ізолейцину в печінці перепелів 3-ї та 

4-ї груп перебуває на одному рівні і переважає 

контрольний зразок на 0,17% (Р<0,001). Тоді, 

як найвищу частку лейцину зафіксовано у 2-й 

групі, на 0,48% (Р<0,001), порівняно з контро-

льним показником. 

Використання пробіотика у раціоні перепе-

лів підвищує кількість тирозину і фенілалані-

ну в печінці 3-ї групи, відповідно, на 0,1 та 

0,19% (Р<0,001). Необхідно зазначити, що у 2-

й групі зафіксовано найменший вміст тирози-

ну на 0,07% (Р<0,01) та фенілаланіну на 0,19% 

(Р<0,001) відносно контролю. 

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. 

1. Додаткове уведення кормової добавки до 

раціону перепелів збільшує у печінці вміст су-

хих речовин на 0,47%, протеїну на 12,4%, жи-

ру на 6,2%, БЕР на 2,5%. 

2. Встановлено, що споживання перепелами 

різних доз пробіотика сприяє підвищенню у 

печінці концентраціїї Р на 13,6%, Са на 71,4%, 

Mg на 38,8%, Fe на 42,1%, Zn на 3,4%, Мn на 

26,5% та Cu на 67,0%.  

3. Зафіксовано, що під впливом пробіотич-

ної добавки у печінці перепелів підвищується 

вміст незамінних амінокислот: лізину на 

0,19%, аргініну на 0,36%, треоніну на 0,78%, 

валіну на 0,12%, метіоніну на 0,18%, ізолейци-

ну на 0,17%, лейцину на 0,48% та фенілалані-

ну на 0,19% порівняно з контрольним зразком. 

У перспективі подальших досліджень є ви-

вчення впливу пробіотичної добавки на яєчну 

продуктивність перепелів. Дослідити дію про-

біотика на окремі ланки обміну речовин, 

якість яєць та гематологічні показники птиці 

яєчних порід.  
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ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИКА НА ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПЕЧЕНИ ПЕРЕПЕЛОВ  
Подолян Ю. Н. 

Белоцерковский национальный аграрный университет, Белая Церковь 

В результате исследований, которые проводили на базе научно-исследовательской фермы Винницкого нацио-

нального аграрного университета, получены новые данные о положительном влиянии исследуемого пробиотическо-

го препарата на химический, аминокислотный и минеральный состав печени перепелов. Установлено, что дополни-

тельное использование кормовой добавки в рацион перепелов мясной породы Фараон повышает количество сухого 

вещества и БЭВ в печени птицы 4-й группы на 0,47 и 2,5% по сравнению с контрольным показателем. Стоит отме-

тить, что использование кормовой добавки перепелами способствует повышению накопления содержания протеи-

на в печени 2-го образца на 5,3%, 3-го на 12,4% и 4-го на 8,3% относительно контрольной группы. Высокий уровень 

жира под влиянием пробиотической добавки зафиксировано в печени 2-й группы на 6,2%. В то же время, в 3-й и 4-й 

группах этот показатель меньше, от контроля, соответственно, на 3,3 и 1,0%. Выяснено, что скармливание пере-

пелам различных доз пробиотика способствует увеличению в печени концентрации фосфора на 13,6%, кальция на 

71,4%, магния на 38,8%, железа на 42,1%, цинка на 3,4%, марганца на 26,5% и меди на 67,0%. В ходе исследований 

установлено, что за действием пробиотического препарата в печени перепелов повышается содержание незамени-

мых аминокислот: лизина на 0,19%, аргинина на 0,36%, треонина на 0,78%, валина на 0,12%, метионина на 0, 18%, 

изолейцина на 0,17%, лейцина на 0,48% и фенилаланина на 0,19% по сравнению с контрольным образцом. Таким об-

разом, результаты исследований свидетельствуют о положительном влиянии исследуемого пробиотика на химиче-

ский состав печени перепелов. 

Ключевые слова: перепела, пробиотик, кормление, мясо, химический состав, минеральные элементы.  

THE EFFECT OF PROBIOTICS ON CHEMICAL CONTENT OF QUAILS LIVER 

Y. Podolian 

Belotserkovsky National Agrarian University, Bila Tserkva  

New data on the positive effects of the investigated probiotic preparation for chemical, amino acids, mineral content of 

the quails liver were obtained as an experimental result that took place at the research farm of Vinnytsia National Agrarian 

University. To do this, the principle of group-analogues were formed four groups daily quail meat breed Pharaoh by 50 

goals each. The experiment lasted 56 days. Quail kept in group cages with zoohygienic compliance requirements. Control 

groups were fed the basic diet - complete feed. Research groups in addition to the full-feed additive injected under study. 

Investigational product contains probiotic lactic acid bacteria of genus Lactobacillus and Enterococcus. They create an un-

favorable pH environment for pathogenic and conditionally pathogenic microflora, stimulating growth and biological activ-

ity of the normal intestinal microflora, which has a positive impact on the composition of the microbiota, in addition, probi-

otic microorganisms producing biologically active substances and amino acids. The Effect of Probiotics on Chemical Con-

tent of Quails Liver. It was proved that additional usage of feed additive “Pharaoh” in the diet of quails of meat breed in-

creases the dry matter amount and MAR in the liver of the 4th group of poultry by 0.47 and 2.5% in comparison with bench-

mark. It should be noted that the consumption of feed additive by quails promotes the protein accumulation content in the 

liver of the 2nd sample by 5.3%, 3rd sample by 12.4% 4th sample by 8.3% compared to the control group. The highest levels 

of fat under the influence of probiotic supplements are fixed in the liver of the 2nd group at 6.2% while in the 3rd and 4th 

groups this figure is less than control, respectively by 3.3 % and 1.0%. It is reported that the feeding of quails by different 

doses of probiotic increases concentration of phosphorus by 13.6%, calcium by 71.4%, magnesium by 38.8%, iron by 42.1%, 

zinc by 3.4%, manganese by 26.5% and copper by 67.0% in liver. The studies proved that liver quail has increased the con-

tent of essential amino acids such as lysine by 0.19%, arginine by 0.36%, threonine by 0.78%, valine by 0.12%, methionine 

by 0.18 %, isoleucine by 0.17 %, leucine by 0.48% and phenylalanine by 0.19% compared to the control sample under the 

influence of probiotic preparation. Thus, the results of research positively proved the positive effect of investigated probiotic 

on the chemical content of the liver of quails. 

Key words: quails, probiotic, feeding, meat, chemical composition, mineral elements, amino acids. 



Постановка проблеми. Годівля сільського-
сподарських тварин, в тому числі і 
овець,базується на науково обґрунтованих но-
рмах та є запорукою реалізації їх генетичного 
потенціалу продуктивності, збереження здоро-
в’я, нормалізації відтворювальної здатності, 
процесу адаптації інтродукованих племінних 
ресурсів [7]. Дані закономірності в повній мірі 
реалізуються за умови забезпечення раціону 
достатньою кількістю різноманітних високо-
якісних кормів. При цьому раціональне вико-
ристання кормових ресурсів проходить за на-
лежної оплати корму продукцією, на підставі 
забезпечення фізіологічних потреб овець по-
живними речовинами, в тому числі мінераль-
ними і біологічно активними [5, 6].  

Створення стабільної кормової бази є голо-
вною умовою успішного розвитку галузі вів-
чарства та збільшення продуктивності овець. Її 
характер залежить від наявності у товаровиро-
бників пасовищ та природних угідь для актив-
ного моціону, а також земельних ресурсів для 
вирощування кормових культур. Нормована 
годівля тварин та методи її забезпечення у сві-
товій та вітчизняній зоотехнічній науці і прак-
тиці докорінно змінилися. Поряд з оптималь-
ним балансуванням раціонів годівлі овець, на-
уково обґрунтованим підбором кормів та під-
готовкою їх до згодовування, набуває важли-
вості підвищення біологічної повноцінності 
раціонів за рахунок розширення діапазону різ-
номанітності кормових засобів, що вирощу-
ються в аграрному секторі та можуть викорис-
товуватись для згодовування [1, 2]. 
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ПОХИЛ О. М., к. с.-г. н., доцент 
Дніпропетровський державний аграрно-

економічний університет 

м. Дніпропетровськ 

Наведено результати досліджень, щодо підвищення біологічної цінності раціону овець за рахунок 

використання нетрадиційних кормових засобів, в еквівалентній кількості за поживністю по відношенню 

до традиційних кормів (сіно люцернове, лучне). 

Встановлено, що використання сіна чумизи, шпинату у співвідношенні 1:1 з традиційно прийнятими в 

годівлі, дає можливість збагатити раціон поживними речовинами та підвищити споживання 

структурних складових за рахунок їх біологічного різноманіття. 

Ключові слова: вівці, сіно чумизи, шпинату, тритікале, кормова одиниця, клітковина. 

Різноманітність кормових засобів підвищує 
біологічну цінність раціонів у годівлі овець за 
рахунок різної структури за поживністю. На-
явність у кормових ресурсах структурних 
складових різного ступеню перетравності в 
значній мірі впливає на обмін речовин в орга-
нізмі овець, збагачує раціон за біологічною 
повноцінністю і дає можливість більш повно-
цінно використати поживні речовини, що взає-
модоповнюють одне одного та диференційова-
но підійти до використання кормів в годівлі 
овець. Все це, в кінцевому результаті, відпові-
дним чином впливає на їх ріст, розвиток та 
продуктивні показники. 

З’явилися нові види та сорти сільськогоспо-
дарських культур, що інтенсивно використо-
вуються в аграрному секторі виробництва. 
Вторинними продуктами переробки їх є висо-
коцінні кормові засоби різної поживності, які 
можуть використовуватись в годівлі тварин, 
що в свою чергу вимагає суттєвого перегляду 
традиційних положень з її організації. 

У зв’язку зі зміною кліматичних умов, що 
пов’язано з підвищенням рівня температури в 
літній інтенсивний період вегетації сільського-
сподарських культур, в сівозмінах все частіше 
використовують засухостійкі культури, що да-
ють можливість не тільки забезпечити врожай-
ність, але і додатково збагатити ґрунтові ре-
сурси надходженням поживних речовин. 

Серед перспективних технічних культур, 
які використовуються з метою збагачення та 
розширення сівозміни, є чумиза і шпинат, а 
також така злакова культура, як тритікале, що 
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є органічним гербіцидом” в боротьбі з бур’я-
нами. Дані культури можуть використовува-
тись як з метою отримання зернової продукції, 
так і сіна [3]. 

До цього часу в зоні Придніпров’я не ви-
вчалася поживна цінність цих культур, а відсу-
тність повідомлень з системного використання 
зазначених кормових засобів в годівлі з метою 
збагачення біологічної цінності раціонів 
овець, стало передумовою проведення даних 
робіт. 

Матеріали та методика досліджень. До-
слідження з вивчення поживної цінності та 
раціонального використання нетрадиційних 
кормових засобів в годівлі тварин проведено в 
ТОВ “Шаролезька вівця” Новомосковського 
району Дніпропетровської області на поголів’ї 
овець асканійської м’ясо-вовнової породи 
дніпропетровського типу.  

Поживність та хімічний склад сіна чумизи, 
шпинату, зерна тритікале визначали в лабора-
торії Дніпропетровської філії державної уста-
нови інституту охорони ґрунтів України. Раці-
они годівлі різних технологічних груп овець 
розробляли виключно на підставі проведених 
аналізів поживної цінності кормів. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Метою повноцінної годівлі є забезпечення по-
треби тварин у поживних речовинах шляхом 
введення в раціон відповідних кормів. Для до-
статнього забезпечення організму поживними 
речовинами згідно фізіологічних норм необ-
хідно постійно контролювати їх вміст в кор-
мах. Слід пам’ятати, що як надмірна, так і не-
достатня поживність раціону годівлі може 
створити загрозу здоров’ю і рівню продуктив-
ності овець. 

При годівлі овець використовують грубі, 
соковиті корми, що становлять основу раціо-
ну, та концентровані, які в свою чергу діляться 
на однокомпонентні та багатокомпонентні
(комбікорми). До категорії основних кормів 
відносяться: в літній період утримання – трава 
пасовищ; в зимово-стійловий – сіно, силос, 
сінаж, солома, або гранули з них. 

Впродовж року в ТОВ “Шаролезька вівця” 
інтенсивно використовуються пасовища для 
овець всіх статево-вікових груп. Пасовища, 
згідно прийнятої технології, забезпечують тва-
рин кормовими ресурсами та активним моціо-
ном, особливо вівцематок, але разом з тим не 
забезпечують, особливо взимку, повноцінність 
раціону за поживністю. В зимовий період 
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Таблиця 1. Схема науково-господарського експерименту  

Корми 
Волога Протеїн Жир Клітковина Зола 

БЕР 
ПВ ГВ ЗВ ПС НВ ПС НВ ПС НВ ПС НВ 

Сіно люцернове 
(I укіс) 

11.47 10.73 20.96 19.05 15.6 3.06 2.71 29.48 26.08 6.95 6.15 28.50 

Сіно люцернове 
(III укіс) 

11.76 7.22 18.13 18.25 16.06 4.1 3.61 23.45 24.43 6.57 5.78 31.99 

Сіно люцернове 
+ сорго 

10.85 10.06 19.81 10.55 9.39 3.72 3.31 27.74 36.0 7.69 6.84 24.65 

Солома вівсяна 9.61 3.46 19.6 3.0 2.96 1.9 1.71 44.0 35.2 7.8 6.93 33.6 

Солома ячмінна 10.67 .10.97 29.46 6.31 5.05 0.89 0.8 38.6 30.95 6.1 5.43 37.31 

Солома 
ячмінна з 
пирієм 

11.57 7.94 18.59 5.05 4.04 2.28 2.00 42.56 34.05 6.36 5.6 35.72 

Зерно тритікале 14.6 7.52 21.02 21.05 17.89 1.45 1.23 4.76 4.05 4.58 3.89 51.92 

Овес 14.55 5.76 19.47 12.23 10.39 2.37 2.01 8.91 7.57 5.31 4.51 56.05 

Сіно шпинату 6.02 10.54 15.92 11.59 10.9 0.5 0.47 41.33 38.85 4.79 4.5 29.36 

Сіно чумизи 10.6 8.53 18.22 14.7 13.08 2.77 2.46 23.83 22.21 
10.5

2 
9.36 34.67 

ПВ – первинна волога; ГВ – гігроскопічна волога ЗВ – загальна волога; ПС – речовини корму в повітряно-сухому стані;  

НВ – речовини в кормі натуральної вологості; БЕР – безазотисті екстрактивні речовини (цукор, крохмаль, органічні кислоти).  



утримання додатково згодовують силос, сінаж, 
сіно різних видів, солому вівсяну та ячмінну, а 
також концентровані корми – зерносуміш.  
Поряд з випасанням ці види кормів формують 
основу раціону в зимовий період утримання 
овець.  

Встановлення хімічного складу кормів, що 
згодовуються вівцям, є актуальним питанням 
подальшого балансування раціону за поживні-
стю. 

Хімічний склад грубих та зернових  кормів, 
що згодовують вівцям в господарстві наведе-
ний в табл. 1. 

Поживну цінність раціону формують жири, 
вуглеводи, протеїни, що знаходяться в кормах 
в різному співвідношенні. Незамінним джере-
лом протеїну, вуглеводів і вітамінів є силос, 
сінаж, сіно бобових і злакових культур. Якість 
їх залежить від фази вегетації, періоду заготів-
лі, методу і тривалості висушування, способу 
зберігання та інших умов. В цих кормах багато 
клітковини і воно має гарну структуру. 

Серед грубих кормів основну частку раціо-
нів займають сіно різного походження та соло-
ма. Сіно люцернове різного строку заготівлі, а 
також в суміші з сорго це основа раціону су-
хих і грубих кормів.  

Порівнюючи хімічний склад сіна люцерно-
вого різних термінів заготівлі слід відзначити, 
що за поживністю сіно люцернове більш кало-
рійне в порівнянні з першим. Нижча кількість 
клітковини – на6.03% забезпечила домінуван-
ня БЕР в люцерновому сіні третього укосу на 
3,49%, що є показником більшої поживної цін-
ності. Встановлено, що сіно люцернове пер-
шого укосу відноситься до ІІ класу, а третього 
– до І, що вказує на вплив факторів навколиш-
нього середовища в період заготівлі кормів, а 
також дотримання технологічних умов їх збе-
реження. 

Останнім часом, з метою збагачення сіво-
зміни використовують шпинат та чумизу як 
перспективні злакові культури, а сіно з них як 
кормовий засіб. Необхідність використання в 
сівозміні чумизи та шпинату пояснюється їх 
засухостійкістю та можливістю збагачувати 
ґрунтові ресурси поживними речовинами, осо-
бливо на територіях з нахилом більше 15%, де 
спостерігається змитість гумусу. 

Проведений аналіз хімічного складу нетра-

диційних в кормовому відношенні засобів дає 
підставу стверджувати про їх значну поживну 
цінність. Так сіно шпинату за протеїном на 
9,9% переважає люцернове в суміші з сорго, а 
за кількістю золи знаходиться на рівні зерно-
вої групи. Значною поживністю характеризу-
ється сіно чумизи. За рівнем протеїну перева-
жає люцернове з сорго, овес та сіно шпинату 
на 4,15; 2,47 та 3,11%  відповідно. Значна кіль-
кість жиру в даному сіні забезпечує перевагу 
над вівсом на 0,4% поступаючись при цьому 
люцерновому сіну на 0,29%. 

Сіно чумизи є значним мінераловмісним 
кормовим засобом і різниця за цим показни-
ком складає від  2,2 до 5,42% в залежності від 
корму. 

Збагачення раціону овець різноманітними 
кормовими засобами дає можливість збільши-
ти його біологічну цінність та запобігти розви-
тку ідіосинкразії у тварин, особливо в зимовий 
період утримання при згодовуванні силосу. 

Використовуючи дані хімічного аналізу ко-
рмів, що згодовуються ми встановили їх пожи-
вну цінність. Дані наведено в табл. 2. 

Сіно люцернове + сорго містить в 1 кг 0,32 
к. од., 62 г перетравного протеїну і 360 г кліт-
ковини. Його можна віднести за поживністю 
до сіна природних угідь – степового з різно-
трав’я. 

Такі корми, як солома вівсяна, ячмінна і на-
віть солома ячмінна з пирієм розбіжностей за 
кормовими одиницями, перетравним протеї-
ном, клітковиною з нормативними показника-
ми не мали [3, 4]. 

Нами проведено аналіз поживної цінності 
таких нетрадиційних в кормовому відношенні 
засобів, як сіно шпинату та чумизи, з подаль-
шим використанням їх в годівлі овець. За да-
ними лабораторних досліджень сіно шпинату 
містить – 0,26 к. од., 37 г перетравного протеї-
ну і 338 г клітковини. Його можна порівняти з 
соломою бобових культур, в тому числі еспар-
цетовою, з поживною цінністю 1 кг на рівні 
0,30 к. од., 33 г перетравного протеїну і 327 г 
клітковини. Враховуючи енергетичну цінність 
даного кормового засобу, його можна викори-
стовувати відгодівельному молодняку в кіль-
кості – 0,3-0,4 кг/гол на добу. 

Сіно чумизи характеризується більшою по-
живністю в порівнянні з шпинатом. В 1 кг кор-
му міститься 0,32 к. од., 47 г перетравного 
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протеїну і 222 г клітковини. За енергетичною 
цінністю воно наближається до сіна лучного, 
де в 1 кг міститься 0,42 к. од., 55 г перетравно-
го протеїну і 263 г клітковини. Його можна 
рекомендувати як високоцінний кормовий за-
сіб для згодовування репродуктивному поголі-
в’ю, в тому числі вівцематкам різного терміну 
суягності та в постнатальний період  утриман-
ня молодняку до двох місячного віку. 

Балансування раціонів за поживністю про-
водять шляхом додаткового введення концент-
рованих кормів. При використанні однокомпо-
нентних концентрованих кормів слід врахову-
вати, що вони не підходять в якості повнораці-
онних кормових засобів, оскільки не мають 
збалансованого складу за поживними речови-
нами. Тому рекомендується давати вівцям в 
якості добавки до основного раціону не одно-
компонентний зерновий корм, а комбікорми 
(зернову суміш). До складу суміші можна 
включати зерно ячменю, вівса, кукурудзи та 
інші злакові культури. 

Зерно тритікале містить в 1 кг – 1,01 к. од., 
145 г перетравного протеїну і 40 г клітковини. 
Це типова злакова культура, яка в суміші з вів-
сом, в якості концентрованого корму може ви-
користовуватись для балансування раціону за 
поживністю. 

При тривалому зберіганні кормових засобів 
змінюється їх поживна цінність, тому необхід-
но постійно коригувати структуру раціонів та 
їх калорійність. 

З метою поліпшення цукрово-протеїнового 
співвідношення, (оптимальне для овець 0.5-
0.9:1), в залежності від віку та технологічного 
використання, в раціон необхідно включати 
сухий жом в суміші з концентрованими корма-
ми, в кількості 20-30 г на голову. 

В зоні Придніпров’я вівці постійно відчува-
ють потребу в елементарній сірці. Кількість 
цього елементу необхідно контролювати в ко-
рмах, як подальшу фундацію у формуванні 
сірковмісних амінокислот, що забезпечують 
повноцінність м’язо- і вовноутворюючого про-
цесу в цілому. Сірку необхідно додавати до 
раціону спільно з концентрованими кормами у 
вигляді мінеральної добавки (глауберова сіль) 
в кількості 5-10 г на добу в залежності від ста-
тево-вікової групи. 

В цілому хімічний аналіз кормів, які вико-
ристовуються при формуванні раціону годівлі 
овець у ТОВ “Шаролезька вівця” показує, що 
поживна цінність основних кормових засобів в 
незначній мірі відрізняється від середніх пока-
зників регіону [4, 5]. 

Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.4.№1,2016 196 

Таблиця 2. Поживність кормів, 1 кг корму натуральної вологості  

Показник 

Сіно 
люцер-

нове 
(I укіс) 

Сіно 
люцер-

нове 
(IІІ 

укіс) 

Сіно 
люцер-
нове + 
сорго 

Солома 
вівсяна 

Солома 
ячмін-

на 

Солома 
ячмін-

на з 
пирієм 

Зерно 
триті-
кале 

Овес 
Сіно 

шпина-
ту 

Сіно 
чумизи 

Кормові 
одиниці, кг 

0.45 0.47 0.32 0.3 0.32 0.34 1.01 0.9 0.26 0.32 

Обмінна 
енергія, МДж 

6.65 6.94 6.65 6.5 6.65 6.8 13.02 12.89 2.35 6.03 

Суха 
речовина, г 

790 819 802 804 795 814 790 785 840 818 

Сирий 
протеїн, г 

156 160 94 30 50 40 178 84 109 130 

Перетравний 
протеїн, г 

108 96 62 13 11 21 145 73 37 47 

Сира 
клітковина, г 

260 244 360 352 310 340 40 88 388 222 

Сирий жир, г 27 36 33 17 8 20 12 13 4.7 25 

БЕР, г 185 320 246 336 373 354 480 543 294 346 

Кальцій, г 15.8 16 10.2 4.1 3.8 3.6 1.2 1.8 6 8.4 

Фосфор, г 2.3 2.6 2.2 0.9 1.1 0.85 3.3 3.1 2.0 2.0 



Висновок. Враховуючи особливості годівлі 
овець, з метою забезпечення біологічної пов-
ноцінності раціону, можна використовувати 
такі нетрадиційні кормові засоби, як сіно чу-
мизи та шпинату. 

В якості концентрованих кормів, як балан-
суючу добавку до раціонів годівлі різних ста-
тево-вікових груп овець, раціонально згодову-

вати відходи зерна тритікале в суміші з вівсом 
в співвідношенні 1:1. 

Використання нетрадиційних кормових ре-
сурсів в годівлі овець дало можливість провес-
ти часткову заміну в раціонах традиційних ви-
сокопоживних кормів, таких як сіно лучне і 
люцернове та знизити собівартість отриманої 
продукції.  
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НЕТРАДИЦИОННЫЕ КОРМОВЫЕ СРЕДСТВА В КОРМЛЕНИИ ОВЕЦ 

Похил В. И., Похил Е. Н. 

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск 

Приведены результаты исследований, по повышению биологической ценности рациона овец за счет 

использования нетрадиционных кормовых средств, таких как сено чумизы, шпината, в эквивалентном 

количестве по питательности по отношению к традиционным кормам (сено люцерновое, луговое). 

Установлено, что использование указанных кормовых ресурсов в соотношении 1:1 с традиционно при-

нятыми в кормлении, дает возможность обогатить рацион питательными веществами и повысить по-

требление структурных элементов на 3–5%. 

Ключевые слова: овцы, нетрадиционные кормовые средства, чумиза, шпинат, тритикале, кормовая 

единица, клетчатка 

ALTERNATIVE MEANS OF FEED IN FEEDING SHEEP 

V. Pokhyl, O. Pokhyl 

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovsk 

The results of research are related to the improvement of the biological value of the sheep`s diet through the 

use of alternative means of fodder such as hay millet, spinach, equivalent to the amount of nutritionally relative to 

traditional forage (alfalfa or meadow hay). 

It was established that the use of these food resources at a ratio of 1: 1 with the traditionally accepted in feed, 

makes it possible to enrich the diet with nutrients and increase the consumption of structural elements by 3-5%. 

As the concentrate fodder as a supplement to balance the feed rations of the different gender and the age 

groups of sheep fed efficient waste triticale grain which are mixed with oats at a ratio 1:1. 

The use of non-traditional forage resources in feeding give the possibility to make the partial change of tradi-

tional a highly nourishing fodder, such as hay and alfalfa meadow and reduce the cost of the total production. 

Key words: sheep, alternative fodder, hay millet, spinach, triticale, feed unit, fiber 



Постановка проблеми. Пристосування різ-

них видів риб до певних кормів чітко проявля-

ється у будові системи органів травлення. Ця 

система органів складається із травного тракту 

та травних залоз, до яких належать печінка та 

підшлункова залоза.  

Найбільш важливими факторами, що визна-

чають продуктивні якості риби, є процеси, по-

в’язані з живленням гідробіонтів [1]. Через 

споживання їжі здійснюється один з найбільш 

суттєвих зв’язків організму з навколишнім се-

редовищем. Характер живлення є видовою 

властивістю риб. Кожний об'єкт вирощування, 

виходячи з біологічних особливостей, для сво-

го нормального існування вимагає певної кіль-

кості і співвідношення повноцінного білка, 

жиру, вуглеводів і мінеральних речовин. 

Печінка – складна трубчасто-сітчаста зало-

за, яка виконує цілий ряд життєво важливих 

функцій. Основні з них: утворення жовчі, що 

необхідна для емульгування ліпідів, синтез 

білків плазми крові, депонування клітин крові, 

глікогену, ліпідів і вітамінів, знешкодження 

шкідливих речовин екзогенного та ендогенно-

го характеру. В печінці відбуваються такі 

важливі процеси, як обмін білків, вуглеводів, 

ліпідів, мінеральних речовин, гормонів, 

вітамінів [2, 3]. Незважаючи на велику 

кількість науково-дослідних робіт у галузі 
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Відзначено, що найважливішими факторами, що визначають продуктивні якості риби є процеси, 

пов’язані з живленням гідробіонтів. Через споживання корму здійснюється один з найбільш суттєвих 

зв’язків організму з навколишнім середовищем. Характер живлення є видовою властивістю риб. Кожний 

об’єкт вирощування, виходячи з біологічних особливостей, для свого нормального існування вимагає певну 

кількість і співвідношення повноцінного білка жиру, вуглеводів і мінеральних речовин. Проведені 

дослідження показали, що печінка трьохліток родини коропові неістотно різнилася за топографо-

анатомічними та органолептичними показниками. Доведено, що належність риб до певної 

таксономічної групи не впливає на анатомічне розмежування печінки та підшлункової залози. 

Встановлено, що для більшості представників родини коропових характерним є наявність 

гепатопанкреасу. 

Ключові слова: печінка, підшлункова залоза, гепатопанкреас, печінкові пластинки, центральна вена, 

печінкова часточка, гепатоцит, панкреатоцит, морфометрія. 

іхтіології, архітектоніка печінки риб поки що 

залишається недостатньо вивченою.  

Мета дослідженя – узагальнити результати 

гістологічного дослідження  печінки у окре-

мих видів риб родини коропові. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Адаптація риб до різних умов існування та 

живлення відіграє значну роль в процесі ево-

люційного розвитку травної системи. При ви-

вченні морфології печінки використовують 

анатомо-топографічні та морфометричні мето-

ди [10]. 

У той же час в іхтіології морфологія трав-

ного тракту риб недостатньо вивчена, оскільки 

існує велика різновидність риб. 

Морфометричні дослідження травної систе-

ми та безпосередньо печінки дозволяють отри-

мати об’єктивну інформацію яка може бути 

критерієм визначення стану,з’ясувати відпові-

дність існуючим нормам, вияснити наявність 

патології, уточнити діагноз, установити відпо-

відність годівлі, віку з урахуванням фізико-

хімічних параметрів середовища [11]. 

Матеріал та методика досліджень. Для 

дослідження печінки були використані триріч-

ки чотирьох видів риб: білий амур 

(Ctenopharyngodon idella Val.), строкатий товс-

толобик (Hypophthalmichthys molitrix Val.), срі-

блястий карась (Careassius auratus gibelio 

УДК 639.312 : 611.36 

ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЇ ПЕЧІНКИ ОКРЕМИХ ВИДІВ ТРИРІЧОК РОДИНИ 
КОРОПОВИХ 
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Bloch.), лускатий короп (Cyprinus carpio L.) у 

кількості 8 екз. кожного виду.  

Печінку отримували від свіжовиловленої 

риби через анатомічний розтин. Для фіксації 

відбирали фрагменти печінки товщиною 0,3–

0,5 см. Фіксацію матеріалу для гістологічних 

досліджень проводили в 10% водному розчині 

нейтрального формаліну впродовж 24 год, за 

кімнатної температури [4]. Після фіксації ма-

теріал промивали впродовж 24 год під проточ-

ною водою. Далі промитий матеріал заливали 

в парафін. 

Для заливки у парафін матеріал зневодню-

вали у спиртах зростаючої концентрації за те-

мператури 37 °C. Час перебування  тканини в 

кожному з розчинників складав від 2 до 4 год. 

Надалі матеріал витримували в парафін-

ксилолі (насичений розчин) за температури 54 

°С 1 год, у двох змінах парафіну по 2 год у ко-

жній за температури 54 °С і заливали у парафі-

нові блоки. Зрізи товщиною 10 мкм виготовля-

ли на мікротомі МПС-2 та фарбували гематок-

силіном і еозином. Загальні білки в тканинах 

печінки визначали за І.В. Шустом [5, 6]. Виго-

товлені препарати вивчали за допомогою мік-

роскопа Axiostar plus. Обчислення проводили 

за допомогою окулярного гвинтового мікроме-

тра МОВ-1-16х. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Згідно із проведеними дослідженнями було 

встановлено, що тканини печінки окремих ви-

дів риб родини коропові формують чітко вира-

жені печінкові часточки. У центральній ділян-

ці кожної печінкової часточки розташована 

центральна вена. Навколо центральної вени 

знаходяться панкреатичні острівці, які повніс-

тю її оточують. Гепатоцити мають багатогран-

ну форму, одне чи декілька ядер, добре розви-

нуті органели та включення. Кожний гепато-

цит у печінковій пластині має дві робочі пове-

рхні: одну – спрямовану до жовчного капіляра 

(жовчну), а другу – до синусоїдного гемокапі-

ляра (судинну). Через першу поверхню 

(жовчну) виділяється жовч, через другу повер-

хню (судинну) – забезпечується виділення у 

кров глюкози, сечовини, білків та інших спо-

лук і зворотне транспортування в гепатоцити 

компонентів, які необхідні для синтезу цих 

речовин.  

Форма печінкових часточок, розміри печін-

кових пластинок, щільність розташування ге-

патоцитів у риб різних видів мають суттєві 

відмінності. На гістологічних препаратах стру-

ктурні компоненти печінки забарвлювалися 

диференційовано з різною інтенсивністю та 

різними кольорами. Зокрема, гепатоцити печі-

нки лускатого коропа забарвлювались у сіру-

вато- фіолетовий колір, стінки судин – у тем-

но-фіолетовий, ядра гепатоцитів – у темно-

синій. Навколо центральних вен були розта-

шовані клітини підшлункової залози, панкреа-

тоцити, які щільно прилягали один до одного 

(рис. 1). Діаметр центральних вен складав у 

середньому 0,07±0,01 мм за рівня варіабельно-

сті показника 23,1%. Середній діаметр часто-

чок печінки, що концентрувалися навколо 
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Рис. 1. Мікроструктура печінки лускатого 
коропа, (гематоксилін і еозин, ×200): 1 – 

паренхіма; 2 – скупчення панкреатоцитів.  

1 

2 

1 

3 

2 

Рис. 2. Форма та забарвлення панкреатоцитів у 
печінці білого амура (гематоксилін і еозин, ×100): 

1 – панкреатоцити; 2 – гепатоцити; 3 – жовчна про-

тока. 



центральних вен, – 0,43±0,02 мм, показник ко-

ефіцієнта варіації за цією ознакою дорівнював 

17,7%.  

Навколо центральних вен печінки коропа, у 

вигляді острівців, локалізувалися ділянки клі-

тин підшлункової залози. Діаметр острівців 

підшлункової залози становив 0,98±0,09 мм, за 

рівня варіабельності 31,2%.  

Гепатоцити печінки білого амура були ро-

жевого кольору, стінки судин – темно-

фіолетові, ядра гепатоцитів забарвлювалися з 

різною інтенсивністю від світло-синього до 

темно-синього. Навколо судин відмічали ост-

рівці підшлункової залози (рис. 2). В окремих 

випадках відзначали нашарування печінкових 

пластин.  

Діаметр центральних вен складав у серед-

ньому 0,05±0,01 мм, діаметр часточок – 

0,42±0,01мм, за рівня варіабельності 29,7 і 

11,7% відповідно. Діаметр острівців підшлун-

кової залози складав 0,09±0,01 мм, за величи-

ни показника варіабельності 60,1%. 

Гепатоцити печінки строкатого товстоло-
бика мали світло-фіолетовий колір, а стінки 

судин темно-фіолетові. У міжчасточковій тка-

нині спостерігали накопичення адипоцитів. У 

просвітах центральної вени виявляли велику 

кількість еритроцитів, забарвлених червоним 

кольором, печінкові пластини були щільно 

розташовані (рис. 3). Діаметр центральних вен 

складав у середньому 0,08±0,02 мм, діаметр 

часточок – 0,4±0,01 мм; ширина печінкових 

пластинок дорівнювала 0,06±0,03, величина 

коефіцієнта варіації за цією ознакою – 18,2%. 

Діаметр острівців підшлункової залози скла-

дав 0,091±0,01 мм, величина показника варіа-

бельності – 27,8%. 

Гепатоцити печінки сріблястого карася 
забарвлювалися від світло-фіолетового до ко-

ричнюватого кольорів, стінки судин були заба-

рвлені слабко, у судинах добре видно еритро-

цити червоного кольору, гепатоцити великі, 

ядра темно-синього кольору (рис. 4)  

Діаметр центральних вен складав у серед-

ньому 0,18±0,07 мм, часточок – 0,54±0,04 мм, 

за рівнів коефіцієнта варіації, відповідно 65,2 і 

37,4 %. Ширина печінкових пластинок склада-

ла 0,23±0,06 мм, рівень варіабельності – 11,3 

%. 

Висновки: 1. Встановлено особливості в 

будові печінкових часточок, формуванні стру-

ктури печінкових пластинок та наявність 

включень тканин підшлункової залози у печін-

ці лускатого коропа, строкатого товстолобика 

та білого амура. 

2. Розміри печінкових часточок були найбі-

льшими у сріблястого карася, найменшими – у 

строкатого товстолобика.  

3. Діаметр центральних вен печінки був 

найбільшим у сріблястого карася риб. 

4. Отримані експериментальні дані поглиб-

люють сучасні уявлення про структурну орга-

нізацію печінки пойкілотермних тварин та мо-

жуть бути використані у впровадженні заходів 

з корекції травлення та імунокорекції функцій 

організму прісноводних риб.  
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Рис. 3. Мікроструктура печінки дворічки стро-
катого товстолобика (гематоксилін і еозин, 

×200): 1 – гепатоцити; 2 – адипоцити; 3 – панкреа-

тоцити; 4 – еритроцити.  

Рис. 4. Центральна вена в печінці дворічки срі-
блястого карася (гематоксилін і еозин, ×200): 1 – 

печінкова часточка; 2 – центральна вена.  
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ ПЕЧЕНИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ТРЕХЛЕТОК СЕМЕЙСТВА КАРПОВЫХ 

Присяжнюк Н.М., Онищенко Л.С.  

Белоцерковский национальный аграрный университет, г. Белая Церковь. 

Отмечено, что наиболее важными факторами, определяющими продуктивные качества рыбы являются процес-

сы, связанные с питанием гидробионтов. Из-за потребления корма осуществляется один из наиболее существенных 

связей организма с окружающей средой. Характер питания является видовым свойством рыб. Каждый объект вы-

ращивания, исходя из биологических особенностей, для своего нормального существования требует определенное 

количество и соотношение полноценного белка жира, углеводов и минеральных веществ. Проведенные исследования 

показали, что печень у разных видов рыб семейства карповых существенно не отличалась по топографо-

анатомическим и органолептическим показателям. Доказано, что принадлежность рыб к определенной таксоно-

мической группе не влияет на анатомическое разграничение печени и поджелудочной железы. Для большинства 

представителей семейства карповых характерно наличие гепатопанкреаса. 

Ключевые слова: печень, поджелудочная железа, гепатопанкреас, печеночные пластинки, центральная вена, 

печеночная долька, гепатоцит, панкреатоцит, морфометрия. 

MORPHOLOGY OF CERTAIN TYPES OF LIVER IN THREE YEARS OLD CARP FAMILY 

N. Prysiazhnyuk, L. Onyshchenko 
The most essential factors, which determine productive qualities of fish are processes, which are related with feed of 

gidrobiontes. One of the most substantial connections of organism is carried out with an environment through the consump-

tion of forage. Character of feed is specific property of finfishes. Every object of growing, coming from biological features 

requires certain amount and correlation valuable an albumen, fat, carbohydrates and mineral matters for the normal exis-

tance. This investigation showed that different fish species have distinct liver anatomic-topographic and organoleptic pa-

rameters. Belonging to definite taxonomic group stated to have no influence on anatomic liver and pancreas differentiation. 

According to our investigation, detached glands are presented in while Cyprinidae possess hepato-pancreas. 

Key words: liver, pancreas, hepato-pancreas, liver plates, central vein, liver lobule, hepatocyte, pancreatocyte, mor-

phometry.  



Постановка проблеми. В умовах мінливо-
го середовища існування тварин адаптаційні 
зміни в їх організмі відіграють важливу роль. 
Перебудова життєвих функцій, що дозволяє 
звикати до нових умов утримання і експлуата-
ції відбувається завдяки пристосувальним реа-
кціям, оскільки саме ці процеси забезпечують 
узгоджене функціонування всіх фізіологічних 
систем організму. Як правило, особини з низь-
кою адаптаційною здатністю більш чутливі до 
стресів, відрізняються зниженою продуктивні-
стю, підвищеними витратами кормів та витра-
тами на ветеринарні препарати, оскільки часті-
ше хворіють. Це пов’язано з тим, що фізіологі-
чні властивості худоби, які реалізують адапти-
вні реакції формувалися тривалий час протя-
гом еволюції і тому не в змозі змінюватися так 
швидко, як змінюються умови їх існування. У 
зв’язку з чим, виникає невідповідність між фі-
зіологічними можливостями організму та ото-
чуючим середовищем, що призводить до стре-
сового стану [1, 3]. Тому, поряд із поліпшен-
ням продуктивних якостей тварин, необхідно 
підвищувати їх адаптаційну здатність. 

В Україні вдосконалення порід і типів мо-
лочної худоби відбувається із залученням у 
селекційний процес кращого світового гено-
фонду голштинської породи. З цією метою в 
країну імпортують поголів’я голштинів – для 
забезпечення племпідприємств бугайцями, а 
молочних комплексів – телицями і отримують 
власний високоякісний ремонтний молодняк. 

ПРИШЕДЬКО В. М., к. с.-г. н., доцент 
ЧЕРНЕНКО О. М., к. с.-г. н., доцент  

Дніпропетровський державний аграрно-

економічний університет 

м. Дніпропетровськ 

v ladimir .pr ishedko79@mai l .ru   

Досліджено адаптаційні якості бугаїв-плідників голштинської породи. Після технологічного 

навантаження низькостресостійкі тварини відзначалися підвищенням у крові концентрації кортизолу в 

6,5 рази, тестостерону – на 80,2%, активності креатинфосфаткінази – на 27,9%, що вказує на сильнішу 

стресову реакцію в їх організмі та, відповідно менший адаптивний потенціал, порівняно з тваринами 

протилежного типу. 

Ключові слова. Адаптаційні якості, тип стресостійкості, бугаї-плідники голштинської породи, 

концентрація у крові гормонів, активність ферментів крові.  

Однак, практика показала, що навіть у провід-
них господарствах, де створені найкращі умо-
ви для тварин, у них не в повній мірі реалізу-
ється генетичний потенціал продуктивності. 
Вчені це пов’язують зокрема з тим, що в умо-
вах інтенсивного тваринництва істотно зрос-
тає навантаження на адаптаційну систему тва-
рин за дії технологічних чинників, що супро-
воджується підвищенням реактивності та на-
пруженням обмінних процесів у їх організмі 
[3, 7].  

Широкомасштабна селекція у молочному 
скотарстві реалізується через використання 
для штучного осіменіння плідників-
поліпшувачів з високою племінною цінністю. 
Оскільки тип стресостійкості є ознакою гене-
тично-детермінованою, то формування стад із 
стресостійких тварин можливе шляхом відбо-
ру за цією ознакою і залучення до селекційно-
го процесу високостресостійких бугаїв-
плідників [1, 3, 7, 8].  

Аналіз останніх досліджень. Рядом дослі-
джень [2, 4, 5, 6] встановлено, що серед основ-
них причин вибуття плідників у племпідпри-
ємствах головною є – низька відтворювальна 
здатність. Тому, вчені дотримуються думки, 
що саме ця ознака найбільш повно характери-
зує пристосованість тварин до умов оточуючо-
го середовища і може бути критерієм оцінки їх 
адаптаційних якостей. 

За окремими даними [2] в умовах племпідп-
риємства технологічний стрес, викликаний 
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ін'єкціями біологічно активних препаратів і 
формуванням специфічного імунітету, больо-
вими впливами, такими як пункція яремної 
вени, фіксація тварин при обробці копит, а та-
кож зміною обслуговуючого персоналу, техно-
логічних прийомів, переміщенням тварин, має 
сприятливий прогноз. Проте, протягом пер-
ших 5-7 днів після проведення технологічних 
заходів спостерігається зниження статевої ак-
тивності плідників на 20-25% та об'єму еяку-
ляту – на 10-30%. Встановлено, що реакція 
плідників на технологічні навантаження від-
мінна у різних тварин.  

Доведено, що у літні місяці в бугаїв вини-
кає кліматичний стрес, що спричинений підви-
щенням навколишньої температури та надли-
шкового сонячного світла [3, 5]. Його наслід-
ком є порушення відтворної функції, що су-
проводжується послабленням статевих рефле-
ксів і сперміогенезу.  

Надмірне статеве використання плідників 
призводить до експлуатаційного стресу, який 
супроводжується ослабленням статевих реф-
лексів, зменшенням об'єму еякуляту і погір-
шення якості спермопродукції.  

У бугаїв-плідників часто спостерігають га-
льмування статевих рефлексів з різних причин 
[2]. Так, позамежне гальмування рефлексів ха-
рактерне для дуже збудливих, довго не вико-
ристовуваних плідників, що виявляються над-
мірним проявом локомоторного рефлексу і 
дуже сильним позамежним подразненням. Це 
призводить до гальмування або послаблення 
рефлексів ерекції. Статеві рефлекси у бугаїв 
гальмуються і при спільному їх утриманні з 
тваринами, на яких проводяться садки.  

Здатність тварин пристосовуватися до но-
вих умов без зниження продуктивності пов’я-
зана із особливостями їх нервової системи. 
Проте, не достатньо з’ясованим і актуальним 
залишається проблема оцінки адаптації голш-
тинських бугаїв-плідників до технологічного 
експлуатаційного навантаження в умовах пле-
мпідприємств.  

Мета дослідження: визначити адаптаційні 
якості бугаїв-плідників голштинської породи в 
умовах племпідприємства за технологічного 
навантаження. 

Матеріал і методи досліджень. Експери-
ментальна частина роботи виконана в умовах 

Дніпропетровського обласного державного 
підприємства по племінній справі у тваринни-
цтві на бугаях-плідниках голштинської породи 
(n=16). Адаптаційну здатність у бугаїв-
плідників досліджували за методикою розроб-
леною О. М. Черненком [7], яка передбачає 
визначення рівня реагування системи 
“гіпоталамус – гіпофіз – наднирникові залози” 
на стрес-фактори. 

Змодельований нами технологічний стрес 
полягав у жорсткій фіксації бугаїв, присутнос-
ті сторонніх осіб (експериментатор і допоміж-
ний персонал) та взятті крові з яремної вени.  

Згідно методики, в піддослідних тварин на-
ми було досліджено динаміку в крові концент-
рації гормонів та активності ферментів до 
стресового навантаження і через годину після 
нього. Найбільш виразно реактивність бугаїв 
проявляється за динамікою гормонів 
(кортизолу і тестостерону) та ферментів 
(креатинфосфаткінази (КФК), аланінамінотра-
нсферази (АлАТ) та аспартатамінотрансферази 
(АсАТ), що й покладено в основу методу ви-
значення типу нервової системи. Проте, інди-
відуальні особливості тварин виявляються не 
тільки у визначенні максимальної концентра-
ції зазначених показників крові після стресо-
вого навантаження, а також у встановленні їх 
динаміки після стресового навантаження, порі-
вняно з їх початковою величиною до нього, а 
також відносно референтної норми. У резуль-
таті нами було розподілено бугаїв на високост-
ресостійких (n=9) і низькостресостійких (n=7).  

Обґрунтування отриманих результатів. 
Встановлено, що до стресового навантаження 
концентрація кортизолу, тестостерону та акти-
вність креатинфосфаткінази в крові всіх піддо-
слідних бугаїв була в межах референтної нор-
ми. 

Дослідженнями крові після дії стресу вияв-
лено зростання зазначених показників. Відзна-
чаємо, що найбільші гормональні зрушення у 
крові всіх піддослідних тварин встановлені за 
концентрацією кортизолу. Це свідчить про 
розвиток стресової реакції в їх організмі. Од-
нак стан напруги значно сильнішим був у тва-
рин низькостресостійкого типу, в яких концен-
трація цього гормону після стресового наван-
таження зросла у 6,5 разів. Високостресостійкі 
плідники відреагували на стрес менш різким 
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підвищенням кортизолу – у 2,1 рази, тобто ви-
явили кращу адаптаційну здатність, порівняно 
з тваринами протилежного типу (рис. 1). 

Подібна залежність установлена і за динамі-
кою тестостерону, концентрація якого у крові 
високостресостійких бугаїв зросла на 16,9%, а 
низькостресостійких – на 80,2%. Підвищення 
концентрації тестостерону в крові під впливом 
технологічного навантаження свідчить про 
наявність стресової реакції в організмі, оскіль-
ки він виділяється крім сім’яників також і над-
нирниковими залозами, як і кортизол під час 
стресу.  

Аналогічна тенденція спостерігалася і за 
динамікою активності КФК, яка у високостре-
состійких плідників лише дещо підвищилася 
(на 3,7%), проте у низькостресостійких – на 
27,9 %, що вказує на стан напруги в організмі. 

Під час стресу із мозкової речовини наднир-
никових залоз вивільнюються норадреналін і 
адреналін, який мобілізує запаси глюкози із 
печінки шляхом розщеплення глікогену, що 
міститься в ній. Тому підвищення глюкози в 
крові тварин під дією стрес-фактора вказує на 
вищий рівень стресової реакції [3]. Результати 
наших досліджень узгоджуються з іншими 
отриманими [3]. Після стресового навантажен-
ня у піддослідних бугаїв спостерігалося підви-

щення концентрації глюкози в корові, а твари-
ни низькостресостійкого типу відрізнялися 
більшими значеннями цього показниками по-
рівняно з тваринами протилежного типу.  

Серед ознак крові, що виявляють рівень 
стресової реакції важливими є ферменти: аспа-
ртат- і аланінамінотрансферази. Вони відігра-
ють важливу роль у процесах обміну речовин, 
беруть участь у реакції переамінування і ма-
ють велику каталітичну активність. Установ-
лено, що активність ферментів АлАТ і АсАТ  
сироватки крові піддослідних тварин у стресо-
чутливих бугаїв були значно вищими, ніж у 
тварин протилежного типу (рис. 2).  

Тобто, метаболічні процеси і рівень напруги 
в їх організмі виявилися більш суттєвими, ніж 
у високостресостійких тварин.  

Отже, сільськогосподарські тварини постій-
но знаходяться під впливом різних факторів 
зовнішнього середовища, до яких змушені по-
стійно пристосовуватися. Оскільки адаптація 
до стресового впливу пов'язана з високими 
енергетичними витратами, то тварини, які ма-
ють підвищену реактивність на дію стрес-
факторів витрачають енергію корму меншою 
мірою на продуктивність, а більшою – на по-
долання стресу, що у бугаїв-плідників може 
негативно позначатися на їх спермопродуктив-
ності і якості сперми.  
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Рис. 1. Гормональні зрушення та ферментативна активність у крові високостресостійких (а) 
та низькостресостійких (б) бугаїв під впливом технологічного стресу, % 

(1– кортизол, 2–тестостерон, 3–креатинфосфаткіназа)  
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Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. Встановлено, що кращими адапта-
ційними якостями характеризуються голштин-
ські бугаї-плідники високостресостійкого ти-
пу, які під дією технологічного стресового на-
вантаження виявили значно меншу реактив-
ність організму, на відміну від тварин проти-
лежного типу. 

Зважаючи на виявлену нами динаміку гор-
мональних зрушень та гіперферментемію під 
дією технологічного навантаження, у перспек-
тиві доцільно дослідити показники спермопро-
дукції в бугаїв-плідників залежно від концент-
рації в крові гормонів та активності ферментів.  
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Рис. 2. Активність амінотрансфераз у бугаїв-плідників залежно від типу їх стресостійкості  
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ОЦЕНКА АДАПТАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ 

Пришедько В. Н., Черненко А. Н.  

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск 

Исследованы адаптационные качества быков-производителей голштинской породы. После технологи-

ческой нагрузки низкострессоустойчивые животные отмечались повышением в крови концентрации кор-

тизола в 6,5 раза, тестостерона – на 80,2%, активности креатинфосфаткиназы – на 27,9%, что указы-

вает на сильную стрессовую реакцию в их организме и, соответственно меньший адаптивный потенци-

ал, по сравнению с животными противоположного типа. 

Ключевые слова. Адаптационные качества, тип стрессоустойчивости, быки-производители гол-

штинской породы, концентрация в крови гормонов, активность ферментов крови. 

EVALUATION OF ADAPTIVE QUALITIES PROGENITOR BULL 
OF HOLSTEIN BREED 

V. Pryshedko. O. Chernenko  

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovsk 

Investigated the adaptation of quality bulls of Holstein breed. After the process loads low-latitude animals was 

noted by an increase in blood cortisol concentration 6,5 times, the testosterone – 80,2%, activity creatin-

phosphokinase (CPK) – by 27,9%, indicating a strong stress response in their body and consequently lower adap-

tive capacity compared with animals of the opposite type. It is found that in stress the concentration of cortisol, 

testosterone and CPK activity in the blood of all experimental bulls was within the reference norms. 

Studies of blood after the action of stress detected the growth of these indicators. Note that the greatest hormo-

nal changes in the blood of all experimental animals established by the cortisol concentration. It shows the devel-

opment of the stress response in their body. However, the state of tension was significantly stronger in animals 

low-latitude type in which the concentration of this hormone after stress load increased 6,5 times. Both high 

manufacturers reacted to stress less sharp increase of cortisol in 2,1 times, i.e. showed better adaptability in com-

parison with animals of the opposite type. Similar dependence was established and by the dynamics of testoster-

one concentration in the blood of bulls grew by 16,9%, and risk strategy – 80,2%. Increasing the concentration of 

testosterone in the blood under the influence of technological loads indicates the presence of stressful reactions in 

the body, because it stands out except the testes and also supports glands, as cortisol during stress. A similar 

trend was observed in dynamics of activity of KFK, which in high latitude manufacturers only increased slightly 

(3,7%), but in risk strategy – by 27,9 %, which indicates the state of stress in the body. When you stress from 

brain substance of adminiculary glands liberate noradrenaline and adrenaline, which mobilizes glucose reserves 

from the liver by breakdown of glycogen contained in it. Therefore, the increase of glucose in the blood of animals 

under the action of stress-factors indicates a high stress response. After stress in experimental bulls showed an 

increase of glucose concentration in the cow, and the animals high latitude type differed large values of this indi-

cators in comparison with animals of the opposite type. Among the signs of blood, revealing the level of stress 

response are important enzymes: aspartate and alanine aminotransferase. They play an important role in meta-

bolic processes involved in reactions of transamination and have a greater catalytic activity. It is established that 

the activity of enzymes of blood serum of experimental animals in stratocumuli bulls were significantly higher 

than in animals of the opposite type. That is, metabolic processes and the level of stress in their body were more 

substantial than in high latitude animals. Therefore, farm animals are constantly under the influence of different 

environmental factors to which they must adapt. Because adaptation to stressful effects associated with high en-

ergy costs, animals that have an increased reactivity to the action of stress-factors that consume energy in feed 

less on performance and more on overcoming stress that the bulls may have a negative impact on their spermpro-

ducing and quality of sperm. Thus, it is established that the best adaptive qualities characterized holsztynski bulls 

vysokoshirotnoi type, which under the action of technological stress showed a significantly lower reactivity, in 

contrast to animals of the opposite type. 

Given we have identified the dynamics of hormonal shifts and performance under the influence of technologi-

cal loads in the long term it is advisable to study the parameters of semen sires, depending on the concentration in 

blood of hormones and enzyme activity. 

Key words: аdaptation of quality, type of stress, the bulls of Holstein breed, blood concentration of hormones, 

activity of enzymes of blood.  



Постановка проблеми. Без преувеличения 

проблема загрязнения кормового сырья мико-

токсинами и микотоксикоз является наиболее 

актуальной и экономически значимой в совре-

менном животноводстве и птицеводстве. 

За последние 25–30 лет уделяется всё боль-

ше внимания проблеме распространения мико-

токсинов и их вреда для животных. Тот факт, 

что микотоксины являются постоянной и серь-

езной угрозой здоровью людей и домашних 

животных, специалисты-токсикологи полно-

стью осознали полтора-два десятка лет назад. 

Микотоксины – термически стабильные ядо-

витые вещества, являющиеся продуктами ме-

таболизма микроскопических плесневых гри-

бов, поражающие растительное сырьё, а через 

него и корма, вызывая интоксикации у сель-

с к о х о з я й с т в е н н ы х  ж и в о т н ы х 

(микотоксикозы). На данный момент в мире 

известно свыше 300 различных видов мико-

токсинов, которые вызывают поражение орга-

нов животных и опасны для человека, при 

употреблении продуктов животноводства по-

раженных ими [5]. Из этого количества мико-

токсинов наиболее известные и часто встре-

чающиеся – ДОН-вомитоксин, афлатоксин, Т–

2 токсин, охратоксин, фумонизин и зеарале-

нон. Выделяют основные три группы микоток-

синов – грибы рода Aspergillus, Fusarium, Peni-

cilium. При этом грибы рода Fusarium проду-

цируют зеараленон, фумонизины и трихотеце-

новые микотоксины, рода Penicillium и Asper-
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gillus – афлатоксины. Эти грибки развиваются 

в определенных условиях, нуждаются в раз-

ных питательных средах (субстратах) и раз-

личном содержании влажности перед тем, как 

начать свое развитие [6] (таб. 1).  

Плесневые грибы поражают кормовое сы-

рье при благоприятных условиях для их роста 

– оптимальной температуре и влажности. Под-

ходящие условия для роста определенного ви-

да гриба могут сложиться как в поле, так и в 

зернохранилищах [7]. Одна из главных причин 

появления токсинов – это нарушение целост-

ности зерна и его повышенная влажность, а 

также нарушение технологий транспортиров-

ки и хранения. В таких неблагоприятных усло-

виях хранения зерно поражается грибами ро-

дов Aspergillus и Penicillium. Но чаще всего 

зерно заражается микотоксинами ещё в поле в 

процессе роста растений и формирования уро-

жая. Справедливо отмечается, что распростра-

нению микроскопических грибов и микоток-

синов способствуют изменения технологий 

земледелия и потепление климата [4]. В усло-

виях поля большинство известных микотокси-

нов появляется в результате заражения расте-

ний грибами рода Fusarium. Микотоксины, 

продуцируемые этими грибами, относятся к 

наиболее распространенным сегодня в мире. 

По оценкам, не менее четверти зерновых куль-

тур, выращиваемых в мире, загрязнены мико-

токсинами рода Fusarium. Их распознавание и 

определение очень трудно выполнить, поэто-

му большинство исследований ограничивают-
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ся токсинами рода Aspergillus. 

Можно сделать вывод, что микотоксины 

представляют собой невидимую группу ком-

понентов кормов, следствием потребления ко-

торых являются микотоксикозы. Ведь зерно, 

основной источник микотоксинов, поражается 

микроскипическими грибами в поле во время 

созревания, а далее процесс продолжается при 

его хранении и при последующем производст-

ве кормов и комбикормов. Любые корма, как 

правило, содержат несколько видов микоток-

синов. Известно также о их кумулятивных 

свойствах. При наличии в кормах микотокси-

нов в количествах, ниже уровня чувствитель-

ности метода определения, возникает иллюзия 

их отсутствия и, соответственно, безопасности 

корма. Однако в течение нескольких дней 

скармливания таких кормов в результате ку-

муляции доза полученных токсинов становит-

ся критической и проявляется преимуществен-

но снижением аппетита, общим угнетением, 

снижением продуктивности и т.д. В подавляю-

щем большинстве случаев причину этих сим-

птомов будут искать в чем угодно, но не в дей-

ствии микотоксинов. Например, многие произ-

водители (особенно занятые выращиванием 

бройлеров) всё ещё считают использование 

адсорбентов напрасной тратой денег, 

не принимая в расчёт тот факт, что, у птицы 

микотоксикозы часто протекают в субклини-

ческой форме, и объясняя некоторое снижение 

веса бройлеров в конце выращивания чем 

угодно, только не влиянием микотоксинов. 

Известно, что высокопродуктивные породы и 

кроссы чрезвычайно чувствительны к мико-

токсинам. Поражение может не проявляться 

очевидными клиническими признаками, но 

снижение продуктивности неизбежно. 

Микотоксины приводят к различным кли-

ническим проблемам у разных видов живот-
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Микотоксин Вид Влажность Главные субстраты 

Афлатоксин Aspergillus > 16% Кукуруза, просо, осадок масла 

Trichothecenes 

Т-2 токсин 

Вомитоксин 

(дезоксиниваленон) 

Fusarium > 20% 
Кукуруза, овес (менее распространенные в 

пшенице и ячмене) 

Зеараленон Fusarium > 20% Кукуруза, овес 

Охратоксин 
Aspergillus 

Penicillium 
> 16% 

Ячмень, овес (менее распространенные в пше-

нице и кукурузе) 

Таблица 1. Виды грибков, их микотоксины, условия для их развития и субстрат 

Свиньи Птица КРС 

Потеря веса, слабый рост 
Понижение коэффициента усвое-

ния пищи, привеса 
Афлатоксин М1 в молоке 

Плохое усвоение корма Понижение потребления корма Низкий надой молока 

Рвота и понос Слабый иммунитет Упадок сил 

Уменьшение приплода, высокая 

смертельность 
Слабое производство яйца Болезнь печени и сердца 

Слабый иммунитет Болезнь печени и почек Проблемы с рождаемостью 

Проблемы с рождаемостью Поражение клюва Раздражительность 

Кровотечение Плохое оперение Кровотечение 

Слабое развитие Бледность Слабое развитие 

Смерть Смерть Смерть 

Таблица 2. Клинические признаки микотоксикозов  



ных. Многие из них накапливаются в организ-

ме до определенного уровня и только потом 

начинают проявляться клинические признаки 

микотоксикозов [2], которые приведены ниже 

(таб. 2). 

Микотоксины, поступая в организм с кор-

мом, могут вызвать изменение состава микро-

флоры в кишечнике, а, всасываясь в желудоч-

но-кишечном тракте, оказать негативное дей-

ствие на клетки, органы, ткани, физиологиче-

ское состояние животных. В органах и тканях 

животных развиваются дистрофические, вос-

палительные и некротические процессы, воз-

никают вторичные иммунодефициты, что при-

водит к наслоению условно-патогенных ин-

фекций [2]. Наиболее восприимчивыми дейст-

вию микотоксинов являются молодняк, бере-

менные самки, моногастричные животные. 

Жвачные животные более устойчивы к мико-

токсинам по сравнению с моногастричными 

животными, поскольку микроорганизмы рубца 

способны инактивировать микотокси-

ны. Метаболиты плесневых грибков обладая 

действием, угнетающим иммунитет, могут 

стать причиной инфекционного заболевания, 

снизить эффективность вакцинации. Считает-

ся, что иммунодефицитные состояния живот-

ных, вызванные микотоксикозами, являются 

одной из основных причин широкого распро-

странения лейкоза и туберкулеза у крупного 

рогатого скота. Также микотоксины уменьша-

ют количество лейкоцитов в крови, уничтожа-

ют полезные бактерии, понижая действие лей-

коцитов, повышают восприимчивость к саль-

монеллезу, понижают сыроваточную концен-

трацию антибиотика. 

Следовательно в комплексе мер борьбы с 

микотоксикозами животных и птиц, основное 

внимание должно быть уделено профилактике. 

Для этого необходимо: строго соблюдать зоо-

гигиенические нормы содержания животных и 

птицы, проверять корма на содержание мико-

токсинов; проводить микологическое обследо-

вание складов для хранения зерна и контроль 

помещений на влажность; соблюдать сроки 

хранения кормов; обязательно добавлять в 

корма витамины, минеральные добавки, ами-

нокислоты, которые повышают устойчивость 

животных к интоксикации; вводить дополни-

тельно в корма гепатопротекторы, микоцид-

ные препараты, а также адсорбенты [3].  

Но на практике, оптимальным решением в 

лечении и профилактике микотоксикозов яв-

ляется применение действующих непосредст-

венно в организме животного сорбентов мико-

токсинов: неорганических (минеральных), ор-

ганических и комбинированных по составу 

[1]. Действие сорбентов основано на способ-

ности выводить микотоксины из желудочно-

кишечного тракта. Сорбенты должны быстро 

связывать и эффективно удерживать микоток-

сины при различных уровнях кислотности [3]. 

Исследования в этой области ведутся очень 

эффективно. Продолжаются поиски оптималь-

ных неорганических и органических адсорбен-

тов. Лучшими из неорганических адсорбентов 

считаются гидратированные натрий кальций 

алюмосиликаты (HSCAS). Их адсорбционная 

ёмкость в отношении афлатоксинов достигает 

60–70 мг/г (для сравнения, у природных бенто-

нитов - до 9 мг/г). Это доказано лабораторны-

ми и производственными исследованиями 

многих независимых научных центров. Напри-

мер, в Бразилии существует Федеральный 

Университет Санта-Марии, более 15 лет из-

вестный на весь мир лабораторией, специали-

зирующейся на проверке эффективности ад-

сорбентов микотоксинов (LAMIC). Так вот, 

в этой лаборатории экспериментальным путем 

(как in vivo, так и in vitro) установили, что не-

которые алюмосиликаты эффективны 

не только против афлатоксинов, но и против 

зеараленона, фумонизина и других токсинов. 

Добавление алюмосиликата в корма сущест-

венно повышает обеспеченность животных 

микроэлементами: цинком, фтором; калием, 

магнием и др. Данное вещество характеризу-

ется высокой ионообменной способностью, 

обратимыми процессами гидратации, способ-

ностью поглощать газы, главным образом дву-

окиси серы, аммиака, а также обладает высо-

кой связующей способностью, адсорбционной 

и каталитической активностью. Обменивая 

катионы, оно способствует регуляции кальция, 

натрия, железа и других элементов в организ-

ме животных. Получается, что главным связы-

вающим компонентом алюмосиликатов явля-

ется катион алюминия, который связывает аф-

латоксины с помощью сильного электромаг-

нитного разряда. 

К группе неорганических (минеральных) 

сорбентов относится и специально разработан-
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ная кормовая добавка АНИСОРБ украинского 

производителя ООО “Днепр Корм”.  

АНИСОРБ – это сорбент микотоксинов, ко-

торый защищает здоровье сельскохозяйствен-

ных животных и птиц путем дезактивации ми-

котоксинов в зараженном сырье и кормах и 

минимизирует риск возникновения микоток-

сикозов. Это натуральный поликомпонентный  

продукт на основе минеральных компонентов 

с основным связующим веществом гидросили-

катом алюминия сложной формы, который ха-

рактеризуется высокой специфичностью свя-

зывания и нейтрализации токсинов в желудоч-

но-кишечном тракте.  

АНИСОРБ – это гидратный алюмосиликат 

натрия, содержащий катионы магния и калия, 

которые не приводят к дисбалансу натрия, ко-

торый, как предполагают, понижает полез-

ность фосфатов. Уровень алюминия в продук-

те выше, чем во многих остальных алюмоси-

ликатах, что приводит к сильному фиксиро-

ванному связыванию его с афлатоксинами. 

Эти микотоксины помещаются между слоями 

решетчатой структуры, где электростатиче-

ские связи удерживают токсины так сильно, 

что они оказываются эффективно захваченны-

ми и не могут проникнуть назад в водянистую 

среду кишечника, таким образом, обезврежи-

вая их. На рис. 1. ионы алюминия показаны 

черными точками. Межрешетчатое простран-

ство (*) одинаковое с размером молекулы аф-

латоксинов, и таким образом АНИСОРБ удер-

живает афлатоксины. 

Между соседними элементами в решетке 

нет ионных связей. Весь кристалл удерживает-

ся с помощью водородных связей, действую-

щих между ОН группами слоев гиббсита и ки-

слородными атомами смежных слоев кварца. 

Для того чтобы это относительно слабое вто-

ричное соединение было эффективным, соот-

ветствующие кислородные и ОН группы 

должны быть тесно сплоченными. Здесь слоя 

регулярно смещаются, чтобы дать триклинной 

структуре с очень точным расстоянием между 

своими слоями возможность связывать моле-

кулы афлатоксинов в корме. 

АНИСОРБ обладает также кислотными 

свойствами и поэтому эффективно воздейству-

ет на кишечник. Кормовая добавка адсорбиру-

ет органические молекулы, такие как афлаток-

сины с помощью сильного притяжения груп-

пой амина к частицам каолинита. Оставшаяся 

органическая часть молекулы отдает гидро-

фобную поверхность водянистой среде и час-

тицы быстро флоккулируют. Органические 

растворители, которые обычно извлекают ми-

котоксины из корма, дефлоккулируют части-

цы и позволяют микотоксинам освободиться. 

Специфические связывающие свойства АНИ-

СОРБ являются результатом воздействия угло-

вого заряда на частицы. При кислотных усло-

виях, подобных в кишечнике, АНИСОРБ 

флоккулирует и убирает органические молеку-

лы, такие как микотоксины. 

Есть 2 типа присоединения: 

1. Катионный обмен, когда катионы особым 

образом адсорбируются в ионы на частицу, 

которая может быть практически законченной 

и необратимой. 

2. Физическая адсорбция, когда различные 

неионогенные вещества адсорбируются в по-

верхность частицы и где есть уравновешен-
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Рис. 1. Решетчатая структура сорбента микотоксинов АНИСОРБ  



ность между поглощенным и не поглощенным 

веществом.  

Возможность неспецифического связыва-

ния с помощью алюмосиликатов породило не-

которое беспокойство о том, что алюмосили-

каты могут связывать питательные вещества, 

например витамины. В исследованиях каса-

тельно хранения кормов и комбикормов для 

животных, АНИСОРБ показал, что ни коим 

образом не воздействует на свойства витами-

нов. Исследование проходило на протяжении 

10 дневного периода хранения корма (таб. 3).  

Из этих данных можно сделать вывод, 

(учитывая аналитические вариации) что нет 

значительного различия между контрольным 

кормом и образцами, смешанными с исследуе-

мой кормовой добавкой. АНИСОРБ не погла-

щает витамины и аминокислоты, поскольку 

является минеральным или полярным 

(смачивающимся) адсорбентом, а значит легко 

смешивается с водой. Витамины и аминокис-

лоты также хорошо растворимы в воде. Из-

вестно, что молекула каждой аминокислоты 

несет минимум две полярные ионогенные 

группы – кислотную группу и аминогруппу, 

которые делают ее хорошо растворимой в во-

де. Следовательно процесс связывания и выве-

дения витаминов и аминокислот из организма 

сорбентом не возможен. Кроме того, АНИ-

СОРБ даже способствует более полному вса-

сыванию витаминов. Находясь в составе кор-

ма, он замедляет прохождение корма по желу-

дочно-кишечному тракту, т.е. продлевает вре-

мя нахождения корма в кишечнике. В резуль-

тате за более долгий период времени питатель-

ные вещества корма, в том числе и витамины, 

всасываются в большем количестве.  

Результаты исследований связывающих 

веществ. В исследовании №1 показатели эф-

фективности АНИСОРБ оказались лучше, чем 

остальных алюмосиликатов, тестированных 

против смешанного афлатоксина, содержа-

щихся в корме для птиц (табл. 4). 

В этом исследовании показатели эффектив-

ности АНИСОРБ оказались лучше, чем ос-

тальных алюмосиликатов, тестированных про-

тив смешанного афлатоксина, содержащегося 

в корме для птиц. 

Исследование 2 проведено для определения 

свойств абсорбции АНИСОРБ при различных 

нормах ввода, а также для определения опти-

мальной нормы ввода (табл. 5).  

Из таблицы 5 хорошо видно, что уровень 
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Рис. 2. Угловые и лицевые заряды АНИСОРБ  

Описание образцов Тест Результат 

Контрольный корм Витамин А (Ретинол), IU/g – исходный 

Витамин А (Ретинол), IU/g – 10 дней  

Витамин Е (альфа токоферол), IU/g – исходный 

Витамин Е (альфа токоферол), IU/g – 10 дней 

Витамин В2, мг/кг – исходный 

Витамин В2, мг/кг – 10 дней 

10,4 

10,9  

50,6 

48,6 

6,8 

7,1  

Корм + 0,1% АНИСОРБ 

10 дней хранения 

Витамин А (Ретинол), IU/g 

 Витамин Е (альфа токоферол), IU/g 

 Витамин В2,мг/кг  

11,3 

 48,2 

 6,3 

Корм + 0,3% АНИСОРБ 

10 дней хранения 

Витамин А (Ретинол), IU/g 

 Витамин Е (альфа токоферол), IU/g 

 Витамин В2, мг/кг  

10,2 

 47,4 

 6,5 

Корм + 0,5% АНИСОРБ 

10 дней хранения 

Витамин А (Ретинол), IU/g  

Витамин Е (альфа токоферол), IU/g  

Витамин В2, мг/кг  

10,0  

49,7 

 6,5 

Таблица 3. Результаты эксперимента по связыванию витаминов.  



насыщения АНИСОРБА происходит при 5-6 

кг/т, но лучший результат свойств абсорбции 

наблюдается при 2-3 кг/т. 

Краткое описание продукта и нормы вво-

да. 
АНИСОРБ – это природный минерал, очи-

щенный и нивелированный с помощью изго-

товления водной гидросмеси, и потом очистки 

от примесей с помощью нескольких серий 

центрифугирования и флокуляции перед суш-

кой при 9000С. АНИСОРБ содержит следую-

щий химический состав (таб. 6). 

Приведенный минералогический состав вы-

водится измерениями рентгенодифракции и 

расчетам, основанных на химическом анализе. 

АНИСОРБ – мелкий сыпучий порошок кре-

мово-белого цвета, без вкуса, не нуждается в 

предварительном перемешивании для полного 

внедрения в рацион. Но, так как порошок мел-

кий, при транспортировке рекомендуется све-

сти к минимуму пылеобразование.  

Нормы ввода АНИСОРБА зависят от 

серьезности проблемы. Оптимальная норма 

ввода среднезараженного корма составляет 2,5 
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Продукт исследовался 4 кг/т % восстановления афлатоксинов 

Гидрированный алюминосиликат натрия кальция 15,8 

Цеолит / клиноптилолит 37,5 

Синтетический силикат 40,6 

Флоридин 25,5 

Каолинит 21,3 

АНИСОРБ 13,8 

Норма ввода АНИСОРБ кг/т % восстановления афлатоксинов 

1,0 60,0 

2,0 37,5 

3,0 18,5 

4,0 11,0 

5,0 9,0 

6,0 8,3 

Таблица 4. Результаты исследований связывающих веществ (Исследование №1) 

Таблица 5. Результаты исследований связывающих веществ (Исследование №2) 

Химический анализ Элементный анализ (%) 

SiO2 48,9 

TiO2 0,1 

Al2O3 35,1 

Fe2O3 0,9 

CaO 0,1 

MgO 0,3 

K2O 3,3 

Na2O 0,2 

Потеря при прокаливании 11,2 

рН 4,9 

Таблица 6. Химический состав АНИСОРБА 



кг/т. 

Свиньи, птица, кролики: профилактическая 

доза – 0,5-2,5 кг/т. При повышенной заражен-

ности микотоксинами – до 5 кг/т. 

КРС: профилактическая доза – 40-50 г/гол в 

сутки на 1 кг сухого вещества. При повышен-

ной зараженности микотоксинами – до 100 г/

гол. 

Телята (МРС): профилактическая доза – 30 

г/гол в сутки на 1 кг сухого вещества. 

Можно также использовать следующую как 

инструкцию по применению. 

Высокие дозы не повлияют на вкусовые ка-

чества, и не приведут к проблемам пищевари-

тельной системы или режима питания. 

Принцип действия сорбента АНИСОРБ 
состоит в уничтожении микотоксинов в про-

цессе их связывания с его адсорбирующими 

компонентами путем электростатического 

притяжения. Благодаря высокому содержанию 

алюминия в продукте происходит сильное 

фиксированное связывание с микотоксинами, 

в результате которого образуются стойкие к 

изменениям рН в ЖКТ электростатические 

связи, которые выводят из пищеварения мико-

токсины. 

Преимущества сорбента АНИСОРБ: 

• продукт первоначально разработан для свя-

зывания афлатоксинов, токсинов Fusarium, 

таких как Т2, Deoxynivalenol или 

Zearalenone. 

• расворим в воде, полярен, а поэтому связы-

вает как положительно, так и отрицательно 

заряженные сложноструктурные микотокси-

ны; 

• не связывает воду, витамины, аминокислоты 

и другие питательные вещества, сохраняя их 

активность в корме и тонком кишечнике; 

• не усваивается в процессе пищеварения и 

полностью выводится со связанными мико-

токсинами из организма; 

• не является бионакопляемым выществом; 

• не токсичный и не раздражающий, не вызы-

вает аллергических реакций у людей, живот-

ных и птицы; 

• не коррозийный, легко смешивается с сырь-

ем и кормами, не изменят сроки хранения 

кормов. 

В птицеводстве АНИСОРБ понижает дейст-

вие отравления Афлатоксином, который мо-

жет привести и к легкому недомоганию, вяло-

сти, потери аппетита и к смерти с повышен-

ным уровнем заражения. Также понижает дей-

ствие выработанных токсинов Fusarium.  

В свиноводстве АНИСОРБ уменьшает риск 

накопления Афлатоксина в печени молочных 

поросят. Понижает действие Zearalenone, ко-

торый является эстрогенным и может привес-

ти к выкидышам и рождению мертвого плода. 

У крупного рогатого скота, отказ от корма 

может иметь отношение к Афлатоксину М1, 

который проникает в молоко. АНИСОРБ ад-

сорбирует Афлатоксин М1, и предотвращает 

наличие его в молоке.  

Срок годности: 24 месяца от даты произ-

водства. 

Упаковка: 20 кг бумажный мешок с поли-

этиленовым мешком-вставкой. 

Вывод. В заключение можно сказать, что 

оптимальное решение проблемы микотоксико-

зов в современных условиях – использование в 

Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.4.№1,2016 213 

Эквивалентный сферический диаметр 

Гранулометрический состав: (300я сетка) (200я сетка) 

 

Микроны 

 

Общие комментарии: 

Маслоемкость    45 – 58 г/100г 

Поверхность    10 – 12 м2/г 

Уровень афлатоксина Введение АНИСОРБА на тонну 

< 20 ppb 1 кг 

20-40 ppb 2 кг 

40-60 ppb 3 кг 

60-80 ppb 4 кг 

>80 ppb 5 кг 

Таблица 7. Инструкция по применению АНИСОРБА 



рационах сорбента АНИСОРБ. Эта кормовая 

добавка одобрена для использования Государ-

ственным научно-исследовательским кон-

трольным институтом ветеринарных препара-

тов и кормовых добавок. Можно смело отме-

тить, что отсутствие экономии на средствах 

при вводе в корма и комбикорма добавок про-

тив микотоксинов окупится улучшением про-

изводственных показателей.  
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МІКОТОКСИНИ В ТВАРИННИЦТВІ І АНІСОРБ ЯК ЗАСІБ 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ МІКОТОКСИКОЗІВ 

Просяник І. А., Ольховська М. В. 

ТОВ “ДНІПРО КОРМ”, м. Дніпропетровськ 

У статті висвітлено актуальне питання зараження кормів мікотоксинами і мікотоксикозів, що є 

найактуальнішим та економічно важливим у сучасному тваринництві та птахівництві. Описаний вплив 

розвитку пліснявих грибів та їх метаболітів на кормову сировину та безпосередньо на сільськогосподар-

ське поголів’я. Запропоновано рішення детоксикації кормів – використання  адсорбентів, а саме мінера-

льного сорбента АНІСОРБ, що захищає здоров’я сільськогосподарських тварин і птиці шляхом дезакти-

вації мікотоксинів в ураженій сировині і кормах та мінімізує ризик виникнення мікотоксикозів. 

Ключові слова: адсорбент, афлотоксин, детоксикація, клінічні ознаки, мікотоксин, мікотоксикоз. 

MYCOTOXINS IN ANIMAL HUSBANDRY AND TOXIN BINDER ANISORB AS A MEAN 

OF MYCOTOXICOSIS PREVENTION  

I. Prosyanik, M. Olkhovskaya 

DNIPRO KORM LLC 

This article highlights the urgent issue of feed contamination by mycotoxins and mycotoxicosis which is the 

most relevant and economically significant in modern animal husbandry and poultry farming.  

Mycotoxins are thermally stable toxic substances, which are products of metabolism of microscopic fungi in-

fecting the vegetable raw materials, and then feeds, causing intoxication in livestock (mycotoxicosis). Currently 

there are more than 300 different types of mycotoxins in the world that cause loss of animal organs and danger-

ous for a person during the use of animal products affected by them. There are major groups of mycotoxins which 

are fungi of the genus Aspergillus, Fusarium and Penicillium. Fusarium species produce zearalenone, fumonisins 
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and trichothecene linkotoxins, and Penicillium and Aspergillus species produce aflatoxins.  

The article describes the impact of mycotoxins and their metabolites on feed raw materials and directly on ag-

ricultural livestock. They affect feed raw materials at favorable conditions for their growth which are the optimum 

temperature and high humidity. Appropriate conditions for the growth of certain fungal species may arise both in 

the field and in the grain storage, and transportation as well. In such unfavorable storage conditions grain is af-

fected by fungi Aspergillus and Penicillium. But most of all grain is infected with Fusarium species in the field 

during the growth of plants and yield formation. It is rightly pointed out that the proliferation of microscopic 

fungi and mycotoxins contributed by changing farming techniques and global warming [4]. As a result mycotox-

ins lead to different clinical problems of different animal species. Many of them are accumulated in the body to a 

certain level, and only then begin to show clinical symptoms of mycotoxicosis [2]. In most cases, the cause of 

these symptoms will be looked for in everything, but not in the action of mycotoxins.  

In the complex of measures to control mycotoxicosis of animals and birds, the main focus should be on preven-

tion actions. It is necessary to observe strictly hygiene standards of maintenance of livestock and poultry;  check 

feeds on mycotoxins; carry out mycological examination of grain storages and control facilities for moisture 

level; abide the terms of feed storage; add vitamins, minerals and amino acids to increase the animals resistance 

to poisoning; use agents for liver protection etc. Also it was proposed such important mycotoxicosis problem solu-

tion as feed detoxification - the use of toxin binders. Specifically it was suggested to use toxin binder ANISORB 

which protects the health of livestock and farm birds by deactivation of mycotoxins in contaminated raw materials 

and feeds and minimizes the risk of mycotoxicosis. Due to the high aluminum content in the product a strong fixed 

binding of mycotoxins takes plase, resulting formation of electrostatic bonds resistant to changes of pH level in 

the digestive tract, that derive mycotoxins from the digestive tract. 

Key words: aflatoxin, clinical symptoms, mycotoxin, mycotoxicosis, toxin binder. 



Постановка проблеми. Інтенсифікація га-
лузі свинарства та підвищення генетичного 
потенціалу продуктивності тварин виявили 
актуальним питання щодо удосконалення 
норм концентрації енергії, поживних, мінера-
льних і біологічно активних речовини в 1 кг 
повнораціонного комбікорму для різних виро-
бничих груп свиней та забезпечення їх повно-
цінного живлення при оптимальному стані 
здоров’я.  

Першочерговим, у системі уточнення норм 
годівлі свиней, можна вважати зниження нор-
ми концентрації в повнораціонному комбікор-
мі неорганічних речовин, і передусім, хлориду 
натрію, кальцію і фосфору. 

Впровадження вищеозначеного в практику 
годівлі свиней дасть змогу не лише оптимізу-
вати мінеральне живлення свиней, а й суттєво 
зменшити виділення мінералів у навколишнє 
середовище. 

Нами встановлено, що використання повно-
раціонного комбікорму для поросят живою 
масою 12-20 кг, згідно з ДСТУ 4124-2002 за-
безпечує підвищення живої маси поросят у 
віці від 41 до 60 діб із 12 кг до 18,5 кг за серед-
ньодобового приросту 325 г та конверсії 2,3 кг 

РІЗНИЧУК І. Ф., к. с.-г. н., доцент Одеський державний аграрний університет, 

м. Одеса 

igor-riznychuk@ukr.net 

Вивчено продуктивні якості поросят у віці від 61 до 90 діб за використання повнораціонного 

комбікорму зі зниженою нормою концентрації хлориду натрію, кальцію і фосфору.  

Визначено, що в склад 1 кг повнораціонного комбікорму для поросят живою масою 20-40 кг необхідно 

ввести 5 г солі кухонної, 14 г крейди кормової і 14 г монокальційфосфату, або в сумі 3,3 % за масою, тоді 

як за використання повнораціонного комбікорму, згідно з ДСТУ 4124-2002 кількість введення солі 

кухонної становить 9 г, крейди кормової – 15 г, монокальційфосфату – 20 г, або в сумі 4,4 % за масою. 

Встановлено, що використання запропонованої норми концентрації хлориду натрію, кальцію і 

фосфору забезпечує зменшення буферної ємності комбікорму, призводить до збільшення приросту живої 

маси і ефективності використання корму. При цьому в 60-добовому віці жива маса поросят становить 

19 кг, а у віці від 61 до 90 діб збільшується до 36,5 кг за середньодобового приросту 585 г та конверсії 2,4 

кг комбікорму на 1 кг приросту поросят, тоді як за використання повнораціонного комбікорму, згідно з 

ДСТУ 4124-2002 ці показники складають 18,5 кг, 35,5 кг, 570 г і 2,5 кг відповідно. 

Ключові слова: годівля поросят, повнораціонний комбікорм, БВМД, концентрати, конверсія 

комбікорму, хлорид натрію, кальцій, фосфор. 

комбікорму на 1 кг приросту поросят, викори-
стання повнораціонного комбікорму для поро-
сят живою масою 20-40 кг, згідно з ДСТУ 
4124-2002 призводить до збільшення живої 
маси поросят у віці від 61 до 90 діб із 18,5 до 
35,5 кг за середньодобового приросту 570 г та 
конверсії 2,5 кг комбікорму на 1 кг приросту 
поросят. 

З аналізу одержаних даних зроблено висно-
вок проте, що одержані показники продуктив-
ності поросят за використання повнораціонно-
го комбікорму, згідно з ДСТУ 4124-2002 не 
відповідають вимогам інтенсивного ведення 
свинарства.  

При цьому науково обґрунтовано, що осно-
вним напрямом підвищення продуктивних 
якостей поросят є зниження буферної ємності 
повнораціонного комбікорму за рахунок зни-
ження норми концентрації хлориду натрію, 
кальцію і фосфору, забезпечення кальцієвого й 
фосфорного живлення поросят на основі моно-
кальційфосфату із включенням мінімальної 
кількості карбонату кальцію, та вдосконалення 
амінокислотного живлення поросят за рахунок 
включення до складу комбікорму треоніну [10, 
11]. 

УДК 636.4.084.1:636.085.55:636.4.03 

ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ ПОРОСЯТ У ВІЦІ ВІД 61 ДО 90 ДІБ ЗА ВИКОРИСТАННЯ 
КОМБІКОРМУ ЗІ ЗНИЖЕНОЮ НОРМОЮ КОНЦЕНТРАЦІЇ ХЛОРИДУ НАТРІЮ, 
КАЛЬЦІЮ І ФОСФОРУ 
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За результатами попередньо проведених 
досліджень визначено, що використання пов-
нораціонного комбікорму для поросят живою 
масою 12-20 кг зі зниженою нормою концент-
рації хлориду натрію, кальцію і фосфору при 
організації годівлі поросят у віці від 41 до 60 
діб забезпечує зменшення буферної ємності 
комбікорму, призводить до збільшення приро-
сту живої маси і ефективності використання 
корму. При цьому в 40-добовому віці жива ма-
са поросят становить 12 кг, а у віці від 41 до 60 
діб збільшується до 19 кг за середньодобового 
приросту 350 г та конверсії 2,1 кг комбікорму 
на 1 кг приросту поросят.  

В абсолютних показниках, результатом ви-
користання комбікорму для поросят живою 
масою 12-20 кг зі зниженою нормою концент-
рації хлориду натрію, кальцію і фосфору, є 
зменшення кількості введення в 1 кг комбікор-
му кухонної солі з 9 г до 5 г, крейди кормової з 
15 г до 13 г і монокальційфосфату з 20 г до 13г 
[12]. 

Метою дослідження було вивчення продук-
тивних якостей поросят у віці від 61 до 90 діб 
за використання повнораціонного комбікорму 
зі зниженою нормою концентрації хлориду 
натрію, кальцію і фосфору. 

Для вирішення означеної мети необхідно 
було розробити рецепт комбікорму для поро-
сят у віці від 61 до 90 діб зі зниженою нормою 
концентрації хлориду натрію, кальцію і фос-
фору при дотриманні норми інших контрольо-
ваних компонентів живлення, згідно з ДСТУ 
4124 – 2002, провести зважування поросят у 
віці 60-ти і 90 діб, визначити середньодобовий 
приріст поросят, обчислити конверсію комбі-
корму на 1 кг приросту поросят.  

Матеріал і методи досліджень. Досліджен-
ня проведено в умовах ТОВ “Авангард-Д” 
Овідіопольського району Одеської області. 

Матеріалом для проведення досліду були 
поросята української м’ясної породи у віці від 
61 до 90 діб, повнораціонний комбікорм для 
поросят живою масою 20-40 кг зі зниженою 
нормою концентрації хлориду натрію, кальцію 
і фосфору. 

Для проведення досліду було відібрано 80 
голів поросят у 60-добовому віці, яких розпо-
ділили в 4 секціях – по 20 голів у кожній з них. 

Нормування годівлі поросят у віці від 61 до 
90 діб здійснювали на основі норм концентра-

ції енергії і поживних речовин в 1 кг повнора-
ціонного комбікорму [6]. 

Забезпечення повноцінного живлення поро-
сят у віці від 61 до 90 діб проводили за вміс-
том обмінної енергії, сухої речовини, сирого 
протеїну, лізину, метіонін+цистину, триптофа-
ну, сирої клітковини, сирого жиру, кухонної 
солі, кальцію, фосфору, заліза, міді, цинку, ко-
бальту, марганцю, йоду, селену, вітамінів A, 
D, E, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B10 і B12. 

При аналізі повнораціонних комбікормів 
для поросят живою масою 20-40 кг враховува-
ли такі показники як конверсія комбікорму, 
витрати обмінної енергії на 1 кг приросту, 
вміст обмінної енергії в сухій речовині комбі-
корму, енерго-протеїнове співвідношення, кі-
лькість сирого протеїну на 1 МДж обмінної 
енергії, вміст сирої клітковини в сухій речови-
ні раціону, відношення лізину до обмінної ене-
ргії, вміст лізину, метіонін+цистину і трипто-
фану в сирому протеїні (%), співвідношення 
незамінних амінокислот, у % до лізину, відно-
шення кальцію до фосфору.  

Годівлю поросят сухим повнораціонним 
комбікормом проводили досхочу із щоденно 
заповнюваних самогодівниць за вільного до-
ступу до питної води, відповідно до розробле-
ної програми подекадного використання ком-
бікормів. 

Повнораціонний комбікорм для поросят 
живою масою 20-40 кг виготовляли із зерна 
злакових культур (пшениця, ячмінь, кукуру-
дза) – 80% та спеціально розробленої 20% біл-
ково-вітамінно-мінеральної добавки виробни-
цтва ТОВ “Українські технології в годівлі тва-
рин”. 

Продуктивні якості поросят визначали за 
динамікою їх живої маси і середньодобових 
приростів, ефективність використання корму – 
за витратами повнораціонного комбікорму на 
1 кг приросту. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Годівлю поросят у віці від 61 до 90 діб прово-
дили розсипним повнораціонним комбікормом 
для поросят живою масою 20-40 кг, в якому 
норму концентрації хлориду натрію знижено 
із 9 до 5 г, кальцію – із 10 до 8,5 г і фосфору – 
із 8 до 6,5 г. 

З даних, які зазначені в табл. 1, можна зро-
бити висновок, що в 1 кг повнораціонного 
комбікорму для поросят живою масою 20-40 
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кг зі зниженою нормою концентрації хлориду 
натрію, кальцію і фосфору міститься 13,5МДж 
обмінної енергії, 860 г сухої речовини, не мен-
ше 170 г сирого протеїну, 8 г лізину, 5,5 г меті-
онін+цистину, 1,8 г триптофану, не більше 50 
г сирої клітковини і 5 г солі кухонної, не мен-
ше 8,5 г кальцію і 6,5 г фосфору.  

Комбікорм є збалансованим за вмістом нор-
мованих мікроелементів і вітамінів, включає у 
себе ферменти, антиоксидант та адсорбент. 

Із даних табл. 2 видно, що для забезпечення 
зниженої норми концентрації хлориду натрію, 
кальцію і фосфору в склад 1 кг повнораціонно-
го комбікорму для поросят живою масою 20-
40 кг необхідно ввести 5 г солі кухонної, 14 г 
крейди кормової і 14 г монокальційфосфату, 
або в сумі 3,3 % за масою, тоді як за викорис-
тання повнораціонного комбікорму, згідно з 
ДСТУ 4124-2002 кількість введення солі ку-

хонної становить 9 г, крейди кормової – 15 г, 
монокальційфосфату – 20 г, або в сумі 4,4 % за 
масою. 

Поживність 1 кг білково-вітамінно-
мінеральної добавки для поросят живою ма-
сою 20-40 кг зі зниженою нормою концентра-
ції хлориду натрію, кальцію і фосфору зазна-
чено в табл. 3.  

Згідно даних, які зазначено в табл. 3, можна 
побачити, що в 1 кг білково-вітамінно-
мінеральної добавки для поросят живою ма-
сою 20-40 кг зі зниженою нормою концентра-
ції хлориду натрію, кальцію і фосфору міс-
титься не менше 13 МДж обмінної енергії, 900 
г сухої речовини, 350 г сирого протеїну, 29 г 
лізину, 13 г метіонін+цистину, 5 г триптофану, 
не більше 55 г сирої клітковини і 25 г солі ку-
хонної, не менше 52 г кальцію і 21 г фосфору.  

Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.4.№1,2016 218 

Таблиця 1. Поживність повнораціонного комбікорму для поросят живою масою 20-40 кг 
зі зниженою нормою концентрації хлориду натрію, кальцію і фосфору  

Показники Одиниці виміру Поживність 
комбікорму 

Маса корму кг 1 

Обмінна енергія МДж 13,5 

Суха речовина г 860 

Сирий протеїн, не менше г 170 

Лізин, не менше г 8 

Метіонін+цистин, не менше г 5,5 

Триптофан, не менше г 1,8 

Сира клітковина, не більше г 50 

Сіль кухонна, не більше г 5 

Кальцій, не менше г 8,5 

Фосфор, не менше г 6,5 

Мікроелементи, вітаміни, 
ферменти, антиоксидант, адсорбент 

  
– 

  
+ 

Показники Одиниці виміру Комбікорм 

зі зниженою нормою 
концентрації Na, Ca і P 

Сіль кухонна г 5 

Крейда кормова г 14 

Монокальційфосфат г 14 

Разом г 33 

Таблиця 2. Забезпеченість зниженої норми концентрації хлориду натрію, кальцію і фосфору 
за рахунок використання відповідних мінеральних добавок  



Сировиною для виробництва білково-
вітамінно-мінеральних добавок для поросят 
живою масою 20-40 кг є макуха соєва, синте-
тичний лізин і метіонін, сіль кухонна, вапняк 
кормовий, монокальційфосфат і 0,5 % премікс 
гроуер, який містить у своєму складі мікроеле-
менти, вітаміни, ферменти, антиоксидант та 
адсорбент.  

Схема годівлі поросят у віці від 61 до 90 діб 
за використання повнораціонного комбікорму 
для поросят живою масою 20-40 кг зі зниже-
ною нормою концентрації хлориду натрію, 
кальцію і фосфору зазначена в табл. 4.  

З даних, які зазначено в табл. 4, можна по-
бачити, що годівля поросят у віці від 61 до 90 
діб диференційована на три вікові періоди – 
від 61 до 70 діб, від 71 до 80 і від 81 до 90 діб. 

У перший віковий період поросятам згодову-
ють 1,0 кг повнораціонного комбікорму за до-
бу, в другий – 1,4 кг і в третій віковий період – 
1,8 кг повнораціонного комбікорму за добу. 

Витрати повнораціонного комбікорму за 
період годівлі поросят у віці від 61 до 90 діб 
становлять 42 кг. 

За результатами проведених досліджень, які 
зазначено в табл. 5 можна стверджувати, що 
використання повнораціонного комбікорму 
для поросят живою масою 20-40 кг зі зниже-
ною нормою концентрації хлориду натрію, 
кальцію і фосфору при організації годівлі по-
росят у віці від 61 до 90 діб забезпечує змен-
шення буферної ємності комбікорму, призво-
дить до збільшення приросту живої маси і 
ефективності використання корму. При цьому 
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Таблиця 3. Поживність 1 кг білково-вітамінно-мінеральної добавки для поросят живою масою 
20-40 кг зі зниженою нормою концентрації хлориду натрію, кальцію і фосфору  

Таблиця 4. Схема годівлі поросят у віці від 61 до 90 діб  

  
Показники 

Одиниці 
виміру 

БВМД 
зі зниженою нормою концентрації 

Na, Ca і P 
Маса корму кг 1 

Обмінна енергія, не менше МДж 12,5 

Суха речовина, не менше г 900 

Сирий протеїн, не менше г 350 

Лізин, не менше г 29 

Метіонін+цистин, не менше г 13 

Триптофан, не менше г 5 

Сира клітковина, не більше г 55 

Сіль кухонна, не більше г 25 

Кальцій, не менше г 52 

Фосфор, не менше г 21 

Мікроелементи, вітаміни, ферменти, підкислювач, 
антиоксидант, адсорбент 

- + 

Показники 
Віковий період / 

кількість спожитого комбікорму 
Вік, діб 61-70 

Добова даванка комбікорму, кг 1,0 

Вік, діб 71-80 

Добова даванка комбікорму, кг 1,4 

Вік, діб 81-90 

Добова даванка комбікорму, кг 1,8 
Витрати комбікорму за період 
годівлі поросят у віці від 61 до 90 діб, кг 

42 



в 60-добовому віці жива маса поросят стано-
вить 19 кг, а у віці від 61 до 90 діб збільшуєть-
ся до 36,5 кг за середньодобового приросту 
585 г та конверсії 2,4 кг комбікорму на 1 кг 
приросту поросят, тоді як при використанні 
повнораціонного комбікорму, згідно з ДСТУ 
4124-2002 ці показники складають 18,5 кг, 
35,5 кг, 570 г і 2,5 кг відповідно. 

В абсолютних показниках, результатом ви-
користання комбікорму для поросят живою 
масою 20-40 кг зі зниженою нормою концент-
рації хлориду натрію, кальцію і фосфору, ста-
ло зменшення кількості введення в склад 1 кг 
комбікорму кухонної солі з 9 г до 5 г, крейди 
кормової з 15 г до 14 г і монокальційфосфату з 
20 г до 14 г. 

Висновки. 
1. Годівлю поросят у віці від 61 до 90 діб 

проводили розсипним повнораціонним комбі-
кормом для поросят живою масою 20-40 кг, в 
якому норму концентрації хлориду натрію 
знижено із 9 до 5 г, кальцію – із 10 до 8,5 г і 
фосфору – із 8 до 6,5 г. 

2. Для забезпечення зниженої норми конце-
нтрації хлориду натрію, кальцію і фосфору в 
склад 1 кг повнораціонного комбікорму для 
поросят живою масою 20-40 кг необхідно вве-
сти 5 г солі кухонної, 14 г крейди кормової і 

14 г монокальційфосфату, або в сумі 3,3 % за 
масою, тоді як за використання повнораціон-
ного комбікорму, згідно з ДСТУ 4124-2002 
кількість введення солі кухонної становить 9 г, 
крейди кормової – 15 г, монокальційфосфату – 
20 г, або в сумі 4,4 % за масою. 

3. Використання повнораціонного комбіко-
рму для поросят живою масою 20-40 кг зі зни-
женою нормою концентрації хлориду натрію, 
кальцію і фосфору при організації годівлі по-
росят у віці від 61 до 90 діб забезпечує змен-
шення буферної ємності комбікорму, призво-
дить до збільшення приросту живої маси і 
ефективності використання корму. При цьому 
в 60-добовому віці жива маса поросят стано-
вить 19 кг, а у віці від 61 до 90 діб збільшуєть-
ся до 36,5 кг за середньодобового приросту 
585 г та конверсії 2,4 кг комбікорму на 1 кг 
приросту поросят, тоді як за використання по-
внораціонного комбікорму, згідно з ДСТУ 
4124-2002 ці показники складають 18,5 кг, 
35,5 кг, 570 г і 2,5 кг відповідно. 

На даний період нами проводяться дослі-
дження щодо вивчення продуктивних якостей 
поросят у віці від 61 до 90 діб за використання 
повнораціонного комбікорму для поросят жи-
вою масою 20-40 кг із мінімальною нормою 
концентрації кальцію і фосфору.  
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Таблиця 5. Продуктивні якості поросят у віці від 61 до 90 діб  

Показники Продуктивні якості 

Кількість поросят, голів 80 

Жива маса поросят у 60-добовому віці, кг 19 

Жива маса поросят у 90-добовому віці, кг 36,5 

Середньодобовий приріст поросят, г 585 

Конверсія комбікорму, кг/кг приросту поросят 2,4 

Збереженість поросят у віці від 61 до 90 діб, % 96,3 
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ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ПОРОСЯТ В ВОЗРАСТЕ ОТ 61 ДО 90 СУТОК ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМБИКОРМА СО СНИЖЕННОЙ НОРМОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 

ХЛОРИДА НАТРИЯ, КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРА 

Ризничук И. Ф. 

Одесский государственный аграрный университет, г. Одесса 

Изучены продуктивные качества поросят в возрасте от 61 до 90 суток при использовании полнораци-

онного комбикорма с пониженной нормой концентрации хлорида натрия, кальция и фосфора. 

Определено, что в состав 1 кг полнорационного комбикорма для поросят живой массой 20-40 кг необ-

ходимо ввести 5 г соли поваренной, 14 г мела кормового и 14 г монокальцийфосфата, или в сумме 3,3% по 

массе, тогда как при использовании полнорационного комбикорма, по ГОСТ 4124-2002 количество введен-

ной соли поваренной составляет 9 г, мела кормового – 15 г, монокальцийфосфата – 20 г, или в сумме 4,4% 

по массе. 

Установлено, что использование предложенной нормы концентрации хлорида натрия, кальция и фос-

фора обеспечивает уменьшение буферной емкости комбикорма, приводит к увеличению прироста живой 

массы и эффективности использования корма. При этом в 60-суточном возрасте живая масса поросят 

составляет 19 кг, а в возрасте от 61 до 90 суток увеличивается до 36,5 кг по среднесуточного прироста 

585 г и конверсии 2,4 кг комбикорма на 1 кг прироста поросят, тогда как при использовании полнораци-

онного комбикорма, согласно ДСТУ 4124-2002, эти показатели составляют 18,5 кг, 35,5 кг, 570 г и 2,5 кг 

соответственно. 

Ключевые слова: кормление поросят, полнорационные комбикорма, БВМД, концентраты, конверсия 

комбикорма, хлорид натрия, кальций, фосфор. 

PIG PRODUCTION QUALITIES AGED 61 TO 90 DAYS USING THE FEED WITH THE 
CONCENTRATION OF A REDUCED RATE SODIUM CHLORIDE, CALCIUM 

AND PHOSPHORUS. 

I. Riznychuk  

Odessa State Agrarian University, Odessa 

The objective is to study the quality of production of pigs aged from 61 to 90 days, using the complete feed with 

sodium chloride concentration ranges of calcium and phosphorus. Feeding pigs aged from 61 to 90 days was car-

ried out in bulk, a complete feed for pigs live weight of 20-40 kg, wherein the sodium chloride concentration rate 

was reduced 9-5 g of Calcium – from 10 to 8.5 g and phosphorus – from 8 to 6.5 g. It was determined that in or-
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der to provide increased rates of concentration of sodium chloride, calcium and phosphorus in 1 kg of complete 

feed for pigs live weight of 20-40 kg is necessary to enter 5 g of sodium salt, 14 g of lime food and 14 g of calcium 

phosphate, or in an amount of 3.3% by weight, whereas the use of complete feed, according to DSTU 4124-2002 

administration of sodium salt of 9 grams, lime feed – 15 g, Mono-calcium – 20 g or in an amount of 4.4% by 

weight. 

It was found that when using the complete feed for live pig’s weight of 20–40 kg, with a reduced rate of the 

concentration of sodium chloride, calcium and phosphorus in the organization of piglets aged 61 to 90 days re-

duces supply buffer tank It leads to an increase in body weight gain consumption index. 

On the 60th days of age the live weight of  pigs is 19 kg and  from 61st to 90th days it increased up to 36.5 kg, at 

the  average daily gain – 585 g and feed conversion of 2.4 kg  per 1 kg of pigs gain, while using  complete feed 

according to SSTU 4124-2002 these indices  are  18.5 kg, 35.5 kg, 570 g and 2.5 kg respectively. 

Key words: feeding piglets, complete feed, BVMA, concentrates, feed conversion, sodium chloride, calcium, 

phosphorus. 



Постановка проблеми. Кролівництво є не 
лише джерелом продовольства для населення, 
а й сировини для хутряної та пухової промис-
ловості. За своїми біологічними показниками 
кролі відрізняються від інших тварин багато-
плідністю та високою скоростиглістю. Орга-
нізм людини засвоює з м’яса кроля 90% білка, 
а жир – майже повністю. За своїм хімічним 
складом і особливо дієтичними властивостями 
м’ясо кролів не поступається іншим видам, а 
за деякими показниками навіть перевершує. 
Функціональні HS-групи білків складають не-
від’ємну частину біокаталітичної системи жи-
вого організму. Поряд із виконанням своєї фу-
нкції у ферментах сульфгідрильні групи про-
являють вплив на різні фізіолого-біохімічні 
процеси. Зокрема, HS-вмісним сполукам нале-
жить провідна роль у захисті клітин від токси-
чного радикалу ОН•, що утворюється в реакції 
Фентона чи в результаті розкладання Н2О2 під 
дією іонізуючого випромінювання [1, 2]. Ко-
роткочасний термін існування та не значний 
радіус дифузії ОН• у біологічних субстратах 
роблять неможливим існування спеціалізова-
них захисних систем, подібних супероксидди-
смутазі чи каталазі. Відзначено, що HS-вмісні 
сполуки піддаються окисненню в першу чергу, 
що оберігає від окиснення інші функціональні 
групи та молекули. Тіолові сполуки – важливі 
компоненти підтримання окисно-відновного 
гомеостазу у клітинах і тканинах. За різних 
стресових впливів і патологічних станів вияв-
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У тканинах та органах кролів новозеландської породи вивчали вміст відновленого глутатіону та 

сульфгідрильних груп. Встановлено динаміку змін вмісту відновленого глутатіону та сульфгідрильних 

груп в тканинах мозку, серця та найдовшого м’яза кролів новозеландської породи у віці 1, 15, 30, 45, 60, 75 

та 90 діб. Відмічено, що найвищий вміст відновленого глутатіону у тканинах мозку кролів був у 75-

добовому віці — 1,99 ммоль/г. Виявлені зміни показників  свідчать  про  активну участь  глутатіонової  

системи  у формуванні адаптивної відповіді організму на дію різних чинників виробничого процесу. 

Ключові слова:сульфгідрильні групи, глутатіон, антиоксидантна система захисту, серце, мозок, м’яз, 

кролі  

лена зворотна окиснювальна модифікація HS-
груп, яка призводить до збільшення кількості 
дисульфідних груп, що є неспецифічною реак-
цією організму на екстремальний вплив. Така 
модифікація змінює стан клітинних мембран, 
їх проникність і адгезивні властивості, впливає 
на активність ферментів і клітинну проліфера-
цію [4].  

Глутатіон (завдяки наявності реактивної 
сульфгідрильної групи) вступає у біохімічні 
реакції метаболізму, забезпечує нормальне 
проходження низки життєво важливих проце-
сів. До того ж відновлена форма глутатіону 
стимулює ріст організму, а окиснена, навпаки, 
сповільнює. Окрім того, глутатіон – основний 
антиоксидант клітин. Антиоксидантні власти-
вості глутатіону визначаються як безпосеред-
ньою взаємодією з АФК і реакціями обміну 
речовин із дисульфідними зв’язками, так і фу-
нкціонуванням низки ферментів глутатіоново-
го циклу, основними з яких є глутатіонперок-
сидаза та глутатіон-S-трансфераза. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Останнім часом в умовах високоінтенсив-
ної технології ведення кролівництва постає 
проблема неповноцінності раціонів харчуван-
ня з дефіцитом мікроелементів, вітамінів та 
інших речовин, необхідних для нормального 
фізіологічного функціонування організму і 
якості одержуваної продукції. Крім того, досі 
в кролівництві не розроблено ефективних ме-
тодів корекції антиоксидантної недостатності з 
урахуванням статі і віку тварин. 

УДК 636.92:612.015 
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У сучасній літературі висвітлюються питан-
ня досліджень вікових особливостей процесів 
перекисного окиснення ліпідів та окисної мо-
дифікації білків у тканинах та органах різних 
видів риб, щурів [9-11]. Проте малодослідже-
ною залишається активність системи антиок-
сидантного захисту (АОЗ) в організмі кролів 
[6, 7, 8]. 

Дані про особливості функціонування сис-
теми АОЗ залежно від віку та фізіологічного 
стану слід враховувати при забезпеченні збе-
реження й захисту здоров’я тварин. Співвідно-
шення показників стану антиоксидантної сис-
теми й інтенсивності процесів пероксидації є 
об’єктивним критерієм оцінки антиоксидант-
ного статусу та рекомендується для своєчасно-
го виявлення оксидативного стресу в організмі 
тварин. Дослідження рівня відновленого глу-
татіону та НS-груп має важливе значення для 
вивчення системи антиоксидантного захисту 
організму кролів [12, 13]. 

Мета роботи – вивчення змін рівня віднов-
леного глутатіону та НS-груп в тканинах та 
органах кроліврізного віку. 

Матеріали та методи досліджень. Експе-
риментальна частина роботи проведена в ТОВ 
“Грегут” Фастівського району Київської обла-
сті на кролях Новозеландської породи віком 
від народження до 90 діб. Під час проведення 
досліджень дотримувалися принципів біоети-
ки, законодавчих норм і вимог згідно з поло-
женням “Європейської конвенції про захист 
хребетних тварин, що використовуються для 
дослідних та наукових цілей” (Страсбург, 
1986) і “Загальних етичних принципів експе-
риментів на тваринах”, ухвалених Першим  
Національним конгресом з біоетики (Київ, 
2001). Матеріалом для дослідження були тка-

нини мозку, серця та найдовшого м’яза спини 
кролів, які відбирали після забою. Вміст відно-
вленого глутатіону (GSH) визначали за мето-
дом, що базується на здатності GSH при взає-
модії з реактивом Елмана утворювати сполуку 
жовтого кольору (2-нітро-6-меркаптобензойну 
кислоту), інтенсивність забарвлення якої про-
порційна вмісту GSH [5]. Визначали сумарні 
та білкові сульфгідрильні групи з використан-
ням реактивом Елмана (5,5-дітіо-біс-
нітробензойої кислоти). Вимірювання прово-
дили на спектрофотометрі СФ-2000 в кюветах 
з кварцового скла, при довжині хвилі 412 нм.
[3]. Для розрахунків використано комп’ютер-
ну програму Microsoft Office Excel. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
За нормальних фізіологічних умов в організмі 
зберігається постійна рівновага між швидкіс-
тю процесів ПОЛ та активністю антиоксидант-
ної системи. Збільшення продуктивності тва-
рин супроводжується активацією окисно-
відновних процесів. Про активність антиокси-
дантних систем захисту організму можна су-
дити за концентрацією глутатіону, що відіграє 
роль резерву цистеїну. Водночас, глутатіон є 
інгібітором активних форм оксигену та стабі-
лізатором мембран. Глутатіоновий статус тка-
нин, окрім того, відіграє важливу роль у бага-
тьох процесах, зокрема, за гіпероксичних ста-
нів. Коли концентрація О2 в системі є нижчою, 
ніж уміст глутатіону, відбувається обрив лан-
цюгів і регенерація радикалів у початкову мо-
лекулу RH. Проте в разі зміни концентрацій-
ного співвідношення О2 і глутатіону віншу 
сторону – розвивається ланцюгова реакція 
окиснення, а глутатіон виступає лише в якості 
обмежувача вільнорадикального окиснення. 
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Таблиця 1. Вміст відновленого глутатіону у органах та тканинах кролів, 
ммоль/г тканини (M±m, n=5)  

Вік, діб Серце Мозок М’яз 
1 0,57±0,21 1,67±0,03 0,41±0,03 
15 0,44±0,08 1,48±0,04** 1,54±0,04*** 
30 0,35±0,09 1,61±0,04* 2,02±0,04*** 
45 0,54±0,12 1,95±0,09** 1,44±0,32 
60 0,52±0,16 1,57±0,03** 1,56±0,02 
75 0,41±0,13 1,99±0,02*** 1,17±0,32 
90 0,26±0,04 1,79±0,07* 1,23±0,19 

Примітка:тут і далі в таблиці 2 * – р≤0,05; ** – р≤0,01; *** – р≤0,001 – порівняно з попереднім віковим періодом.  



У ході дослідження відмічено, що у мозку 
кролів протягом всього дослідного періоду 
вміст відновленого глутатіону був на високо-
му рівні (1,48–1,99 ммоль/г тканини), у той час 
як в серці його вміст становив лише 0,26–0,57 
ммоль/г. Найвищі показники вмісту відновле-
ного глутатіону виявлені у м’язовій тканині 
однодобових кроленят – 0,41 ммоль/г, а вже у 
30 діб цей показник збільшився у 4,9 рази і до-
сяг максимального рівня за весь період дослі-
ду – 2,02±0,04 ммоль/г (табл. 1).  

Високий вміст білкових HS-груп спостері-
гається у найдовшому м’язі однодобових кро-
ленят – 179,4 мкмоль/г, проте у 30-добових 
спостерігається зниження їх умісту на 27% 
(табл. 2).  

Незначне зниження вмісту HS-груп свід-
чить про збільшення концентрації вільних ра-
дикалів і деяке виснаження антиоксидантних 
резервів організму. Також відмічено збільшен-

ня вмісту HS-груп білків у тканинах серця 
кролів 45-добового віку у 2,6 рази  порівняно з 
однодобовими. Підвищення концентрації HS-
груп білкової фракції можна розглядати як 
адаптивну реакцію організму на посилення 
вільнорадикальних процесів і передбачати на-
пружений стан антиоксидантної системи. У 
мозку кролів 15-добового віку спостерігався 
найвищий вміст HS-груп – 106,44 мкмоль/г, а 
вже починаючи з 30-добового відмічалось зни-
ження їх вмісту, у той час як вміст відновлено-
го глутатіону зростав.  

Встановлено, що вміст загальних HS-груп у 
серці кролів новозеландської породи був най-
вищим у 75-добовому віці – 303,84 мкмоль/г, 
що в 1,4 рази більше, ніж в однодобових кро-
ленят. Проте, вміст вільних HS-груп у цьому 
органі найбільшим був на 30-ту добу досліду – 
190,69 мкмоль/г. У мозку та м’язовій тканині 
суттєвих коливань показників вмісту загаль-
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Вік, діб HS-групи білкові HS-групи загальні HS-групи вільні 
Серце 

1 38,28±10,84 217,44±1,39 179,16±12,09 

15 67,23±11,61 233,52±4,91* 166,19±13,62 

30 84,36±27,19 275,04±7,01** 190,68±25,82 
45 98,64±20,96 267,84±20,72 169,21±2,24 

60 111,96±30,64 258,24±24,98 146,28±15,14 

75 143,28±13,49 303,84±14,36 160,56±11,37 
90 134,52±12,83 270,96±9,91 136,44±19,62 

Мозок 
1 95,16±1,78 119,28±2,86 24,12±1,48 

15 106,44±5,94 135,61±4,72* 29,16±2,27 

30 100,56±5,89 144,48±7,23 43,92±2,26** 
45 75,12±5,69** 116,39±9,15* 41,28±5,14 

60 87,72±8,09 138,01±3,64 50,28±7,27 
75 76,32±12,65 113,96±9,93* 37,68±3,62 

90 80,28±16,24 103,68±10,69 23,41±9,19 

М’яз 
1 179,41±33,78 190,56±33,53 11,16±2,31 

15 176,16±6,47 196,56±6,47 20,41±1,27** 

30 132,24±12,17* 142,08±13,35** 4,84±1,56*** 
45 161,28±13,39 186,96±15,14* 25,68±2,42*** 

60 151,81±4,53 174,01±7,37 22,21±3,91 
75 171,59±4,67* 191,96±6,49 20,39±4,51 
90 145,44±24,08 165,36±22,68 19,92±2,87 

Таблиця 2. Вміст HS-груп у органах та тканинах кролів новозеландської породи, 
мкмоль/ г (M±m, n=5)  



них та вільних HS-груп не спостерігали, тому 
можна припустити, що антиоксидантна систе-
ма мала стабільну активність. 

Висновки. Встановлено динаміку вмісту 
відновленого глутатіону та визначено вміст 
білкових, загальних та вільних сульфгідриль-

них груп у органах та тканинах кролів Новозе-
ландської породи різного віку. Виявлено, що у 
мозку та м’язовій тканині антиоксидантна сис-
тема захисту організму мала стабільну функці-
ональну активність, що свідчить про низький 
рівень протікання вільнорадикальних проце-
сів.  
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СОДЕРЖАНИЕ ВОССТАНОВЛЕННОГО ГЛУТАТИОНА И  
СУЛЬФГИДРИЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ОРГАНАХ И ТКАНЯХ КРОЛИКОВ  

Роль Н. В., Цехмистренко С. И. 

Белоцерковский национальный аграрный университет, Белая Церковь 

В тканях и органах кроликов новозеландской породы изучали содержание восстановленного глутатио-

на и сульфгидрильных групп. Установлено динамику изменений содержания восстановленного глутатио-



на и сульфгидрильных групп в тканях мозга, сердца и длиннейшей мышцы кроликов новозеландской поро-

ды в возрасте 1, 15, 30, 45, 60, 75 и 90 суток. Отмечено, что высокоесодержание восстановленного глу-

татиона в тканях мезга кроликов был в 75-суточном возрасте – 1,99 ммоль / г. Выявленные изменения 

показателей свидетельствуют об активном участии глутатионовой системы в формировании адаптив-

ного ответа организма на действие различных факторов производственного процесса. 

Ключевые слова:сульфгидрильныегруппы, глутатион, антиоксидантная система защиты, сердце, 

мозг, мышца, кролики. 
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THE CONTENT OF REDUCED GLUTATHIONE AND SULFHYDRYL COMPOUNDS IN 
THE ORGANS AND TISSUES OF RABBITS 

N. Rol, S. Tsekhmistrenko 

Belotserkovsky National Agrarian University, Bila Tserkva  

In tissues and New Zealand breed rabbit’s bodies, we studied sulfhydryl content and reduced glutathione. 

changes established dynamics in the content of reduced glutathione and sulfhydryl groups in the brain tissue of 

the heart and the longissimus muscle rabbit race New Zealand aged 1, 15, 30, 45, 60, 75 and 90 days. It should be 

noted that high levels of reduced glutathione in rabbit brain tissue was at the age of 75 days - 1.99 mmol / g 

changes revealed figures show active participation of glutathione system in training adaptive response of the body 

to the action of different factors in the production process.  

Key words: sulfhydryl groups, glutathione, antioxidant protection system, heart, brain, muscle, rabbits. 



Постановка проблемы. Заражение зерна и 
комбикормов грибами и продуктами их жизне-
деятельности – микотоксинами в настоящее 
время является серьезной проблемой зерновых 
хозяйств, комбикормовых предприятий и жи-
вотноводческих ферм. Это причиняет значи-
тельный экономический ущерб, так как основу 
рациона животных составляет зерно, являю-
щееся основным источником микотоксинов. 
Загрязнение зерна микотоксинами возможно 
на всех этапах его производства, хранения, пе-
реработки и транспортировки. Следовательно, 
проблема затрагивает широкий круг предпри-
ятий как кормовой, так и пищевой индустрии 
[5]. 

Анализ последних достижений в исследо-
ваниях и публикаций. Важнейшей пробле-
мой современного свиноводства остается по-
вышение продуктивности животных за счет 
более высокой эффективности использования 
питательных веществ корма, максимальной 
сохранности поголовья и профилактики раз-
личных заболеваний [1]. 

Микотоксины являются продуктами мета-
болизма грибов, поражающих зерновые и дру-
гие кормовые культуры (хлопчатник, арахис, 
подсолнечник, овощи, фрукты). Термин 
“микотоксин” происходит от двух греческих 
слов “гриб” и “яд” [3]. 

В условиях техногенных нагрузок актуаль-

САДОМОВ Н. А., д. с.-х. н., профессор 

БОРОДУЛИНА В. И., аспирант 

УО “Белорусская государственная сельскохо-

зяйственная академия”, г. Горки, Могилевская 

обл., Республика Беларусь, 213407  

В статье рассматриваются средства и способы повышения защитных сил организма, 

способствующих увеличению продуктивных показателей свиней. Применение адсорбента нового 

поколения “Фунгинорм” обеспечило у опытных свиней на откорме необходимую интенсивность роста в 

данном возрасте. Таким образом, среднесуточный прирост у свиней 2-й и 3-й опытных групп за период 

исследований, получавших адсорбент “Фунгинорм” в дозе 1,0 г/кг и 1,5 г/кг комбикорма, составил 622 г и 

611 г, что достоверно выше, чем в контрольной группе на 11,9 % и 9,9 % соответственно. Включение 

данного адсорбента в рацион свиней на откорме в дозах 0,5-1,5 г/кг комбикорма снизило конверсию корма 

и повысило ее коэффициент на 3,5 – 12,4 % по сравнению с контрольной группой. 

Ключевые слова: адсорбент нового поколения, свиньи на откорме, питательность корма, живая 

масса, конверсия корма.  

ной задачей является поиск средств и спосо-
бов повышения защитных сил организма, спо-
собствующих увеличению продуктивности. 
Кормовые добавки, содержащие витамины, 
микро- и макроэлементы, ферменты, пробио-
тики, антибиотики, антиоксиданты, вкусовые 
вещества, сорбенты, иммуностимуляторы в 
настоящее время широко используются в 
кормлении свиней [2, 4, 6]. 

Цель работы – определить эффективность 
использования адсорбента нового поколения 
“Фунгинорм” в рационах свиней на откорме. 

Материал и методы. В условия ОАО “СГЦ 
“Вихра” для  проведения  на учн о-
хозяйственного опыта по принципу аналогов с 
учетом происхождения, возраста и живой мас-
сы было отобрано 80 голов свиней трьохпо-
родного скрещивания. Свиньи были разделены 
на 4 группы по 20 голов в каждой, средней жи-
вой массой 55,9 – 57,8 кг. При проведении ис-
следований животных содержали в станках, 
оснащенных современным оборудованием. 
Все параметры микроклимата соответствовали 
нормативам, принятым для откармливаемого 
поголовья. Адсорбент нового поколения 
“Фунгинорм” скармливали согласно схемы 
опыта, представленной в табл. 1.  

В качестве основного рациона для подопыт-
ных свиней использовали комбикорма СК-26, 
который по питательности соответствовал 

УДК [619: 614.9]: 636.4 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АДСОРБЕНТА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
“ФУНГИНОРМ” В РАЦИОНАХ СВИНЕЙ НА ОТКОРМЕ  
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СТБ 2111-2010 “Комбикорма для свиней” Рес-
публики Беларусь. В контрольной группе при-
меняли только основной рацион для свиней на 
откорме, а в О–1 в рацион добавляли 0,5 кг/т 
адсорбента “Фунгинорм”, во О–2 – 1,0 кг/т  и в 
О-3 – 1,5 кг/т адсорбента. 

“Фунгинорм” – адсорбент нового поколе-
ния для птиц и свиней, применяемый для по-
давления развития плесневых грибов и нейтра-
лизации микотоксинов в кормах и комбикор-
мах. Биологические свойства адсорбента обу-
словлены наличием оксихинолина сульфата, 
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Группы Кол-во гол. 

Живая 
маса 

одной 
головы, кг 

Период 
выращива-

ния, дн. 
Особенности кормления 

контрольная 20 55,9 63 Основной рацион (ОР) 

1-я опытная 20 56,4 63 
ОР + адсорбент 

нового поколения “Фунгинорм” 0,5 кг/т 

2-я опытная 20 57,8 63 
ОР + адсорбент 

нового поколения “Фунгинорм” 1,0 кг/т 

3-я опытная 20 56,6 63 
ОР + адсорбент 

нового поколения “Фунгинорм” 1,5 кг/т 

Таблица 1. Схема проведения опыта  

Показатели 
Группа 

Контрольная 1-я опытная 2-я опытная 3-я опытная 
Комбикорм СК-26, кг 3,26 3,26 3,26 3,26 
Адсорбент нового поколения 
“Фунгинорм”, г 

- 1,63 3,26 4,89 

В рационе содержится: 
Кормовых единиц 3,78 3,78 3,78 3,78 
Обменной энергии, МДж 39,4 39,4 39,4 39,4 
Сухого вещества, кг 2,8 2,8 2,8 2,8 
Сырого протеина, г 521 521 521 521 
Лизина, г 32,2 32,2 32,2 32,2 
Треонина, г 19,6 19,6 19,6 19,6 
Метионина+цистина, г 22,1 22,1 22,1 22,1 
Триптофана, г 7,8 7,8 7,8 7,8 
Жира,г 91,2 91,2 91,2 91,2 
Сырой клетчатки, г 163 163 163 163 
Фосфора, г 19,5 19,5 19,5 19,5 
Кальция, г 29,3 29,3 29,3 29,3 
Натрия, г 22,8 22,8 22,8 22,8 
Железо, мг 225 225 225 225 
Медь, мг 21,5 21,5 21,5 21,5 
Цинк, мг 127 127 127 127 
Марганец, мг 98 98 98 98 
Кобальт, мг 2,2 2,2 2,2 2,2 
Йод, мг 0,4 0,4 0,4 0,4 
Витамины:         
А, тыс. МЕ 10 10 10 10 
Е, мг 53 53 53 53 
В12, мкг 25 25 25 25 

Таблица 2. Состав и питательность рациона в среднем за опыт. 



масла орегано, автолизата пивных дрожжей и 
двуокиси кремния. Включение адсорбента 
“Фунгинорм” в рационы свиней обеспечивает: 
подавление развития плесневых грибов, сни-
жение их содержания и нейтрализацию мико-
токсинов в корме. Исследование опытной пар-
тии зерна, из которой был приготовлен комби-
корм, на содержание микотоксинов проводи-
лось в независимом аккредитованном НИИ 
прикладной ветеринарной медицины и биотех-
нологии УО “Витебская ордена “Знак почета” 
государственная академия ветеринарной меди-
цины” (аттестат аккредитации BY/112 02. 1. 0. 
0870) по стандартной методике. 

В результате проведенного анализа зерна из 
опытной партии было установлено содержа-
ние микотоксинов: Т-2 токсин – 0,01 мг/кг 
(ПДК – 0,1 мг/ кг); зеараленон – 0,028 мг/кг 
(ПДК – 1,0 мг/ кг); охратоксин – 0,000321 мг/
кг (ПДК – 0,05мг/ кг); дезоксиниваленол – 
0,013 мг/кг (ПДК – 1,0мг/ кг). 

Состав и питательность рациона, исполь-
зуемого в опыте представлена в табл. 2.  

Как видно из табл. 2 свиньи из подопытных 
групп получали по 3,26 кг комбикорма СК-26, 
а О-1, О-2 и О-3 группы адсорбент 
“Фунгинорм” соответственно в дозах 1,63, 
3,26 и 4,89 г/кг комбикорма.  

Рацион был сбалансирован по всем пита-
тельным веществам и соответствовал рекомен-

дуемым нормам кормления для получения 
приростов живой массы 570–650 г. В качестве 
контролируемых показателей для характери-
стики роста и развития свиней, использовали 
их живую массу, среднесуточные приросты и 
конверсию корма.  

Результаты исследований и их обсужде-
ние. В период выполнения научно-
хозяйственного опыта проводились контроль-
ные индивидуальные взвешивания свиней в 
начале опыта, через месяц и в конце их выра-
щивания (табл. 3).  

Показатели табл. 3 свидетельствуют о том, 
что наиболее выраженное преимущество по 
интенсивности роста выявлено у поросят О-2 
и О-3 групп, которые получали комбикорм 
СК-26 в дозе 1,0 г/кг и 1,5 г/кг комбикорма. 
Среднесуточный прирост свиней второй и 
третьей опытных групп через месяц исследо-
ваний составил 580 г и 577 г, что на 11,5 % и 
11,0 % достоверно больше, чем в контрольной 
группе сверстников не получавших адсорбент. 
Среднесуточный прирост в первой опытной 
группе, в рацион которой вводили 
“Фунгинорм” в количестве 0,5 г/кг комбикор-
ма, составил 550 г, что выше, чем в контроле 
на 5,8 % или на 30 г. Средняя живая масса и 
среднесуточный прирост за второй месяц ис-
следований представлена в табл. 4.  
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Показатели 
Контрольная  1-я опытная  2-я опытная  3-я опытная  

Количество голов при постановке 
на опыт 

20 20 20 20 

Продолжительность опыта, дн. 30 30 30 30 

Средняя живая масса одной головы 
на начало опыта, кг 

55,9±0,24 56,4±0,21 57,8±0,30 56,6±0,23 

Средняя живая масса одной головы 
за 1-й месяц опыта, кг 

71,5 72,9 75,2 73,9 

Абсолютный прирост живой массы 
одной головы, кг 

15,6±0,37 16,5±0,41 17,4±0,46 17,3±0,48 

% к контролю 100 105,8 111,5 110,9 

Среднесуточный прирост, г 520±10,5 550±11,3 580±12,2* 577±11,8* 

% к контролю 100 105,8 111,5 111,0 

Группа 

Таблица 3. Средняя живая масса и среднесуточный прирост 
за первый месяц опыта, (M±m, n=10)  

Примечание: * Р≤0,01 – здесь и далее по отношению к контролю.  



Из данных табл. 4 видно, что за второй ме-
сяц опыта, сохранилось достигнутое преиму-
щество по интенсивности прироста живой 
массы опытных свиней на откорме. Полнора-
ционный комбикорм СК-26 с адсорбентом в 
количестве 1,0 г/кг корма О – 2 группе свиней 
обеспечивал получение  среднесуточного при-
роста – 661 г, что на 73 г или 12,4 % больше, 
чем в контроле (Р≤0,01). Животные из О-3  
группы  по среднесуточным приростам пре-
восходили контрольную на 9,9%. Продуктив-
ные показатели свиней за период научно-
хозяйственного опыта представлены в табл. 5.  

Цифровой материал свидетельствует о том, 
что в целом за весь период опыта среднесуточ-
ный прирост живой массы О – 2 группе соста-
вил 622г, что на 11,9 % достоверно выше, чем 
в контроле, О–3 – 611 г, или на 9,9 % соответ-

ственно (Р≤0,01). 
Таким образом, на протяжении всего опыта, 

наиболее интенсивно росли свиньи на откорме 
из О – 2 и О – 3, которые получали адсорбент 
в количестве 1,0г/кг и 1,5г/кг комбикорма. 
Они превосходили своих сверстников из кон-
трольной группы на 11,9 % и 9,9 % соответст-
венно. Наряду с ростом живой массы важным 
зоотехническим показателем, характеризую-
щим эффективность свиноводства, является 
расход кормов на единицу продукции (табл. 
6). 

Из анализа табл. 6 видно, что конверсия 
корма на получение 1кг прироста живой мас-
сы у свиней контрольной группы составила 
5,87 кг, в О – 1 – 5,67 кг, О – 2 – 5,24 кг и О – 3 
– 5,34 кг, а коэффициент конверсии корма в 
указанных группах был соответственно выше 
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Таблица 4. Средняя живая масса и среднесуточный прирост 
за второй месяц опыта, (М±, n=10)  

Таблица 5. Динамика живой массы и среднесуточный прирост за 63 дня опыта, (M±m, n=10)  

Показатели 
контрольная 1-я опытная 2-я опытная 3-я опытная 

Средняя живая масса одной головы 
за 1-й месяц опыта, кг 

71,5 72,9 75,2 73,9 

Средняя живая масса одной головы 
на конец опыта, кг 

90,9 92,6 97,0 95,1 

Абсолютный прирост живой массы 
одной головы, кг 

19,4±0,57 19,7±0,62 21,8±0,65 21,2±0,57 

% к контролю 100 101,5 112,4 109,3 

Среднесуточный прирост, г 588±14,3 597±13,8 661±15,6** 642±16,7*** 

% к контролю 100 101,3 112,2 109,2 

Группа 

Показатели 
контрольная  1-я опытная 2-я опытная 3-я опытная 

Средняя живая масса одной головы 
на начало опыта, кг 

55,9±0,24 56,4±0,21 57,8±0,30 56,6±0,23 

Средняя живая масса одной головы 
на конец опыта, кг 

90,9 92,6 97,0 95,1 

Абсолютный прирост живой массы 
одной головы за опыт, кг 

35,0±0,75 36,2±0,86 39,2±0,95 38,5±0,88 

% к контролю 100 103,4 112,0 110,0 

Среднесуточный прирост, г 556±13,6 575±12,8 622±15,4* 611±15,2* 

% к контролю 100 103,4 111,9 109,9 

Группа 



на 12,4% и 10,0%. 
При использовании в рационе подопытных 

свиней на откорме адсорбента нового поколе-
ния “Фунгинорм” происходит увеличение по-
казателей продуктивности, снижение конвер-
сии корма и в конечном итоге получение до-
полнительной продукции. 

Выводы.  Применение адсорбента 
“Фунгинорм” в рационах свиней обеспечило 
следующую интенсивность их роста: 
• свиньи из опытной – 1 группы, которым 

скармливали рацион с адсорбентом в дозе 
0,5кг/т, росли менее интенсивно по сравне-
нию с аналогами из опытной – 2 и опытной 
– 3 групп и превосходили животных из кон-
троля на 3,4% (Р>0,5); 

• свиньи из опытной 2 группы получавшие 
рацион с адсорбентом в дозу 1кг/т, к завер-

шению опыта достигли живой массы 97 кг, 
их среднесуточные приросты были в преде-
лах 622,0±15,4г или превышали контроль на 
11,9% (Р≤0,05); 

• свиньи, получавшие в течение опыта раци-
он с добавлением адсорбента в дозе 1,5 кг/т, 
по интенсивности роста превосходили ана-
логов из контроля на 9,9% (Р≤0,05), опыт-
ной 1 – на 6,4% 

• с целью повышения продуктивных показа-
телей свиней и снижения действия микоток-
синов в комбикормах рекомендуем исполь-
зовать адсорбент “Фунгинорм” в дозах 1,0 и 
1,5кг/т комбикорма  

Перспективы дальнейших исследований 
изучение влияния адсорбента на морфобиохи-
мические показатели крови свиней и оценка 
качества мяса. 

Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.4.№1,2016 232 

Показатели 
Группа 

Контрольная 1-я опытная 2-я опытная 3-я опытная 

Потреблено комбикорма за опыт, кг 205,4 205,4 205,4 205,4 

Получено прироста живой массы  
а опыт, кг 

35,0 36,2 39,2 38,5 

Конверсия корма на 1 кг прироста, кг 5,87 5,67 5,24 5,34 

Коэффициент конверсии корма 0,170 0,176 0,191 0,187 

% к контролю 100 103,5 112,4 110,0 

Таблица 6. Конверсия корма свиней из подопытных групп  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ АДСОРБЕНТУ НОВОГО ПОКОЛІННЯ 
“ФУНГІНОРМ” У РАЦІОНАХ СВИНЕЙ НА ВІДГОДІВЛІ 

Садомов М. А., Бородуліна В. І. 

УО “Білоруська державна сільськогосподарська академія” м. Горки, 

Могилівська обл. Республіка Білорусь, 213407 

В статті розглядаються засоби та способи підвищення захисних сил організму, що сприяють підви-

щенню продуктивних показників свиней. Застосування адсорбенту нового покоління “Фунгінорм” забез-

печило необхідну інтенсивність росту у дослідних свиней на відгодівлі в даному віці. Таким чином, серед-

ньодобовий приріст у свиней 2-ї та 3-ї дослідних груп за період досліджень, які отримували “Фунгінорм” 

у дозі 1,0 г/кг і 1,5 г/кг комбікорму, склав 622 г і 611 г, що достовірно вище, ніж у контрольній групі на 

11,9 % і 9,9 % відповідно. Включення даного адсорбенту до раціону свиней на відгодівлі в дозі 0,5–1,5 г/кг 

комбікорму знизило конверсію корму та підвищило її коефіцієнт на 3,5–12,4% порівняно з контрольною 

групою. 

Ключові слова: адсорбент нового покоління, свині на відгодівлі, поживність корму, жива маса, конвер-

сія корму. 

THE EFFICIENCY OF THE ADSORBENT OF THE NEW GENERATION “FUNGINORM” 
IN RATIONS IN FATTENING PIGS  

N. Sadomov, V. Borodulina 

Belarusian State Order of the Oktaber Revolution and Order of the Red Banner of Labour 

Agricultural Academy, Gorki, Republic of Belorus. 

This article describes the tools and methods to strengthen the defenses of the organism, help increase pig pro-

duction performance. The use of new generation adsorbent “Funginorm” provided by the experienced fattening 

pigs growth rate necessary at this age. Thus, the daily gain in the 2nd and 3rd of pork experimental study period 

groups for receiving the adsorbent “Funginorm” to 1.0 g / kg and 1.5 g / kg of feed, was 622 g and 611 g, signifi-

cantly higher than the 11.9% control group and 9.9%, respectively. The adsorbent inclusion in diet for fattening 

pigs at doses of 0.5-1.5 g / kg of feed conversion and reduced supply has increased its rate from 3.5 to 12.4% 

compared to the control group.  

Key words: the new generation of the adsorbent, pig fattening, food nutritious, body weight, feed conversion.  



Постановка проблеми. На сьогодні госпо-

дарства України, які займаються вирощуван-

ням та розведенням великої рогатої худоби 

зустрічаються з такою проблемою, як низький 

рівень відтворювальної здатності корів. До ос-

новних причин, які стримують темпи відтво-

рення великої рогатої худоби можна віднести 

яловість та неплідність. Через ці причини у 

молочних господарствах спостерігається низь-

кий вихід телят та подовжений сервіс-період, 

що в свою чергу призводить до недоотриман-

ня молочної продуктивності [6]. Відомо, що 

відтворювальні якості стада визначають еко-

номічну ефективність підприємства. Саме то-

му, однією з основних цілей у тваринництві є 

досягнення високого рівня відтворення, що 

передбачає пошук та розробку нових препара-

тів, які будуть екологічно чистими та не мати-

муть негативного впливу на здоров’я та проду-

ктивність тварин. 

На репродуктивну функцію корів великий 

вплив має мінеральне живлення. Мінеральні 

речовини є структурним матеріалом в організ-

мі тварин. Вони забезпечують необхідні умови 

для функціонування вітамінів, ферментів, бе-

руть участь у травленні, всмоктуванні та син-

тезі речовин. Маючи здатність підвищувати 

активність гормонів, мікроелементи мають тіс-

ний зв’язок із діяльністю яєчників, щитоподіб-

ної залози та гіпофіза [5, 7]. Крім того мікро-

елементи відіграють важливу роль у фермен-

тативних і багатьох метаболічних процесах, 
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які мають вирішальне значення для розвитку 

зародка під час вагітності у корів. Оскільки 

ембріон повністю залежить від материнського 

організму, тварина протягом тільності пови-

нна бути забезпечена достатньою кількістю 

мінеральних та інших поживних речовин [9]. 

Дисбаланс мікроелементів може негативно 

вплинути на тільність через зміни в обміні ре-

човин матері та ембріона, що призведе до за-

гибелі зародка [8]. 

Відомо, що ембріональна смертність протя-

гом 20 днів після осіменіння (від усіх випадків 

загибелі ембріонів) становить 75–85%. Найча-

стіше загибель ембріона зустрічається з 8 по 

18 день після запліднення [4, 2]. Тому тварина 

в цей період повинна бути забезпечена мікро-

елементами, які мають найбільший вплив на 

відтворення. 

Наприклад, було досліджено, що рівні кон-

центрації купруму і марганцю були в кілька 

разів вищими в ембріоні, ніж в інших репроду-

ктивних тканинах, що свідчить про те, що за-

родок їх накопичує [9]. Мікроелементи, також 

пов’язані з молочною продуктивністю корів, 

завдяки підвищенню активності ферментів че-

рез нейрогуморальну систему організму впли-

вають на процес молокоутворення [3]. 

Зі стрімким розвитком нанотехнології стало 

можливим використовувати мінеральні речо-

вини у формі в якій вони краще проявляють 

біологічно стимулюючу дію на біологічні про-

цеси в організмі. Це відбувається завдяки здат-
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ності зв’язуватись з білками, нуклеїновими 

кислотами та проникати в клітини і змінювати 

функції біоструктур [1]. 

Підвищення заплідненості є одним з най-

складніших практичних завдань. Недостатня 

заплідненість залишається обмеженням для 

досягнення оптимального виробництва молока 

у багатьох молочних стадах у всьому світі [8]. 

Тому розробка препаратів, які будуть сприяти 

підвищенню заплідненості корів на основі мік-

роелементів у формі карбоксилатів нанотехно-

логічного походження є перспективним. 

Для постановки досліду було взято розчини 

мікроелементів, які відіграють важливу роль у 

процесі відтворення та розроблений препарат 

“Кватронан-Se” до складу якого також входять 

мікроелементи.  

Метою роботи було дослідити вплив препа-

рату “Кватронан-Se” та мікроелементів у фор-

мі карбоксилатів на відтворну здатність та до-

бовий надій корів симентальської породи. 

Об’єктом досліджень були корови симен-

тальської породи віком 3-7 років, живою ма-

сою 650-700 кг та середньорічним надоєм 

5000-6000 кг молока. Дослід було проведено 

на базі господарства “Галекс-Агро”, яке розмі-

щене в селі Гульськ Новоград-Волинського 

району Житомирської області. Дане господар-

ство має статус племінного репродуктора та 

займається виробництвом органічної продук-

ції. 

Дослідження проводились на груп-аналогах 

корів симентальської породи. Тварини в групи 

відбирались за послідовністю приходу в охоту, 

які були клінічно здоровими та знаходились в 

однакових умовах годівлі та утримання. До-

слід було проведено на чотирьох групах корів 

– контрольній і трьох дослідних. Для досліду 

відбирались корови, які прийшли переший раз 

в охоту та після перегулів. Групи формувались 

по 15 голів. 

Тваринам контрольної групи вводили фізіо-

логічний розчин, коровам першої дослідної 

групи ін’єктували чотири мікроелемента в фо-

рмі карбоксилатів – Se, Cu, Mn, Cr, третій до-

слідній групі вводили Ge, Cu, Mn, Cr. Другій 

дослідній групі вводився препарат 

“Кватронан-Se”, який окрім Cu, Mn та Cr міс-

тить додатково Se і Ge. Ін’єкції тваринам про-

водили на 10-й, 11-й, 12-й день після осіменін-

ня. Розчини вводили під шкіру в області лопа-

тки. 

Відомо, що низькі показники по відтворен-

ню стада часто полягають у неправильному 

визначені охоти та часу осіменіння. У даному 

господарстві охоту у тварин визначають мето-

дом спостереження та за допомогою комп’ю-

терної програми Dairy PlanC 21. У кожної тва-

рини на шиї розміщений рескаунтер з номером 

тварини, коли тварина заходить у доїльний зал 

вся інформація про фізіологічні показники та 

активність тварини зчитується на комп’ютер. 

Це слугує базою для більш надійного розпізна-

вання охоти. Тварин у господарстві осіменя-

ють в один і той же час з 1500 ректо-

цервікальним способом. У господарстві вико-

ристовують сперму 5 бугаїв плідників, яку за-

возять із Чехії. Тільність у корів діагностували 

методом ректального дослідження, яке прово-

дили через три місяця після осіменіння.  

Результати досліджень та їх обговорення. 
Після закінчення досліду було проведено рек-

тальне дослідження на виявлення тільності. 

Аналіз результатів досліду показав, що вве-

дення тваринам препарату “Кватронан-Se” та 

розчинів мікроелементів на 10-й, 11-й, 12-й 
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Таблиця 1. Схема введення препаратів  

Групи 
Кількість 

тварин 
Місце введення 

Розчини для вве-

дення 
Доза введення 

Дні застосування препа-

ратів 

  

Контрольна 15 
Підшкірно в 

 області  лопатки 

Фізіологічний 

розчин 
10мл 

На 10, 11, 12-й день 

 статевого циклу 

Дослідна І 15 
Підшкірно в 

 області лопатки 
Se, Mn, Cu, Cr 10мл 

На 10, 11, 12-й день 

 статевого циклу 

Дослідна ІІ 15 
Підшкірно в 

 області лопатки 
“Кватронан-Se” 10мл 

На 10, 11, 12-й день 

 статевого циклу 

Дослідна ІІІ 15 
Підшкірно в 

 області лопатки 
Ge, Cu, Mn, Cr 10мл 

На 10, 11, 12-й день 

 статевого циклу 



день статевого циклу є доцільним, оскільки 

заплідненість корів дослідних груп була знач-

но вищою порівняно з контрольною. 

Як видно з табл. 2 у контрольній групі спо-

стерігається найнижчий рівень заплідненості, 

який становить лише 60%. Найкращий резуль-

тат 80% було отримано в другій дослідній гру-

пі, тваринам якої ін’єктували препарат 

“Кватронан-Se”. Різниця між контрольною і 

даною групою становить 20% Дещо нижчий 

відсоток тільності (73,3%) було отримано у 

третій дослідній групі, якій ін’єктували розчин 

до складу якого входило чотири мікроелемен-

та– Ge, Cu, Mn та Cr. Якщо порівняти між со-

бою результати дослідних груп, то найнижчий 

результат заплідненості було виявлено у пер-

шій дослідній групі. Даній групі тварин вводи-

ли комбінацію мікроелементів – Se, Cu, Mn, 

Cr. Після ректального дослідження було вияв-

лено 10 тільних корів і 5 нетільних, 2 з них з 

ембріональною смертністю. Заплідненість да-

ної групи відповідно становить 66,6%, що ли-

ше на 6,6% вище порівняно з контрольною 

групою – різниця не вірогідна. 

Одним з найважливіших показників відтво-

рення, який безпосередньо впливає на еконо-

мічну ефективність господарства є заплідне-

ність після першого осіменіння. Щоб досліди-

ти вплив даного препарату та розчинів мікро-

елементів на заплідненість корів після першо-

го осіменіння у кожну групу було відібрано по 

8 корів, які осіменялись перший раз після оте-

лення та по 7 корів після перегулів. 

Отримані результати свідчать, що препарат 

“Кватронан-Se” і розчини мікроелементів по-

зитивно впливають на заплідненість корів піс-

ля першого осіменіння значно підвищуючи її. 

Як бачимо з даних табл. 3 вищий відсоток за-

плідненості був у другій та третій дослідній 

групі відповідно 75% і 75%. У першій дослід-

ній групі даний показник становить 62,5%. 

Найнижчу заплідненість мала контрольна гру-

па 50%, що на 12,5% нижче порівняно з пер-

шою дослідною групою та на 25% порівняно з 

другою та третьою групою – різниця в межах 

похибки. Таким чином, введення коровам мік-

роелементів та препарату “Кватронан-Se” дає 

можливість скоротити сервіс-період, знизити 

індекс осіменіння і зменшити затрати на заку-

півлю спермо доз. 

Оскільки відомо, що мікроелементи беруть 

участь у мікробіологічних процесах у рубці 

жуйних тварин, а також  мають зв’язок із дія-

льністю залоз внутрішньої секреції, що в свою 

чергу пов’язані з секреторними процесами в 

молочній залозі, було досліджено зміни за на-

доями до ін’єкцій та в період ін’єкцій препара-

ту “Кватронан-Se” та мікроелементів [7]. 

Аналіз одержаних даних свідчить , що хоча 

великої вірогідної різниці за добовими надоя-
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Таблиця 2. Ефективність поліпшення відтворної здатності корів  

Примітка – р > 0,05 

Показники n 
Контрольна  

група 
І дослідна група ІІ дослідна група ІІІ дослідна група 

Тільні, гол 15 9 10 12 11 

Нетільні, гол 15 6 5 3 4 

З ембріональною 

смертністю 
15 - 2 1 - 

Заплідненість, % 15 60±12,6 66,6±12,2 80±10,3 73,3±11,4 

Показники n 
Контрольна  

група 
І дослідна група ІІ дослідна група ІІІ дослідна група 

Тільні, гол 8 4 5 6 6 

Нетільні, гол 8 4 3 2 2 

Заплідненість, % 8 50±12,9 62,5±12,5 75±11,2 75±11,2 

Таблиця 3. Заплідненість корів після першого осіменіння  

Примітка – р > 0,05 



ми у дослідних групах до ін’єкцій в період і 

після ін’єкцій не спостерігаються, але деякі 

відмінності виявлені.  

На рисунку видно, що введення тваринам 

мікроелементів не призводить до значних змін 

молочної продуктивності, оскільки  в контро-

льній групі, як і у дослідних групах спостері-

гається не велике коливання між надоями за 

добу. Аналізуючи надій піддослідних тварин у 

дні ін’єкцій ми бачимо, що у другій дослідні 

групі, якій ін’єктували препарат “Кватронан-

Se” у перший день введення препарату спосте-

рігалось збільшення надою на 3,57% порівня-

но з попереднім днем. Після другої ін’єкції 

спостерігається тенденція до зниження надою 

відповідно на 1,8%, 0,4%. У третій дослідній 

групі, як і в другій групі у перший день ін’єк-

ції спостерігається тенденція до збільшення 

надою, а в наступні дні плавне зниження. Як-

що проаналізувати надій у першій дослідній 

групі то побачимо, що надій у перший день 

введення мікроелементів навпаки, різко змен-
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Таблиця 4. Добовий надій молока піддослідних тварин  

Рисунок. Середній надій піддослідних  корів  

Дні  

статевого 

циклу 

Контрольна група І Дослідна група ІІ Дослідна група ІІІ Дослідна група 

M±m Cv % M±m Cv % M±m Cv % M±m Cv % 

7 23,12±1,54 25,82 22,4±0,84 14,58 21,7±1,07 19,04 20,7±1,33 24,94 

8 21,28±1,49 27,19 23,4±1,03 17,09 23,4±0,89 14,68 20±1,4 27,16 

9 21,71±1,36 24,2 23,1±1,18 19,88 21,6±1,27 22,71 20,7±1,51 28,22 

10* 21,48±1,18 21,32 22,1±0,95 16,67 22,4±1,4 24,26 21,2±1,31 23,85 

11* 20,86±1,15 21,41 22,2±0,95 16,6 22,0±1,24 21,91 20,8±1,43 26,51 

12* 21,19±1,54 28,23 22,3±1,07 18,56 22,3±1,38 23,94 20,7±1,31 24,41 

13 21,19±1,41 24,98 21,7±1,08 19,27 21,7±1,35 24,09 20,3±1,43 27,39 

14 22,03±1,5 26,41 21,8±1,00 17,8 22,8±1,36 23,11 20,8±1,04 19,47 

15 22,09±1,38 24,24 22,6±1,45 24,94 22,1±1,25 21,87 21,3±1,1 20,00 

Примітка * – дні введення препаратів  



шується на 5,5 % порівняно з попереднім 

днем. На другий день ін’єкції надій поступово 

підвищується на 0,5 % і в наступні дні статево-

го циклу спостерігаються незначні коливання 

надоїв.  

Висновок. 

Застосована схема введення препарату 

“Кватронан-Se” та мікроелементів Se, Ge, Cu, 

Mn та Cr у різних поєднаннях для корекції від-

творної здатності корів симентальської породи 

є ефективною. Оскільки після введення препа-

ратів спостерігалось значне підвищення заплі-

дненості корів, що в свою чергу сприяє скоро-

ченню сервіс періоду, а отже і підвищенню 

економічної ефективності. Що стосується мо-

лочної продуктивності, то значних змін у до-

бових надоях не спостерігалось.  
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА “КВАТРОНАН-SЕ” И НЕКОТОРЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В 
ФОРМЕ КАРБОКСИЛАТОВ НА ОПЛОДОТВОРЯЕМОСТЬ И МОЛОЧНУЮ 

ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ СЕМЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ  

Себа М. В., Дейнека М. О., Каплуненко В. Г. 

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев 

Исследовано влияние препарата “Кватронан-Se” и микроэлементов Se, Ge, Cu, Mn, Cr, в различных 

комбинациях на оплодотворяемость и суточный надой коров симментальской породы. Полученные ре-

зультаты показали, что инъекции микроэлементов и данного препарата на 10-12 день полового цикла 

значительно повышают способность к оплодотворению коров опытных групп по сравнению с контроль-

ной и не проявляют значительного влияния на суточный надой коров. Самый высокий уровень оплодотво-

ряемости 80% был во второй опытной группе, которой инъецировали “Кватронан-Se”. Несколько ниже 

показатели были получены в первой и третьей опытной группе соответственно 66,6% и 73,3% – разница 

в пределах погрешности. 

Ключевые слова: карбоксилаты, репродуктивная способность, микроэлементы, коровы, эмбрионы. 
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INFLUENCE OF “KVATRONAN-Se” AND SOME MICROELEMENS IN THE FORM 
CARBOXYLATES ON INSEMINATION AND MILK PRODUCTIVITY OF  

COWS SIMMENTAL BREED. 

N. Seba, M. Deіneka, V. Kaplunenko 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kiev 

Was taken trace elements  that play an important role in the reproduction also designed drug “Kvatronan-Se” 

which structure also includes micronutrients For the staging the experiment. The aim was to investigate the influ-

ence of the drug “Kvatronan-Se” and trace elements in the form of carboxylates on reproductive ability and daily 

hopes of cows simmental breed. The object of the investigation  was  cows immental breed aged 3-7 years, 650-

700 kg live weight and average yields of 5000-6000 kg of milk. 

The results showed that injection of the preparation and microelemens on 10-12 day sexual cycle significantly 

increase reproductive ability cows experimental groups compared with the control and do not show a significant 

effect on the daily hopes cows. in the control group observed the lowest level fertility, which is only 60%. The 

highest level fertility was 80% in the second experimental group, which injected “Kvatronan-Se”. Somewhat 

lower values were obtained in the first and third experimental group respectively 66.6% and 73.3% – a difference 

within the margin of error.  

To investigate the effect of the drug and trace elemens to fertility after the first insemination of cows in each 

group was selected  8 cows that first time have had   the  insemination after calving  and 7 cows that have had two 

and  more insemination. The results indicate that the drug “Kvatronan-Se” and trace elemens positively affect the 

fertility of cows after the first insemination significantly increasing it. fertility level was higher in the second and 

third experimental group respectively 75% and 75%. In the first experimental group the figure is 62.5%. The low-

est percent fertility has been in control group is 50%, which is 12.5% lower compared with the first experimental 

group and 25% compared with the second and third group – a difference within the margin of error. 

Thus, we can conclude that used scheme  injection drug “Kvatronan-Se” and microelements Se, Ge, Cu, Mn 

and Cr in various combinations to correct reproductive capacity cows Simmental  breed are effective. Because 

after drug administration observed a significant increase in fertility of cows, which in turn helps to reduce the 

period of service and increase economic efficiency; as for milk productivity, no significant changes in daily milk 

production were observed. 

Key words: carboxylates, reproductive ability, microelemens, cow, embryos 



Постановка проблеми. Молочні продукти 

функціонального призначення, це продукти 

(скорочена назва терміна фізіологічно функці-

ональні харчові продукти) – це харчові проду-

кти, призначені для харчування основних груп 

населення, корисні для здоров’я. 

Молочні продукти мають високу біологічну  

цінність і засвоюваність, яка істотно вище ніж 

у м’ясних продуктах, тому їх відносять до про-

дуктів функціонального призначення. Здоро-

в’я людини знаходиться в тісному зв’язку з 

кишковою мікрофлорою, яка дає стрімкий роз-

виток мікроорганізмів шлунково-кишкового 

тракту. Нині існує досить широкий асорти-

мент мікробіологічних пробіотичних препара-

тів що допомагають ефективно і доскона-ло 

проводити корекції мікрофлори людини та 

тварин. Сьогодні це питання зазнає ретельного 

перегляду. Результати сучасних досліджень 

дозволяють вважати, що білки молока є попе-

редниками низькомолекулярних  біологічно-

активних пептидних регуляторів, які здатні 

впливати на роботу різних фізіологічних сис-

тем організму. Було встановлено, що вони во-

лодіють особливими властивостями, тому це 

дозволяє розглядати їх як можливі засоби коре-

кції гіпертонічної хвороби та профілактики се-

рцево-судинних захворювань. 

Аналіз останніх досліджень. Перші роботи 

в цьому напрямку були проведені наприкінці 

1970-х – напочатку 1980-х років у Німеччині 

групою Віктора Брантла [1], а у нашій країні 
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Розглянуто питання розширення асортименту молочних продуктів функціонального призначення. 

Показана роль лактококів із високою протеолітичною властивістю, які мають найбільшу біологічно-

протеолітичну дію на казеїн молока, в результаті чого утворюються фізіологічно-активні пептиди під 

впливом ферментативних систем молочнокислих бактерій, тому молочну продукцію функціонального 

призначення рекомендується використовувати як засоби корекції гіпертонічної хвороби та профілактики 

серцево-судинних захворювань. 

Ключові слова: молочні продукти, лікувально-профілактичне харчування, лактококи, лактози, нізин, 

пептиди, молочнокислі бактерії, харчовий сухий молочний продукт. 

лабораторії М. П. Чернікова, який зазначав [2], 

що казеїни є першими аліментарними білками, 

які впливають на низку фізіологічних функцій 

організму як в постнатальному періоді, так і в 

дорослому віці. Юкало В. Г і співавт. [3] вису-

нули припущення про можливість утворення 

фізіологічних пептидів під дією молочнокис-

лих бактерій зокрема лактококів. Молочнокис-

лі бактерії роду Lactococcus тривалий час роз-

глядались як молочнокислі стрептококи [4-6] 

антигенної групи N [7], проте у 1985p. 

Schleiferі Kilpper-Balz [8] перенесли вид 

Streptococcus lactis та споріднені види антиген-

ної групи N до нового роду Lactococcus [9, 10]. 

Лактококи складні, чистих чи змішаних куль-

тур є важливими представниками багатьох ме-

зофільних заквасок [11]. Окрім цього, дія про-

теаз лактококів та травних ферментів полягає у 

формуванні молочного згустку, утворенні аро-

мату, визначає терміни зсідання та ін. [12]. То-

му проблема використання протезної активно-

сті молочнокислих бактерій є актуальною. 

Метою нашої роботи було виявити мікроор-

ганізми, які мають найбільшу біологічно-

протеолітичну дію на казеїн молока, в резуль-

таті чого утворюються фізіологічно-активні 

пептиди під впливом ферментативних систем 

молочнокислих бактерій, зокрема лактококів. 

Матеріал та методи дослідження. Врахо-

вуючи особливості культивування молочноки-

слих бактерій нами була проведена серія дослі-

дів для з’ясування оптимального складу шта-
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мів молочнокислих бактерій, які при культиву-

ванні давали б фізіологічно-активні пептиди. 

Матеріалом дослідження служили знежире-

не молоко для виділення нативного казеїну і 

молочнокислі бактерії. При періодичних паса-

жуваннях молочнокислих бактерій, як поживне 

середовище використовували стерилізоване 

знежирене молоко. Термостатували до згортан-

ня білку при температурі 30°С і зберігали між 

пересівами при +4°С. Пересіви здійснювали 

через кожні двадцять діб. Енергію кислотоут-

ворення визначали методом титрування. В до-

слід було включено 10 штамів Lactococcus lac-

tis. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Відбір активних протеїназо-позитивних штамів 

був проведений на основі аналізу протеолітич-

ної активності 10 штамів лактококів, які куль-

тивуються на кафедрі харчових технологій і 

мікробіології Вінницького національного агра-

рного університету. Результати оцінки протео-

літичної активності досліджуваних штамів по-

казали, що найбільша протеолітична власти-

вість виявлена у штамів Lactococus lactis №2, 

тоді як активність Lactococus lactis №7, була 

значно менша. У подальшому штами були ви-

користані для досліджень накопичення проду-

ктів протеолізу молочних білків (таблиця). 

Крім вивчення протеолітичної активності 

паралельно також вивчали активність кислото-

утворення, стійкість до NаСІ (сольовий роз-

чин) та антибіотиків, фагорезистентність серед 

лактококів підвидів Lactococus lactis subsp. lac-

tis №2, а L. lactis subsp. сremoris №7. У резуль-

таті дослідження встановлено, що вищезгадані 

штами володіли стійкістю до 4% розчину ку-

хонної солі у знежиреному молоці, стійкістю 

до пеніциліну, стрептоміцину та були фазочут-

ливі в 1,33% випадків і проявляли чутливість  

через 168 год. у знежиреному молоці рН сере-

довища 4,50-4,54. 

Для отримання молочних пептидів готували 

знежирене молоко, яке ділили на дві частини. 

Перша була контролем, куди додавали Lacto-

cocus lactis №7, друга частина – дослідна, в неї 

додавали Lactococus lactis №2 з високою про-

теолітичною активністю. Клітини лактококів 

вирощували при t 30°С і концентрації 1010 клі-

тин у 1мл. Після 54 год. дії протеолітичних фе-

рментів зразки висушували, розпилюючи в су-

шильній камері й отримували сухий молочний 

препарат – харчова добавка (ХЧ). 

Отже, як витікає з результатів досліджень, 

молочнокислі бактерії, зокрема лактококи, у 

яких висока протеолітична активність на казеїн 

молока, мають змогу утворювати фізіологічно-

активні пептиди під дією ферментативних сис-

тем. Молочні лактококи своїми ферментами 

розщеплюють білки-казеїни, внаслідок чого 

утворюються казеїнові пептиди та казокініни. 

На сьогодні у літературі немає даних про іден-

тифікацію казокінінів у продуктах протеолізу 

під дією найбільш поширених молочнокислих 

бактерій – Lactococcus lactis, які входять до 

складу заквасок для виробництва різних моло-

чних продуктів. Казокініни проявляють антигі-

пертензивний ефект, їх можна віднести до ефе-

кторів ренін-ангіотензинової системи яка віді-

грає важливе значення у регуляції артеріально-

го тиску крові і водно-електролітному гомео-

стазі. При порушеній діяльності, вона спричи-

няє розвиток артеріальної гіпертензії. 

Висновки. 1. Виходячи з отриманих резуль-

татів досліджень та аналізу доступних науко-

вих даних, можна зробити висновок, що моло-

чнокислі продукти, які містять лактококи з ви-

сокою протеолітичною активністю можна ви-

користовувати як продукцію функціонального 

та лікувально-профілактичного призначення. 

2. Лактококи з високою протеазною актив-

ністю до молочних казеїнів, можна використо-

вувати при виробництві продуктів функціона-

льного призначення, що значно покращить їх 

харчову та біологічну цінність.  
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Таблиця. Протеолітична активність штамів підвидів: Lactococus lactis ssp. lactis №2, 

Lactococus lactis ssp. сremoris №7, при інкубації на загальному казеїні  

Штам Протеолітична активність мг, % тирозину+триптофану,через: 

24год. 72год. 168 год. 

№2 6,3 7,6 10,3 

№7 -0,05 0,043 0,18 
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МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Семко Т. В.,1 Власенко В. В.,1 Власенко И. Г.,2 Побигайло А. А.1 
1Винницкий национальный аграрный университет, Винница 

2Винницкий торгово-экономический институт, Винница 

Рассмотрен вопрос расширения ассортимента молочных продуктов функционального назначения. По-

казана роль лактококов с высокой протеолитической способностью, которые имеют наибольшее биоло-

гически-протеолитическое действие на казеин молока, в результате чего образуются физиологически 

активные пептиды под воздействием ферментативных систем молочнокислых бактерий, поэтому мо-

лочную продукцию функционального назначения можно использовать как средства коррекции гипертони-

ческой болезни и профилактики сердечнососудистых заболеваний. 

 

Ключевые слова: молочные продукты, лечебно-профилактическое питание, лактококки, лактозы, ни-

зин, пептиды, молочнокислые бактерии, пищевой сухой молочный продукт. 

DAIRY PRODUCTS FUNCTIONAL PURPOSE 

T. Semko,1 V. Vlasenko,1 G. Vlasenko,2 A. Pobigal1  

1Vinnytsia national agrarian University, Vinnytsia 
2Vinnitsa trade and economic Institute KNTEU, Vinnytsia  

Consider extending the range of dairy products functional purpose. Shows the role of lactococci with high pro-

teolytic capacity. which are the most biologically proteolytic action on the casein in milk, resulting in formation of 

physiologically active peptides under the influence of the enzymatic systems of lactic acid bacteria, so the milk 

products of functional purpose can be used as a means of correction of hypertension and prevention of cardiovas-

cular diseases. 
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Statement of the problem. The aim of our work was to identify microorganisms that have the most biologi-

cally-proteolytic action on the casein in milk. 

The main research results:lactic acid bacteria, in particular Lactococcus, in which the high proteolytic activity 

on casein of milk, are able to form physiologically active peptides under the action of enzymatic systems. Dairy 

Lactococcus with their enzymes break down proteins casein, in consequence of which are formed of casein pep-

tides and casein. Casein exhibit antihypertensive effects, can be attributed to the effector of the renin-angiotensin 

system, which play an important role in the regulation of arterial blood pressure and water and electrolyte ho-

meostasis.  

Conclusions:  

1. Based on the research results it can be concluded that the fermented milk products, containing a proteolytic 

Lactococcus with high property can be used as functional products and medicated products. 

2. The Lactococcus high protease activity in dairy casein, can be used in the production of products of func-

tional purpose.  

Key words: dairy products, medical nutrition, Lactococcus, lactose, lowlands, peptides, lactic acid bacteria, 

food dry milk product. 



Постановка проблеми. Курчата-бройлери 

сучасних інтенсивних кросів відзначаються 

високою інтенсивністю росту, особливо у пер-

ші тижні життя, збільшуючи початкову живу 

масу у 3,5–5 разів, що вимагає надзвичайно 

ретельного балансування повнораціонних ком-

бікормів за енергією і всіма необхідними еле-

ментами живлення та біологічно активними 

речовинами. Задовольнити такі вимоги зви-

чайними традиційними кормами неможливо, 

тому науковці постійно ведуть пошук нових 

більш ефективних кормових компонентів на 

заміну тих, які вичерпали свій біологічний по-

тенціал або є не бажаними в раціонах птиці, 

наприклад, антибіотики. Як альтернатива 

останнім, на сьогодні уже відомі пробіотики, 

пребіотики, ферментні препарати, мананоолі-

госахариди, біостимулятори, антиоксиданти, 

транквілізатори, бактеріостатики тощо [1, 2]. 

До цього переліку можна додати ще й підкис-

лювачі, які у своєму складі можуть мати різно-

манітні кислоти та їх солі, завдяки чому під-

тримується підвищена кислотність у шлунку, 

що сприяє більшому виділенню соку та ферме-

нтів підшлункової залози. А це, у свою чергу, 

покращує перетравлення і засвоєння пожив-

них речовин [3, 4]. Окрім зазначеного, органі-

чні кислоти, що містяться в підкислювачі, про-

являють бактерицидний ефект, внаслідок чого 

у шлунково-кишковому тракті помітно змен-

СИВАЧЕНКО Є. В., аспірант 

ДЯЧЕНКО Л. С., д. с.-г. н.  

Білоцерківський національний аграрний  

університет, м. Біла Церква 

djachenko@hotmail.com  

Наведено показники збереженості, інтенсивності росту, конверсії корму та забою курчат-

бройлерів за випоювання з водою різних доз пікислювача FRA LBB DRY та антибіотику Норфолк. 

Досліджувані дози підкислювача (1,0; 1,33; 1,66 і 2,0 мл/л води) сприяли підвищенню 

середньодобових та абсолютних приростів живої маси бройлерів дослідних груп, порівняно з 

контролем, на 3,5–4,2 %, Європейського індексу ефективності – на 31,7–49,8 од. та зменшенню 

затрат кормів на приріст – на 2,7–4,3 %, а також збільшенню передзабійної маси на 3,4–4,6 %, 

маси патраної тушки – 5,9–7,8 та маси їстівних частин – на 6,7–8,8 %. Продуктивні та забійні 

показники бройлерів за випоювання з водою антибіотику займали проміжне місце серед 

показників птиці дослідних груп за додавання до води підкислювача.  

Ключові слова: курчата-бройлери, підкислювач, антибіотик, продуктивність, забій. 

шується вміст патогенних бактерій, збільшу-

ється площа всмоктування поживних речовин, 

а в кінцевому підсумку, зростає продуктив-

ність тварин [5, 6]. Ось чому використання 

підкислювачів можна вважати одним із пріо-

ритетних напрямків у годівлі тварин як приро-

дних стимуляторів продуктивності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
В останнє десятиліття проведена ціла низка 

досліджень з вивчення ефективності викорис-

тання в годівлі тварин і птиці підкислювачів 

(органічних кислот). Дослідження показали, 

що органічні кислоти сприяють розвитку ба-

жаної мікрофлори у шлунково-кишковому 

тракті на стартовому етапі росту пташеняти 

після вилуплення його з яйця, тим самим очи-

щаючи травний канал від E. colli, Salmonella, 

Campylobacter тощо. Характерною особливіс-

тю органічних кислот є те, що у недисоційова-

ному вигляді вони, як ліпофільні речовини, 

можуть легко проникати через мембрану бак-

теріальної клітини в цитоплазму і проявляти 

антимікробну дію зсередини клітини. Причо-

му за довготривалого використання органіч-

них кислот у кормі до них не можуть адапту-

ватися будь-які бактерії [7]. 

Як свідчать результати досліджень зарубіж-

них авторів [8, 9], застосування в годівлі орга-

нічних кислот поліпшує перетравність і засво-

єння поживних речовин, підвищує продуктив-
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ність тварин та зменшує затрати корму на про-

дукцію.  

Доведена також антиоксидантна і нейротро-

пна дія органічних кислот в організмі тварин 

та їх нормалізуючий вплив на енергетичний 

обмін, процеси біосинтезу та загальний фізіо-

логічний стан [10, 11]. 

Зважаючи на те, що органічні кислоти про-

являють багатовекторну дію в різних відділах 

травного каналу тварин за різної величини рН, 

нині науковці продовжують пошуки щодо роз-

роблення нових кормових добавок і препаратів 

на основі органічних кислот. Тому надто важ-

ливим є визначення оптимальних доз цих пре-

паратів для певного виду, статі, віку, напрямку 

продуктивності, фізіологічного стану та умов 

годівлі тварин і птиці, у тому числі і курчат-

бройлерів, з метою підвищення трансформації 

поживних речовин корму у продукцію.  

Мета дослідження − експериментально об-

ґрунтувати оптимальну дозу пікислювача FRA 

LBB DRY та ефективність його використання 

в годівлі курчат-бройлерів, порівняно з антибі-

отиком Норфолк. 

Методика досліджень. Відповідно до мети 

дослідження, у віварії Білоцерківського націо-

нального аграрного університету був проведе-

ний науково-господарський дослід на 6 групах 

курчат-бройлерів кросу ”Кобб-500” по 100 го-

лів у кожній групі за схемою (табл. 1). 

Упродовж досліду курчат-бройлерів усіх 

піддослідних груп годували повнораціонними 

збалансованими комбікормами у відповідності 

з віковими періодами росту. Що стосується 

напування курчат, то його здійснювали насту-

пним чином. Птицю1контрольної групи напу-

вали простою водою, а курчатам-бройлерам 2, 

3, 4 і 5-ї дослідних груп у воду добавляли рід-

кий підкислювач FRA LBB DRY у дозах, від-

повідно – 1,0; 1,33; 1,66 і 2,0 мл/л. У воду для 

бройлерів 6-ї дослідної групи добавляли анти-

біотик Норфолк у дозі 1,0 мл/л. При цьому во-

ду без добавок і з добавками підкислювача та 

антибіотику випоювали з ніпельних напува-

лок. Під час досліду тривалість світлового дня 

становила 24 год за інтенсивності освітлення 5 

лк. Температуру в приміщенні фіксували що-

денно, вона була в межах норми упродовж 

всього періоду досліду.  

В експерименті вивчали збереженість пого-

лів’я, споживання корму та затрати його на 

приріст, динаміку живої маси, середньодобові 

прирости та забійні показники курчат-

бройлерів.  

Комплексну оцінку ефективності вирощу-

вання бройлерів проводили за Європейським 

індексом, який обчислювали за формулою:  

 

 

 

Отримані матеріали 

досліджень обробляли за стандартними мето-

дами математичної статистики з використан-

ням комп’ютерних програм Microsoft Excel та 

Statistica. Достовірність різниці у показниках 

між дослідними і контрольними групами птиці 

вважали статистично вірогідними: Р*<0,05; 

**Р<0,01; ***Р<0,001. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Додавання до води, яку пили курчата-

бройлери 2–5-ї дослідних груп, підкислювача 
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Таблиця 1. Схема науково-господарських дослідів на курчатах-бройлерах  

Показник Групи 

контрольна дослідні 

1 2 3 4 5 6 

Кількість курчат у групі, голів 100 100 100 100 100 100 

Вік курчат, діб: 

на поч. досліду 

1 1 1 1 1 1 

на кінець досліду 42 42 42 42 42 42 

Загальна тривал. досліду, діб 42 42 42 42 42 42 

Доза згодовування 

підкислювача, мл/л води 

− 1,0 1,33 1,66 2,0 − 

Доза згодовування антибіотику, 

мл/л води 

− − − − − 1,0 

збереженість,% × середня жива маса, 

середній вік забою, днів 
: конверсія корму × 100 



FRA LBB DRY справило позитивний вплив на 

інтенсивність їх росту (табл. 2). Якщо у 1 кон-

трольній групі жива маса бройлера в кінці до-

сліду становила 2284,97 г, то у 2-й дослідній 

групі вона була вищою на 3,73 % (Р< 0,001), у 

3-й – на 3,82 (Р<0,001),  4-й – 4,47 (Р< 0,001) і 

5-й – на 4,12 % (Р< 0,001). Те саме стосується і 

валового (абсолютного) приросту живої маси, 

який у бройлерів 2, 3, 4 і 5-ї дослідних груп 

перевищував контрольних ровесників, відпові-

дно, на 3,5; 4,2; 4,2 і 5,1 %, вірогідність різниці 

у всіх дослідних групах була на рівні Р<0,001. 

Щодо середньодобового приросту живої 

маси, то він у курчат-бройлерів 2–5-ї дослід-

них груп переважав контроль на 3,5–4,2 %. 

Важливим показником ефективності вироб-

ництва м’яса курчат-бройлерів є затрати кор-

му на 1 кг приросту. У нашому експерименті 

цей показник у птиці 2–5-ї дослідних груп був 

меншим, порівняно з контролем, на 2,7–4,3 % 

Додавання до води для напування курчат-

бройлерів різних доз підкислювача покращу-

вало також збереженість поголів’я птиці, яка у 

2–5-й дослідних групах становила 96,7–98,2 % 

проти 91,3 % у контролі.  

Найбільш об’єктивним показником еконо-

мічної оцінки вирощування курчат-бройлерів є 

Європейський індекс ефективності, який у 2–

5-й дослідних групах був вищим за контроль 

на 32,0–50,1 од.  

Поряд з підкислювачем, в експерименті ви-

вчали також ефективність використання в го-

дівлі курчат-бройлерів 6-ї дослідної групи ан-

тибіотику Норфолк. Як засвідчили отримані 

дані дослідження (табл. 2), за показниками аб-

солютного і середньодобового приростів, кон-

версії корму, збереженості поголів’я та Євро-

пейського індексу ефективності птиця 6-ї до-

слідної групи однозначно перевищувала конт-

роль і займала проміжне місце серед бройлерів 

2–5-ї дослідних груп, які отримували з водою 

підкислювач. Ці обставини є приводом для 

ствердження про можливість заміни антибіо-

тику у раціонах курчат-бройлерів підкислюва-

чами без істотного зменшення їх продуктивно-

сті.  

Оскільки метою наших досліджень було 

визначення оптимальної дози підкислювача, 

ми провели порівняльну оцінку продуктивнос-

ті птиці з рівнями підкислювача у питній воді. 

За дози підкислювача 1,0; 1,33; 1,66 і 2,0 мл/л 

води абсолютний приріст живої маси кожного 

бройлера 2, 3, 4 і 5-ї дослідних груп за весь 

період досліду перевищував контроль, відпові-

дно, на 3,5; 4,2; 4,2 і 5,1 %. Аналогічна картина 

характерна і для показників живої маси брой-

лерів у кінці досліду. Як бачимо, з усіх дослі-

джуваних доз підкислювача, найкращі резуль-

тати, за загальною оцінкою, отримано за доз 

2,0 мл/л води, проте це підвищення було не-

адекватним збільшенню дози від 1,0 до 2,0 мл, 

тому є підстави вважати кращими дозами під-

кислювача в середньому за весь період виро-

щування бройлерів 1,33 та 1,66 мл/л води. 

Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.4.№1,2016 246 

Таблиця 2. Результати експерименту на курчатах-бройлерах  

Показник Групи птиці 

1 контрольна дослідні 

2 3 4 5 6 

Збереженість, % 91,3 96,7 98,2 97,6 97,3 97,2 

Жива маса в кінці до-

сліду, г 

2284,97± 

14,03 

2370,19± 

16,28*** 

2372,21± 

17,22*** 

2387,17± 

13,17*** 

2379,12± 

14,12*** 

2337,98± 

16,45* 

Середньодобовий 

приріст, г 
53,35±3,2 55,22±2,9 55,59±3,5 55,61±2,2 56,10±4,2 55,66±2,8 

Абсолютний приріст 

за дослід, г 

2240,84± 

13,16 

2319,27± 

16,83*** 

2334,90± 

14,78*** 

2335,51± 

13,43*** 

2356,40± 

12,40*** 

2325,00± 

7,56*** 

Спожито корму на 

одну голову, г 
4172,3 4216,8 4220,1 4219,7 4215,5 4179,6 

Затрата корму на 1 кг 

приросту, кг 
1,86 1,81 1,80 1,81 1,78 1,80 

Європейський індекс 

ефективності 
274,4 311,8 324,5 306,4 309,6 305,4 



Поряд з продуктивністю в експерименті ви-

вчали також забійні якості курчат-бройлерів 

(табл. 3).  

У результаті забою 24 бройлерів (по 4 голо-

ви з кожної групи) відмічено, що усі 24 тушки 

бройлерів контрольної і дослідних груп за оці-

нкою категорії, що свідчить про достатній рі-

вень енергетичного, протеїнового, амінокисло-

тного, вітамінного і мінерального живлення 

піддослідної птиці всіх груп. 

Щодо прижиттєвої маси тіла, яка відобра-

жувала середню масу птиці по кожній групі, 

досягнуту за весь період науково-

господарського досліду, то відмічено, що пе-

редзабійна маса птиці дослідних груп, порів-

няно з контролем, однозначно перевищувала 

масу контрольних аналогів. Так, у 2-й дослід-

ній групі це перевищення становило 90 г, у 3-й 

– 97, 4-й – 105 і 5-й дослідній групі – 78 г. При 

цьому вірогідність різниці між 2–5-ю дослід-

ними групами і контролем була на рівні Р< 

0,001. 

Більша передзабійна маса бройлерів дослід-

них груп, у свою чергу, позитивно позначила-

ся на забійних показниках. Зокрема, як непат-

рані, так і напівпатрані та патрані тушки були 

достовірно важчими  у бройлерів дослідних 

груп.  
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Таблиця 3. Забійні та м’ясні показники курчат-бройлерів (n=6)  

Показник 

Групи 

контро-

льна 
дослідні 

1 2 3 4 5 6 

Передзабійна маса, г 2275,0± 

21,3 

2365,0± 

23,3* 

2372,0± 

19,4* 

2380,0± 

21,2* 

2353,0± 

24,2 

2341± 

27,2 

Непатрана тушка, г 2051,6± 

23,9 

2156,4± 

22,4* 

2176,5± 

23,5* 

2179,8± 

21,6* 

2156,3± 

24,2* 

2136,9± 

19,3 

Напівпатрана тушка, г 1872,5± 

15,1 

1973,8± 

19,5* 

1995,6± 

17,3** 

1988,7± 

22,3** 

1962,1± 

19,9* 

1952,6± 

16,9* 

Патрана тушка, г 1494,4± 

20,4 

1582,2± 

21,1* 

1606,5± 

19,8* 

1611,0± 

22,0* 

1588,0± 

20,7* 

1578,8± 

19,7* 

Забійний вихід, %: 

  – непатраної тушки 

90,18± 

0,42 

91,18± 

0,33 

91,76± 

0,55 

91,59± 

0,63 

91,64± 

0,59 

91,28± 

0,49 

  – напівпатраної 

тушки 

82,31± 

0,48 

83,48± 

0,56 

84,13± 

0,48 

83,56± 

0,71 

83,38± 

0,52 

83,41± 

0,69 

  – патраної тушки 65,69± 

0,69 

66,90± 

0,64 

67,73± 

0,59 

67,69± 

0,48 

67,49± 

0,55 

67,44± 

0,53 

Маса їстівних 

частин: 

  г 

1237,2± 

19,8 

1320,8± 

20,7* 

1341,7± 

28,5* 

1345,8± 

29,1* 

1325,8± 

29,6* 

1316,2± 

17,8 

  у % до патраної 

тушки 

82,83± 

 0,22 

83,47± 

0,38 

83,52± 

0,31 

83,54± 

0,40 

83,49± 

0,29 

83,37± 

0,44 

  у % до 

 непатраної тушки 

60,30± 

0,45 

61,25± 

0,63 

61,64± 

0,33 

61,74± 

0,50 

61,48± 

0,43 

61,59± 

0,49 

Маса м’язів: 

  % 

72,86± 

0,59 

75,25± 

0,63 

75,45± 

0,50** 

75,52± 

0,49** 

75,19± 

0,41** 

75,28± 

0,53 

  г 901,4± 

19,8 

993,9± 

20,4* 

1012,3± 

19,6* 

1016,3± 

21,2* 

996,9± 

20,8* 

990,8± 

17,3* 

  грудних 339,8± 

13,2 

390,6± 

14,1 

401,9± 

13,7* 

401,4± 

14,5* 

392,8± 

15,1 

383,4± 

12,9 

  стегон і гомілок 383,7± 

12,7 

411,5± 

16,1 

425,2± 

12,8 

424,8± 

13,0 

414,7± 

15,6 

412,3± 

14,1 

  тулуба, крил, шиї 177,9,0± 

13,3 

191,8± 

14,1 

185,2± 

8,9 

190,1± 

12,2 

189,4± 

13,0 

195,1± 

10,3 



Якщо непатрані тушки контрольних брой-

лерів у середньому важили 2051,6 г, то у птиці 

2-ї дослідної групи вони були більшими на 

104,8 г, 3-ї – 124,9, 4-ї – 128,2 і 5-ї дослідної 

групи на 104,7 г. Те саме відноситься і до на-

півпатраних тушок, які в дослідних групах за 

масою перевищували контроль, відповідно, на 

101,3; 123,1; 116,2 і 89,6 г. 

Патрані тушки бройлерів 2, 3, 4 і 5-ї дослід-

них груп переважали за масою контрольних 

ровесників на 87,8; 112,1; 116,6 і 93,6 г, або 

5,9; 7,5; 7,8 і 6,3 %. Як видно, найбільшу різ-

ницю між показниками маси непатраних, на-

півпатраних і патраних тушок бройлерів дослі-

дних і контрольної груп зумовлювали дози 

підкислювача у воді 1,33 і 1,66 мл/л. При цьо-

му ефект поліпшення як росту, так і маси ту-

шок бройлерів 3, 4 і 5-ї дослідних груп реалі-

зується уже за дози 1,33 мл/л води. Тому цю 

дозу за наведеними показниками можна вва-

жати оптимальною. 

Забійний вихід різних видів тушок бройле-

рів дослідних груп теж був вищим, порівняно 

з контролем: непатраних тушок – на 1,00–1,58 

%; напівпатраних – 1,07–1,82 і патраних – 

1,21–2,04 %. 

Тушки бройлерів дослідних груп переважа-

ли контроль за м’ясними якостями. Зокрема, 

загальна маса їстівних частин у них була біль-

шою на 83,6 – 107,8 г, або 6,8–8,8 %. Вплив 

доз підкислювача 1,0–2,0 мл/л води на масу 

їстівних частин у тушках був практично одна-

ковим у всіх дослідних групах. Те саме можна 

сказати і про відносний вміст їстівних частин 

у непатраних і патраних тушках. Наприклад, 

вихід їстівних частин непатраних тушок брой-

лерів 2–5-ї дослідних груп склав 61,25–61,74 

проти 60,30 % у контрольних. Причому цей 

показник найвищий у тушках 3–4-ї дослідних 

груп – 61,64–61,74 % за дози підкислювача 

1,33 і 1,66 мл/л води. 

Серед їстівних частин надто важливим є 

вміст м’язів, питома вага яких у тушках брой-

лерів дослідних груп становила 75,25–75,52 

проти 72,86 % у контрольних аналогів, що зу-

мовлено, в основному, кращим ростом м’язів 

грудей і кінцівок (стегон і гомілок). 

Стосовно забійних показників курчат-

бройлерів 6-ї дослідної групи, яким до питної 

води добавляли 1,0 мл/л антибіотику Норфолк, 

то вони були вищими за контроль, і за величи-

ною різниці займали проміжне місце серед по-

казників дослідних груп птиці. 

Висновки. 
1. Експериментально доведено доцільність 

використання в годівлі курчат-бройлерів під-

кислювача FRA LBB DRY замість антибіотику 

Норфолк. Випоювання курчатам-бройлерам 

води з умістом підкислювача FRA LBB DRY 

1,0; 1,33; 1,66 та 2,0 мл/л сприяє підвищенню 

збереженості поголів’я на 5,4–6,9 %, середньо-

добових приростів – 3,5–4,2 %, Європейського 

індексу ефективності – на 32,0–50,1 од. та зме-

ншенню затрат корму на 1 кг приросту живої 

маси на 2,7–4,3 %. 

2. Випоювання курчатам-бройлерам упро-

довж 42 діб вирощування підкислювача в до-

зах 1,0; 1,33; 1,66 і 2,0 мл/л води покращує їх 

забійні якості: збільшується передзабійна маса 

на 3,4–4,6 %, маса патраної тушки – на 5,9–7,8 

%, забійний вихід непатраних, напівпатраних і 

патраних тушок, відповідно, на – 1,00–1,58; 

1,07–1,82 та 1,21–2,04 % та маса їстівних час-

тин – на 6,8–8,8 %. 

3. За випоювання з водою антибіотику Нор-

фолк у дозі 1 мл/л показники продуктивності 

та забою бройлерів займали, порівняно з ана-

логічними показниками у бройлерів за випою-

вання підкислювача, проміжне місце. 

4. Найвищі результати досліджень на курча-

тах-бройлерах отримані за випоювання підки-

слювача в дозах 1,33–1,66 мл/л води. 

Перспективи подальших досліджень по-

лягають у встановленні впливу різних рівнів 

підкислювача на перетравність поживних ре-

човин та якість м’яса курчат-бройлерів.  

Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.4.№1,2016 248 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Околелова Т. М. Препарат Форми в 

комбикормах для бройлеров / Т. М. Околелова, 

А. С. Кузнєцов, В. С. Савченко // Ефективне 

птахівництво. – 2010. – № 4. – С. 37–39. 

2. Свеженцов А. И. Нетрадиционные кормовые 

добавки для животных и птицы / А. И. 

Свеженцов, В. Н. Коробко. – Днепропетровск: 

Арт-Пресс, 2004. – 296 с. 

3. Отченашко В. В. Використання молочної 

кислоти у тваринництві : [науково-практичні 

рекомендації] / В. В. Отченашко. – Київ, 2012. – 

46 с. 



4. Кузьменко Л. М. Ефективність використання 

нового препарату – підкислювача кормів із 

вмістом хелатних сполук мікроелементів – у 

годівлі молодняку свиней / Л. М. Кузьменко, О. 

О. Висланько, І. Б.Баньковська // Вісник 

Полтавської державної аграрної академії. – 

2011. –№ 4. С. 81–85. 

5. The use of organic acids to combat Salmonella in 

poultry: a mechanistic explanation of the efficacy / 

F. Van Immerscel, J. B. Russell, V. D. Flythe [et 

al.] // Avian Pathology. – 2006. – Vol. 35. – P. 

182–188. 

6. Tung S. M. Critical Review of Acidifiers / C. M. 

Tung, J.E. Pettigrew. – University of Illinois: 

department of animal sciences, 2006. – 48 p. 

7. Коцюмбас І. Я. Проблеми використання 

антимікробних препаратів для стимулювання 

росту продуктивних тварин та альтернативи їх 

застосуванню / І. Я. Коцюмбас, В. М. Гунчак, Т. 

І. Стецько. // Науково-технічний бюлетень 

Інституту біології тварин і Державного 

науково-дослідного контрольного інституту 

ветпрепаратів та кормових добавок. – 2013. – 

Вип. 14. – № 3–4. – С. 381–389. 

8. Samudovska Alena. Effect of water acidification on 

performance, carcass characteristic andsome 

variables of intermediary metabolism in chscks / A. 

Samudovska, M. Demeterova // Acta Veterinaria 

(Beograd). – 2010. – Vol. 60. (№ 4). – Р. 363–370. 

9. Thyroid Activity, Some Blood Constituents, 

Organs Morphology and Performance of Broiler 

Chicks Fed Supplemental Organic Acids / S. A. 

Abdel-Fattah, M. H. El-Sanhoury, N. M. El-

Mednay and F. Abdel-Azeem // International 

Journal of Poultry Science. – 2008. – Vol. 7 (3) – 

P.215–222. 

10. Влияние подкислителей на иммунологический 

статус телят: сб. науч. Трудов по материалам 

международной научно-практической 

конференции [“Ветеринарная медицина. 

Современные проблемы и перспективы 

развития”] / Под ред. А. А. Волкова. – Саратов: 

ФГОУ ВПО “Саратовский ГАУ”, 2010. – С. 17–

21. 

11. Подкислитель “Кискад” в кормлении 

молодняка крупного рогатого скота 

[Електронний ресурс] / А.И. Козинец, О. Г. 

Голушко, М. А. Надаринская, Т. Г Козинец. – 

Режим доступу до журналу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/Ntbibt _2013_14_3-4_71. pdf 

12. ДСТУ 3143-95 М’ясо птиці (тушки курей, 

качок, гусей, індиків, цесарок). Технічні умови. 

− К. : Держстандарт України, 1995. −15 с.  

Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.4.№1,2016 249 

ПРОДУКТИВНЫЕ И УБОЙНЫЕ КАЧЕСТВА ЦЫПЛЯТ-БОЙЛЕРОВ ПРИ  
СКАРМЛИВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ ПОДКИСЛИТЕЛЯ И АНТИБИОТИКА 

Сиваченко Е. В., Дьяченко Л. С. 

Белоцерковский национальный аграрный университет, Белая Церковь 

Приведены показатели сохранности, интенсивности роста, конверсии корма и убоя цыплят-бройлеров 

при выпаивании с водой различных доз подкислителя FRA LBB DRY и антибиотика Норфолк. Исследуе-

мые дозы подкислителя (1,0; 1,33; 1,66 и 2,0 мл/л воды) способствовали повышению среднесуточных и 

абсолютных приростов живой массы бройлеров опытных групп, в сравнении с контролем, на 3,5–4,2 %, 

Европейского индекса эффективности – на 31,7–49,8 ед. и уменьшению расхода корма на прирост – на 

2,7–4,3 %, а также увеличению предубойной массы на 3,4–4,6 %, массы потрошенной тушки – 5,9–7,8 и 

массы съедобных частей – на 6,7–8,8 %. Продуктивные и убойные показатели бройлеров при выпаивании 

с водой антибиотика занимали промежуточное положение между птицей опытных групп при добавле-

нии к воде подкислителя.  

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, подкислитель, антибиотик, продуктивность, убой. 

THE PRODUCTIVITY BROILERS AND INDICES OF THE PROCESSED BROILERS FED 
WITH THE DIFFERENT DOSES OF ACIDIFIER AND ANTIBIOTIC  

E. Sivachenko, l. Dyachenko 

Belotserkovsky National Agrarian University, Bila Tserkva  

In the field experiment with 6 groups of broiler’s cross “Cobb-500” (100 birds in each group), of which 1 is a 

control group, and 2, 3, 4, 5 and 6 – are experimental groups, the aim was to substantiate the optimal dose of the 

acidifier FRA LBB DRY and estimate its efficiency compared to the antibiotic Norfolk.  

Broilers of all experimental groups were fed with complete diet in accordance with the age and growth peri-

ods, watering was provided with nipple watering system. The birds in control group 1 were watered normal wa-
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ter, broilers in 2, 3, 4 and 5 experimental groups were watered with addition of  liquid acidifier FRA LBB DRY in 

doses, respectively – 1.0; 1.33; 1.66 and 2.0 ml/l of water. For broilers 6th experimental group antibiotic Norfolk 

was added in dose 1.0 ml/l. Housing conditions of all the groups were the same.  

The results of the study demonstrated that addition of the acidifier to drinking water for broilers of 2-5 groups 

positively affected their survival (96,7-98,2% against 91.3% of control) and the intensity of growth. The daily av-

erage and absolute (gross) gain in live mass in broiler in 2-5 experimental groups surpassed the control by 3.5-

4.2%, while the costs of feed for 1 kg of a gain, and on the contrary was reduced by 2.7-4.3%. 

As a result, the controlled slaughter of chickens (4 birds from each group) reviled that the live mass of birds in 

the experimental clearly exceed the mass of the control. The 2nd experimental group exceeded the control group 

by 90 g, 3rd – 97g, 4th – 105g and 5th experimental group – 78 g. These outcomes affected the post processing indi-

ces.  

Processed broiler’s body mass of 2, 3rd, 4th and 5th research groups have prevailed control counterparts by 

respectively, to 5.9; 7.5; 7.8 and 6.3%. The yield of processed broilers in experimental groups was greater than in 

control by 1.21-2.04%, and the total weight of edible parts – 83,6-107,8 g, or 6.8-8.8%.   

Broiler of the 6th research group, that were receiving drinking water with addition of 1.0 ml/l antibiotic Nor-

folk, demonstrated results that were definitely higher than in control, but occupied an intermediate position 

among the experimental groups, that received water with acidifier. 

Based on the results of the research the following conclusions are formulated.  

1. Supplementation of drinking water for  broiler chickens with the acidifier FRA LBB DRY at 1.0; 1.33; 1.66 

and 2.0 ml/l promotes the protection of the flock by 5.4-6.9%, average daily gain increments – 3,5-4,2%, Euro-

pean index of efficiency – 32.0 – 50.1 , and reduces the cost of feed for 1 kg of live weight by 2.7-4.3%.  

2. The use of acidifier in doses 1.0; 1.33; 1.66 and 2.0 ml/l in the water during 42 days causes increase of live 

mass of broilers by 3.4-4.6%, mass of processed broilers – 5,9 – 7.8%.  The output of unprocessed, semi-

processed and processed broilers increased respectively by 1.00-1,58; 1.07 – 1.82 and 1.21-2.04% the mass of the 

edible parts 6,8-8,8% comparing to control group. 

3. Supplementation of drinking water for broiler chickens with the antibiotic Norfolk in a dose of 1 ml/l pro-

vided an intermediate place by indicators of performance and slaughter of chickens, compared with similar in-

dexes in broilers watered with acidifier.  

4. The highest results were obtained for broilers watered with acidifier in doses 1.33-1.66 ml/l of water. 

Key words: chickens-broilers, acidifier, antibiotic, performance, slaughter. 



Постановка проблеми. Завдання харчуван-

ня людей є надзвичайно важливою проблемою 

сьогодення, вирішення якої тісно пов’язано з 

розвитком та ефективністю ведення тваринни-

цтва. В Україні проблему збільшення виробни-

цтва молока вирішують шляхом створення ви-

сокопродуктивних стад корів з генетичним по-

тенціалом продуктивності 8-10 тис. кг молока 

за лактацію [12, 13, 14]. 

Однак, на сьогоднішній день у багатьох гос-

подарствах рівень і збалансованість годівлі ко-

рів не відповідає науково обґрунтованим нор-

мам, що призводить до недобору 30–40 % тва-

ринницької продукції, а передові господарства 

досягають високих показників продуктивності 

за рахунок перевитрат енергії та протеїну, мік-

роелементів й вітамінів, що у 2–2,5 рази підви-

щує її собівартість та скорочуються строки ви-

користання тварин. 

Мікроелементи сприяють підвищенню акти-

вності ферментів шлунково-кишкового каналу, 

кращому перетравленню та використанню ор-

ганізмом протеїну, клітковини, БЕР, кальцію й 

фосфору [11].  

У більшості господарств дефіцит мікроеле-

ментів в раціонах корів покривають за рахунок 

сульфатних та хлоридних їх сполук, без враху-

вання мікроелементів у кормах [1, 2]. Науко-

вцями встановлено, неорганічні солі мікроеле-

ментів засвоюються в організмі лише на 15–30 

%, що призводить до забруднення навколиш-

нього середовища та не ефективного викорис-

тання поживних речовин кормів [3].  

СМЕТАНІНА О. В., здобувач 
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Білоцерківський національний  

аграрний університет, м. Біла Церква 

Досліджено хімічний склад молока від високопродуктивних голштинських корів німецької селекції у 

перші 100 діб лактації. Дефіцит Кобальту покривали на 100% за рахунок сірчанокислого Кобальту для 1-ї 

контрольної групи та на 100, 75, 50 і 25% за рахунок змішанолігандного комплексу Кобальту для 

дослідних груп у поєднанні з сульфатами Купруму, Цинку та селеніту натрію.  

Встановлено, що характер змін кількості основних інгредієнтів молока залежить від доз 

змішанолігандного комплексу Кобальту. 

Ключові слова: високопродуктивні корови, премікс, мікроелементи, змішанолігандний комплекс 

Кобальту, сірчанокислі солі мікроелементів Купруму, Цинку, Кобальту, суха речовина, жир, білок, 

лактоза.  

Покриття дефіциту мікроелементів в раціо-

нах корів за рахунок змішанолігандних ком-

плексів підвищує їх засвоєння організмом тва-

рин до 90–98% [4, 5].  

Дефіцит мікроелементів у раціонах відпові-

дно викликає їх дефіцит у молоці. Низька кон-

центрація мікроелементів, в молоці, погіршує 

його технологічні властивості [6, 7], які визна-

чаються вмістом в молоці білків, жирів, вугле-

водів, мінеральних речовини та вітамінів [8, 

9]. Тому, вивчення хімічного складу молока 

при заміні сірчанокислого Кобальту на його 

змішанолігандний комплекс, який покриває 

дефіцит Кобальту на 100, 75, 50 і 25 % є актуа-

льним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Виробництвом та дослідженнями токсичності, 

нешкідливості для організму тварин і гранич-

но доступні дози змішанолігандних комплек-

сів мікроелементів для тварин займався Гера-

сименко В. Г. та його учні Бітюцький В. С., 

Розпутній О. І., Мельниченко О. М., Мерзлов 

С. В. Свеженцов А. І. з своїми учнями вивчав 

ефективність використання хелатів зарубіжно-

го виробництва у годівлі тварин.  

На сьогодні Бомко В. С. з аспірантами Долі-

дом С. В., Маршалком В. А., Хавтуріною Г. В. 

та к. с.-г. н. Даниленко В. П. вивчають ефекти-

вність використання змішанолігадних компле-

ксів у годівлі високопродуктивних корів голш-

тинської породи та гібридів свиней. Ці дослід-

ники визначають оптимальні норми введення в 

раціони змішанолігандних комплексів Купру-
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му, Цинку, Мангану і Кобальту для покриття 

їх дефіциту в раціонах тварин.  

У зв’язку з тим, що в даний час не встанов-

лений вплив змішанолігандного комплексу 

Кобальту в поєднанні з сульфатами Купруму, 

Цинку та селеніту натрію на продуктивність, 

хімічний склад молока, відтворні функції ви-

сокопродуктивних голштинських корів та три-

валість їх використання іде пошук його опти-

мальних доз для покриття його дефіциту в ра-

ціонах голштинських високопродуктивних ко-

рів. Таким чином, встановлення оптимальних 

добавок змішанолігандного комплексу Коба-

льту для високопродуктивних стадах голштин-

ської породи є однією із актуальних проблем 

молочного скотарства в Україні. 

Метою наших досліджень було визначення 

впливу змішанолігандного комплексу Кобаль-

ту, який покриває дефіцит в раціоні Кобальту 

на 100, 75, 50 і 25% в поєднанні з сульфатами  

Купруму, Цинку та селеніту натрію в годівлі 

високопродуктивних корів в перші 100 діб ла-

ктації та встановити їх вплив на хімічний 

склад молока.  

Матеріали і методика досліджень. Науко-

во-господарський дослід з вивчення впливу 

змішанолігандного комплексу Кобальту, який 

покривав дефіцит в Кобальті на 100, 75, 50 і 

25% був проведений в умовах ТДВ “Терезине” 

Білоцерківського району Київської області на 

дійних коровах голштинської породи німець-

кої селекції. Для дослідження за принципом 

аналогів було сформовано п’ять груп корів по 

10 голів у кожній.  

Годівлю піддослідних корів у підготовчий 

та дослідний періоди проводили за однакови-

ми раціонами. Різниця у годівлі в дослідний 

період полягала в тому, що впродовж 80 діб 

коровам контрольної групи згодовували пре-

мікс підготовчого періоду, в складі якого зна-

ходилися сульфати Цинку, Купруму, Кобальту 

та селеніт натрію, а коровам дослідних груп 

замість сульфату Кобальту згодовували зміша-

нолігандний комплекс Кобальту (табл. 1). В 

перерахунку на чистий елемент піддослідні 

корови 2-ї дослідної групи отримували таку 

саму кількість чистого Кобальту, як і корови 

1-ї контрольної групи, а корови 3-ї, 4-ї і 5-ї до-

слідних груп – відповідно 75, 50 і 25% від кі-

лькості Кобальту 2-ї дослідної групи.  

Результати досліджень та їх обговорення. 
Упродовж дослідного періоду визначали 

якість молока. Проби молока для аналізу від-

бирали на початку, в середині і наприкінці до-

сліду. Дані хімічного аналізу проб молока, ві-

дібраних на протязі науково-господарського 

експерименту, наведені в табл. 2.  

З наведених даних видно, що під впливом 

змішанолігандного комплексу Кобальту намі-

тилася тенденція до збільшення вмісту в моло-

ці корів дослідних груп порівняно з контролем 

сухої речовини та СЗМЗ на 0,08-0,19% і 0,06-

0,12% відповідно, що в свою чергу привело до 

збільшення жиру – на 0,02-0,06%, білка – на 

0,02-0,07% та мінеральних речовин – на 0,02-

0,05%.  

Під впливом досліджуваного фактору дещо 

помітно змінювався вміст мікроелементів у 

молоці корів дослідних груп. Так, Феруму міс-

тилося в молоці корів 1-ї контрольної групи 

0,698 мг/л. Вміст його у молоці корів 2-ї дослі-

дної групи зріс до 0,755 мг/л, або на 8,17%, 3-ї 

дослідної – до 0,748 мг/л, або на 7,16%, 4-ї до-

слідної групи – до 0,742 мг/л, або на 6,30%, 5-ї 

дослідної групи – до 0,733 мг/л, або на 5,01% 

(Р > 0,995). 
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Таблиця 1. Схема науково-господарського досліду 

Група Поголів’я, 

голів 

Досліджуваний фактор 

1 контрольна 10 Комбікорм концентрат (КК) із сульфатами: Цинку 650 г/т, Купруму 38 г/т, Коба-

льту 8,9 г/т і селеніту натрію 1,8 г/т 

2 дослідна 10 КК із сульфатами: Цинку 650 г/т, Купруму 38 г/т, селеніту натрію 1,8 г/т і зміша-

нолігандним комплексом Кобальту 9,7 г/т 

3 дослідна 10 КК із сульфатами: Цинку 650 г/т, Купруму 38 г/т, селеніту натрію 18 г/т і зміша-

нолігандним комплексом Кобальту 7,3 г/т 

4 дослідна 10 КК із сульфатами: Цинку 650 г/т, Купруму 38 г/т, селеніту натрію 1,8 г/т і зміша-

нолігандним комплексом Кобальту 4,9 г/т 

5 дослідна 10 КК із сульфатами: Цинку 650 г/т, Купруму 38 г/т, селеніту натрію 1,8 г/т і зміша-

нолігандним комплексом Кобальту 2,4 г/т 



Стосовно Кобальту, то його кількість у мо-

лоці корів 2-ї дослідної групи не зважаючи на 

те, що його поступило в організм однакова кі-

лькість для цих груп, але у вигляді змішанолі-

гандного комплексу, збільшилася на 17,1%, 3-ї 

дослідної, де вводили 75% змішанолігадного 

комплексу Кобальту від дози 2-ї дослідної гру-

пи, – на 15,7%, 4-ї дослідної групи, де вводили 

50 % змішанолігадного комплексу Кобальту 

від дози 2-ї дослідної групи, – на 12,9% і 5-ї 

дослідної групи, де вводили 25% змішаноліга-

дного комплексу Кобальту від дози 2-ї дослід-

ної групи, – на 10,0% (Р > 0,995), у порівнянні 

з контролем. 

Аналіз показників вмісту в молоці Купруму 

та Цинку засвідчив їхню деяку залежність як 

від рівня Кобальту в раціоні, так і від форми 

згодовування та його джерела. У молоці корів 

1-ї контрольної групи містилося 0,110 мг/л Ку-

пруму і 4,019 мг/л Цинку, тоді як у молоці ко-

рів 2-ї дослідної групи було більше відповідно 

на 0,008 мг/л, або 7,3% і на 0,307 мг/л або 

7,6%. У молоці корів 3-ї дослідної групи Куп-

руму було на 5,5% більше, ніж у контролі, у 

молоці корів 4-ї дослідної групи – на 3,6% а у 

молоці корів 5-ї дослідної групи – на 1,8%. 

Вміст Цинку в молоці корів 3-ї; 4-ї і-5-ї дослід-

них груп більше відповідно на 6,2, 4,5 і 1,3%. 

Використання змішанолігандного комплек-

су Кобальту в раціоні корів дослідних груп 

надто помітно позначився на вмісті Селену в 

молоці корів дослідних груп. Так, якщо в кон-

трольному молоці його містилося 0,028 мг/л, 

то у молоці корів 2-ї групи було більше на 

0,003 мг/л, або 10,7%, 3-ї групи – на 0,005 мг/

л, або 17,9%. Ще був вищим на 0,07 мг/л, або 

25,0% вміст Селену у молоці корів 4-ї групи 

порівняно з 1-ю групою, а у молоці корів 5-ї 

дослідної групи було більше контролю на 0,04 

мг/л, або на 14,3% (Р > 0,995). 

Отже, загалом можна відзначити, що на 

вміст у молоці мікроелементів однозначно 

впливає рівень Кобальту. А щодо форм його 

згодовування, то найбільш відчутне включен-

ня його до раціонів високопродуктивних гол-

штинських корів німецької селекції у формі 

змішанолігандного комплексу. 

Висновки. 
Зіставлення хімічного складу молока при 

використанні в раціонах корів комбікорму 

концентрату із змішанолігандним комплексом 

Кобальту 4,9 г/т, з такими ж показниками при  

використанні сульфату Кобальту 8,9 г/т, дає 

підставу віддати перевагу змішанолігандному 

комплексу Кобальту. 
Перспективою подальших досліджень є 

вивчення впливу змішанолігандного комплек-

су Кобальту у раціонах високопродуктивних 

голштинських корів німецької селекції на мор-

фологічні та біохімічні показники крові.  
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Таблиця 2. Хімічний склад молока піддослідних корів (n=4; M±m)  

Показник 
Група 

1контрольна 2 дослідна 3 дослідна 4 дослідна 5 дослідна 

Суха 

речовина, % 
11,52±0,129 11,61±0,147 11,70±0,201 11,71±0,200 11,60±0,155 

СЗМЗ, % 7,70±0,225 7,77±0,206 7,82±0,198 7,82±0,199 7,76±0,197 

Жир, % 3,82±0,013 3,84±0,017 3,88±0,011 3,89±0,020 3,84±0,021 

Білок, % 3,26±0,048 3,28±0,039 3,32±0,031 3,33±0,034 3,29±0,034 

Лактоза,% 3,84±0,201 3,84±0,160 3,86±0,116 3,86±0,230 3,85±0,191 

Зола, % 0,60±0,013 0,65±0,012** 0,64±0,011** 0,63±0,022 0,62±0,012 

Ферум, мг/л  0,698±0,0119 0,755±0,0110*** 0,748±0,0112** 0,742±0,0113** 0,733±0,0114* 

Кобальт, мг/л  0,007±0,00011 0,0082±0,00011** 0,0081±0,0002** 
0,0079±0,0001*

* 
0,0077±0,0001* 

Купрум, мг/л  0,110±0,0029 0,118±0,0042*** 0,116±0,0021*** 0,114±0,0029** 0,112±0,0038** 

Цинк, мг/л  4,019±0,1210 4,326±0,2314*** 4,269±0,1111*** 
4,198±0,0899**

* 
4,070±0,4123** 

Селен, мг/л  0,028±0,002 0,031±0,003** 0,033±0,002*** 0,035±0,001*** 0,032±0,003** 

Примітки. * – Р< 0,95; ** – Р> 0,99, ***– Р>0,999 порівняно з показниками контрольної групи  
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ВЛИЯНИЕ ПРЕМИКСОВ НА ОСНОВЕ МЕТАЛОХЕЛАТОВ НА ХИМИЧЕСКИЙ 
СОСТАВ МОЛОКА ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ В ПЕРВЫЕ 100 ДНЕЙ ЛАКТАЦИИ  

Сметанина О. В., Ибатуллин И. И., Бомко В. С  

Белоцерковский национальный аграрный университет, г. Белая Церковь. 

Исследовали химический состав молока от высокопроизводительных голштинских коров немецкой се-

лекции в первые 100 дней лактации, дефицит кобальта которых покрывали на 100 % за счет сернокисло-

го кобальта для 1-й контрольной группы и на 100, 75, 50 и 25 % за счёт смешанолигандного комплекса 

кобальта для опытных групп, в сочетании с сульфатами меди, цинка и селенита натрия. 

Установлено, что характер изменений количества основных ингредиентов молока зависит от доз 

смешанолигандного комплекса кобальта. 

Ключевые слова: высокопроизводительные коровы, премикс, микроэлементы, смешанолигандный ком-

плекс кобальта, сернокислые соли микроэлементов меди, цинка, кобальта, сухое вещество, жир, белок, 

лактоза. 

INFLUENCE OF PREMIXES METAL CHELATE BASED ON THE CHEMICAL COMPOSI-
TION OF MILK OF HIGHLY PRODUCTIVE COWS IN THE FIRST 100 DAYS OF LACTATION 

O. Smetanina, I. Ibatulin, V. Bomko.  

Bila Tserkva National Agrarian University, Bila Tserkva 

The problem of human nutrition is an extremely important issue today. The solution of this issue is closely as-

sociated with the development and efficiency of livestock. In Ukraine, the problem of increasing milk production 

is solved by creating highly productive herds of cows with genetic potential productivity of 8-10 thousand kg of 

milk. Micronutrients enhance the enzyme activity of gastrointestinal, better digestion and use of body protein, fi-

ber, calcium and phosphorus. In most households micronutrient deficiency in the diets of cows is covered by sul-
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fate and chloride compounds without trace elements in feeds. It was found that trace inorganic salts absorbed by 

the body only by 15-30%, and organic – to 90–98% organic. Therefore, the study of the chemical composition of 

milk when replacing cobalt sulfate on it’s mixed ligand complex, which covers the deficit of Cobalt on 100, 75, 50 

and 25% is relevant. 

The aim of our research was to determine the influence mixed ligand complex of cobalt that covers the deficit 

in the diet Cobalt on 100, 75, 50 and 25% in combination with sulphate of copper, zinc and sodium selenite in 

feeding highly productive cows during the first 100 days of lactation and establish their impact on chemical com-

position of milk. 

Scientific and economic research on the impact of mixed ligand complex of cobalt, which covered the deficit of 

Cobalt on 100, 75, 50 and 25 % was conducted on milking cows of Holstein breed, German breeding. For investi-

gation it was formed five groups of cows 10 heads each. Tested cows from experimental research and preparatory 

periods were fed with the same rations. The difference in nutrition during research period was that within 80 days 

cows of the control group were fed with premix of preparation period which was composed of zinc sulfate, cop-

per, cobalt, sodium selenite, and cows from research groups – instead of cobalt sulfate cobalt were fed with  

mixed ligand complex of cobalt. In terms of pure element experimental cows from the 2nd experimental group 

received the same amount of pure cobalt as cows from the 1st control group, and the cows from the 3rd, 4th and 

5th research groups respectively 75, 50 and 25% of the amount of cobalt of the 2nd research group. 

During the research period the quality of milk was determined. Milk samples were taken for analysis at the 

beginning, middle and end of the experiment. Influenced by mixed ligand complex of cobalt has tended to increase 

in cow milk content of experimental groups compared with the control, dry matter and SZMZ at 0,08–0,19% and 

0,06–0,12%, respectively, which in turn led to increase fat – to 0,02–0,06% protein – to 0,02-0,07% and minerals 

- at 0,02–0,05% (р> 0.05). Under the influence of factors changed significantly and study, the micronutrient con-

tent in cow's milk of research groups. The content of iron in cow milk from the 2nd experimental group increased 

by 8.17%, 3rd D a 7.16%, 4th research group – 6.30% and 5th experimental group 5.01 % (р> 0.995). Cobalt 

content in cow milk from the 2nd experimental group increased by 17.1%, 3rd – 15.7%, 4th – 12.9% and 5th - 

10.0% (р> 0,995). The content of copper and zinc in cow milk from the 2nd experimental group increased respec-

tively by 7.3% and 7.6%, 3rd – 5.5% and 6.2%, 4th – by 3.6% 4.5% and 5th – 1.8% and 1.3%. The content of se-

lenium in cow milk from the 2d group increased by 10.7%, 3rd – 17.9% 4th 25.0% and in cow milk from the 5th 

experimental group 14.3% (р > 0,995). 

Comparing the chemical composition of milk used in the diets of cattle feed concentrate with mixed ligand 

complex of Cobalt 4.9 g / t with the same data using cobalt sulfate 8.9 g / t gives grounds to prefer mixed ligand 

complex of cobalt.  

Key words: highly productive cows, mixed ligand complex of cobalt, diets, lactation, ration,  sulfate  of copper, 

fat, protein. 



Постановка проблеми. Як відомо, найбіль-
ша кількість затрат при утриманні овець йде 
на корми. У зв’язку з цим актуальним залиша-
ється питання пошуку природних і дешевих 
альтернативних джерел енергії та протеїну, 
здатних замінити традиційні високовартісні 
корми, а також підвищити трансформацію по-
живних речовин раціону за рахунок збалансо-
ваності його за усіма поживними та біологічно 
активними речовинами, зокрема мінеральними 
елементами та амінокислотами. Нормалізація 
вмісту амінокислот у раціонах жуйних тварин 
забезпечує синтез мікробіального білка, пози-
тивно впливає на інтенсивність росту молод-
няку та покращує кількісні та якісні показники 
їх продукції [1, 2]. Особливо важливим це є 
для організму маток, який повинен забезпечи-
ти не лише їх продуктивність, але й продукти-
вність майбутнього приплоду [3]. 

Аналіз даних про фактичний мінеральний 
склад кормів із різних регіонів нашої країни 
свідчить про їх дефіцитність за багатьма міне-
ральними елементами [4]. Ось чому питання 
мінерального забезпечення овець, і, зокрема, 
забезпечення їх сіркою, є одним з пріоритет-
них для спеціалістів галузі вівчарства [5]. 

У контексті вищезазначеного, виникає по-
треба у проведенні досліджень у напрямку 
підвищення біоконверсії поживних речовин 
корму у продукцію вівчарства шляхом оптимі-
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Наведені результати дослідження впливу згодовування вівцематкам незамінних амінокислот лізину, 

метіоніну, а також сульфату натрію на прирости та фізико-хімічні властивості вовни вівцематок та 

отриманих від них ягнят. Встановлено, що використання у раціонах вівцематок лізину, метіоніну та 

сульфату натрію призводить до підвищення інтенсивності росту вовни з одночасним  покращенням її 

хімічного складу і фізичних показників за рахунок збільшення у волокнах вмісту загальної сірки, цистину і 

їх міцності як у вівцематок, так і у отриманих від них ягнят. Дія сірковмісних сполук (метіоніну, 

сульфату натрію) у більшій мірі направлена на формування вовнової продуктивності порівняно з 

лізином.  

Ключові слова: вівцематки, ягнята, вовна, амінокислоти, сірка  

зації амінокислотного та мінерального жив-
лення овець для максимального прояву їх про-
дуктивних якостей. 

Метою наших досліджень було вивчити 
особливості формування вовнової продуктив-
ності, фізико-хімічних властивостей вовни, 
кількісний і якісний склад жиропоту вівцема-
ток та отриманих від них ягнят за умов вико-
ристання у їх раціонах незамінних амінокис-
лот лізину, метіоніну та сірки. 

Матеріал і методи досліджень. 
Дослідження проводили на базі ННВЦ 

“Комарнівське” Львівського національного 
університету ветеринарної медицини та біоте-
хнологій імені С. З. Ґжицького на помісних 
вівцематках прекос×суффолк у зимово-
стійловий період їх утримання. Для цього були 
сформовані чотири групи повновікових лакту-
ючих вівцематок, по 5 голів у кожній. За пері-
од досліду тварини контрольної групи отриму-
вали основний раціон, збалансований за усіма 
поживними речовинами згідно з існуючими 
нормами [6], а вівцематкам першої дослідної  
групи до складу основного раціону було вве-
дено 5 г лізину і 6 г сульфату натрію 
(Na2SO4·10 Н2О) на гол/добу; тварини другої 
дослідної групи отримували у складі ОР 4 г 
метіоніну + 6 г Na2SO4 на гол/добу, а третьої – 
ОР+ 5 г лізину +4 г метіоніну +6 г Na2SO4 на 
гол/добу. 

УДК 636.32/.38:577.153:612.015:577.1 

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ВОВНИ ВІВЦЕМАТОК І ЯГНЯТ ЗА УМОВ 
ВИКОРИСТАННЯ У РАЦІОНАХ ЛІЗИНУ, МЕТІОНІНУ ТА СУЛЬФАТУ НАТРІЮ  
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Годівля піддослідних тварин була груповою 
двічі на добу, поїння вволю, а утримання – 
групове. Об’єктом біохімічних досліджень 
служила вовна вівцематок та отриманих від 
них ягнят, зразки якої відбирали у кінці дослі-
ду.  

У вовні визначали вміст загальної сірки та 
цистину [7], а також міцність волокон (на ди-
намометрі ДШ–3М) та їх тонину (за допомо-
гою мікрометра). Інтенсивність росту вовни 
визначали шляхом обліку її приростів на облі-
ковій площі розміром 36 см2. 

Одержані цифрові дані опрацьовані статис-
тично за допомогою Microsoft EXCEL з вико-
ристанням коефіцієнта Стьюдента. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
При дослідженні інтенсивності росту вовни 

встановлено , що найвищі середньодобові тем-
пи росту вовни спостерігалися у вівцематок 
другої дослідної групи (0,4305 мг/см2/добу), 
які у складі основного раціону отримували до-
бавки лише сульфуровмісних сполук, тобто 
метіонін і сульфат натрію; дещо нижчими во-
ни були у вівцематок першої і третьої дослід-
них груп (0,4038 і 0,4103 мг/ см2/добу), а най-
нижчими – у вівцематок контрольної групи 
(0,3397 мг/ см2/добу), що на 18,9 % (І дослідна 
група); 26,7 % (ІІ дослідна група) і 20,8 % (ІІІ 

дослідна група) більше у порівнянні з контро-
льною групою тварин (табл. 1).  

Що стосується ягнят, то у результаті прове-
дених досліджень встановлено, що найвищі 
середньодобові темпи росту вовни спостеріга-
лися у тварин другої дослідної групи (0,4169 
мг/добу/см2), дещо нижчими вони були у ягнят 
третьої і першої дослідних груп (0,3998  і 
0,3859 мг/добу/см2), а найнижчими – у ягнят 
контрольної групи (0,3274 мг/добу/см2), що на 
17,9 % (перша група), 27,3 % (друга) і 22,11 % 
(третя група) більше у порівнянні з контроль-
ною групою тварин. Як бачимо, зміни інтенси-
вності росту вовни у піддослідних групах яг-
нят відбувалися аналогічно, як і у вівцематок. 
Це пояснюється тим, що основна маса пласти-
чного матеріалу в організм ягнят надходить з 
молоком матері.  

Отже, аналізуючи отримані дані в цілому, 
можна сказати, що підгодівля лактуючих вів-
цематок амінокислотами – лізином, метіоні-
ном, а також сульфатом натрію сприяла підви-
щенню інтенсивності росту вовни як у вівце-
маток, так і у отриманих від них ягнят.  

Судячи з отриманих даних, можна зробити 
висновок, що дія метіоніну і сірки у більшій 
мірі, ніж дія лізину, спрямована на збільшення 
вовнової продуктивності овець.  

Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.4.№1,2016 257 

Показник 
Група тварин 

контрольна перша дослідна друга дослідна третя дослідна 

Середньодобові приро-
сти вовни вівцематок 

0,3397± 

0,0254 

0,4038± 

0,0098 

0,4305± 

0,0087 

0,4103± 

0,0165 
% більше до  контролю   18,9 26,7 20,8 

Середньодобові приро-
сти вовни ягнят 

0,3274± 

0,0318 

0,3859± 

0,0143 

0,4160± 

0,0078 

0,3998± 

0,0072 
% більше до контролю   17,9 27,3 22,11 

Таблиця 1. Середньодобові прирости вовни вівцематок і ягнят, мг/см2/добу (М±m, n=5)  

Показник 
Група тварин 

контрольна перша дослідна друга дослідна третя дослідна 

Міцність вовни вівцематок, км 7,08±0,0865 7,35±0,1129 7.45±0,4512 7.39±0,1659 

Тонина вовни вівцематок, мкм 22,3±0,282 23,31±1,318 23,55±0,715 23,58±1,010 

Міцність вовни ягнят, км 7,00±0,090 7,45±0,165 7,53±0,066 7,40±0,096 

Тонина вовни ягнят, мкм 20,95±0,696 22,13±0,195 22,41±0,241 22,27±0,338 

Таблиця 2. Фізичні показники вовни вівцематок та ягнят, (М±m, n=5)  



Окрім того, як видно з даних таблиці 2, ви-
користання у раціонах лактуючих вівцематок 
добавок амінокислот і сірки позитивно відо-
бражається на  фізичних показниках вовни вів-
цематок та отриманих від них ягнят. Зокрема, 
міцність волокон на розрив збільшується на 4–
5% у вівцематок І, ІІ та ІІІ дослідних груп у 
порівнянні з контрольною на фоні практично 
однакових показників їх тонини.  

Вовна ягнят дослідних груп також характе-
ризується вищими показниками розривного 
зусилля вовняних волокон. Зокрема, міцність 
волокон на розрив збільшується більш, як на 
6% у ягнят І групи; на 7,5% – у ІІ групи та  на 
5,5% – у тварин ІІІ дослідної групи у порівнян-
ні з контрольною. Показники тонини були 
практично однаковими. 

У результаті проведених нами досліджень 
хімічного складу вовни вівцематок, зокрема, 
вмісту сірки та сірковмісної амінокислоти цис-
тину (табл. 3), бачимо, що кількість загальної 
сірки є практично однаковою у тварин усіх 
піддослідних груп. У той же час вміст цистину 
у вовні вівцематок дослідних груп є вищим 
відповідно на 10,4, 16,33 і 18,4 % у порівнянні 
з контрольною групою тварин.  

Підгодівля вівцематок незамінними аміно-
кислотами та сульфатом натрію позитивно ві-
добразилася і на хімічному складі волокон 

отриманих від них ягнят. Зокрема, у вовні мо-
лодняку дослідних груп міститься більша кіль-
кість як сірки, так і цистину порівняно з вов-
ною тварин контрольної групи: сірки – на 4% 
(І група), 7% (ІІ група) та 6% (ІІІ дослідна гру-
па), а цистину відповідно на 15%, 25% і 22%  
порівняно з контрольною групою тварин. Як 
бачимо, найвищий вміст загальної сірки ви-
явився у вовні тварин другої дослідної групи, 
які у складі основного раціону отримували ли-
ше сульфурвмісні сполуки, тобто метіонін та 
сульфат натрію. Очевидно, збільшення вмісту 
загальної сірки у вовні ягнят дослідних груп 
відбувалося за рахунок збільшення кількості 
цистину.  

Висновки. 

1. Згодовування вівцематкам у складі осно-
вного раціону підвищених рівнів незамінних 
амінокислот лізину, метіоніну та сірки  пози-
тивно відображається на інтенсивності росту 
вовни у вівцематок і ягнят та її фізико-
хімічних властивостях, зокрема, міцності во-
локон. 

2. Інтенсивніший ріст вовни і кращі її фізи-
ко-хімічні властивості спостерігалися у групах 
вівцематок і ягнят, які отримували добавки 
сірковмісних сполук (метіонін, сульфат на-
трію). 
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Таблиця 3. Хімічний склад вовни вівцематок та ягнят, (М±m, n=5)  

Показник 
Група тварин 

контрольна перша дослідна друга дослідна третя дослідна 

Кількість сірки у вовні 
вівцематок, % 

2,20±0,199 2,29±0,084 2,29±0,077 2,24±0,169 
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Кількість сірки у вовні 
ягнят, % 
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Кількість цистину у вовні 
ягнят, % 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ШЕРСТИ ОВЦЕМАТОК И ЯГНЯТ ПРИ  
УСЛОВИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАЦИОНАХ ЛИЗИНА, МЕТИОНИНА 

И СУЛЬФАТА НАТРИЯ 

Стапай П. В., Параняк Н. Н., Гавриляк В. В., Стахив Н. П., Скорохид А. В. 

Институт биологии животных НААН, г. Львов 

Приведены результаты исследования влияния скармливания овцематкам незаменимых аминокислот 

лизина, метионина, а также сульфата натрия на приросты и  физико-химические показатели  шерсти 

овцематок и полученных от них ягнят. Установлено, что использование в рационах овцематок лизина, 

метионина и сульфата натрия приводит к повышению интенсивности роста шерсти с одновременным 

улучшением ее химического состава и физических свойств за счет увеличения в волокнах содержания об-

щей серы, цистеина и их прочности как у овцематок, так и у полученных от них ягнят.  Действие серосо-

держащих соединений (метионина, сульфата натрия) в большей степени направлено на формирование 

шерстной продуктивности по сравнению с лизином. 

Ключевые слова: овцематки, ягнята, шерсть, аминокислоты, сера  

PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES OF EWES WOOL AND LAMBS UNDER 
THE USING OF LYSINE, METHIONINE AND SODIUM SULFATE IN THEIR DIET 

P. Stapay, N. Paranyak, V. Havryliak, N. Stahiv, A. Skorochid 

Institute of Animal biology NAAS, Lviv 

The effect of feeding up ewes by essential amino acids lysine, methionine and sodium sulfate on the physical 

and chemical properties of wool of ewes and their lambs has been studied. It was established that the using in the 

ewe’s diets lysine, methionine, and sodium sulfate accompanied by increasing of wool growth. The highest aver-

age daily wool growth is observed in ewes of second experimental group, the lower – in ewes of a first and third 

experimental groups, and the lowest – in ewes of control group, which is on 18,9 % (first experimental group), 

26,7 % (second experimental group) and 20,8 % (third experimental group) more than in the control group of 

animals.  

Lamb’s wool of all experimental groups is also characterized by a higher strength of fibers. In particular, the 

strength of the wool fibers increased more than 6 % in lambs of first experimental group, 7,5 % – in the second 

group and 5,5 % – in the third group compared to control animals. 

The improvement of wool fibers chemical composition and physical performance was observed. These 

changes are associated with increased a total sulfur content and cystine in wool and its strength both ewes and 

their lambs. In particular, the increase of total sulfur content in the wool of lambs of the experimental groups was 

due to the increase of cystine content. 

Effect of sulfur compounds (methionine, sodium sulfate) is associated with wool productivity more than to ly-

sine. 

 

Key words: sheep, lambs, wool, amino acids, Sulfur 



Постановка проблеми. Проблема вирощу-
вання молодняку, зокрема ремонтних телиць, 
давно цікавить вчених і практиків, оскільки 
непродуктивний період вирощування займає 
більше 1/3 всього життя корови.  

Молочна продуктивність і відтворювальна 
здатність корів у значній ступені залежить від 
системи вирощування ремонтного молодняку. 
Прискорення темпів оновлення молочних стад 
потребує істотної перебудови організації і тех-
ніки вирощування ремонтного молодняку, що 
повинно базуватись на закономірностях їх ін-
дивідуального розвитку і сприяти формуван-
ню тварин із міцною конституцією та високою 
продуктивністю. 

Тому, питання росту та розвитку телиць для 
молочного скотарства має надзвичайно велике 
значення. Адже це перший і один із найважли-
віших факторів економічної ефективності га-
лузі. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. 
Інтенсивний ріст телиць дає змогу прискорити 
оборот стада, тобто більше вибраковувати по-
рівняно низькопродуктивних корів і планомір-
но підвищувати середній надій у стаді. 

Дослідженнями доведено, що різні умови 
середовища, в яких знаходяться тварини в пері-
од їх росту та розвитку, можуть як сприяти фор-

ТИТАРЕНКО І. В., к. с.-г. н., доцент 
БУШТРУК М. В., к. с.-г. н., доцент 
СТАРОСТЕНКО І. С., к. с.-г. н., доцент  

Білоцерківський національний аграрний  

університет, м. Біла Церква 

Викладено результати досліджень впливу системи вирощування молодняку на формування 

високопродуктивного стада. Доведено, що вирощування ремонтного молодняку у досліджуваних 

господарствах знаходиться в прямому зв’язку з рівнем забезпеченості господарств кормами. 

Дослідження вікової динаміки живої маси свідчить, що при вирощуванні ремонтних телиць існує 

нерівність за періодами росту і розвитку, що стримує темпи поліпшення стада за молочною 

продуктивністю і відтворною здатністю. 

Інтенсивний ріст телиць і можливість їх раннього використання для племінних цілей дає змогу значно 

скоротити непродуктивний період і знизити вік їх плідного осіменіння. Отримані результати свідчать, 

що для визначення оптимального часу першого осіменіння більш важливе значення має не вік, а жива 

маса та загальний розвиток тварин, оскільки осіменіння телиць із низькою живою масою як в ранньому, 

так і в пізньому віці призводить до погіршення їх господарської цінності. 

Ключові слова: система вирощування ремонтного молодняку, молочна продуктивність, 

відтворювальна здатність, середньодобові прирости телиць, українська чорно-ряба молочна порода. 

муванню високої молочної продуктивності, так 
і пригнічувати її [6]. Низький і дуже високий 
рівень годівлі при вирощуванні молочних 
корів недоцільні, оскільки вони негативно 
впливають на подальшу молочну продуктивність 
і відтворну здатність [7, 8].  

І. Колот і Г. Коровніков [10], А. С. Козлов і 
співавтори [9] встановили, що при надмірній 
годівлі телиць і заплідненні їх у більш старшо-
му віці в них відмічається підвищене відкла-
дання жиру в тілі, гірше розвиваються функції 
відтворення і в подальшому знижується моло-
чна продуктивність. 

У недорозвинених за живою масою дійних 
корів різко зменшується господарська цін-
ність, оскільки в них спостерігається низький 
прояв майже всіх господарських корисних 
ознак, а тварини з надмірною масою не опла-
чують сповна продукцією (переважно моло-
ком) кормів витрачених на її одержання. Не-
значне збільшення середньодобового приросту 
зменшує вік плідного осіменіння телиць. Підви-
щення добового приросту на 50 г в межах від 300 
до 450 г зменшує вік осіменіння на 4,5 місяці (або 
на 12,2 – 18,8%), а в межах від 500 до 800 г – на 
2-3 місяці або 8 – 12%. Для ремонтних телиць 
оптимальним є рівень вирощування, коли вони 
мають середньодобовий приріст 750 – 800 г [3, 5].  
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У зв’язку з цим дослідження багатьох вче-
них спрямовані на пошуки критеріїв оптима-
льної живої маси та віку телиць при першому 
плідному осіменінні, за яких забезпечується 
висока продуктивність і низька собівартість 
продукції при збереженні здоров’я та належної 
тривалості експлуатації корів. Тварини, що 
мають приріст живої маси в межах 550 – 
650 г від народження до 6 місяців, характе-
ризуються найвищою молочною продуктивні-
стю, молодняк, який упродовж всього вирощу-
вання до 18 місяців має середньодобовий приріст 
вищий 750 г, схиляється в бік м'ясо-молочного 
типу та мав нижчий коефіцієнт молочності порів-
няно з тваринами, які мають середньодобовий 
приріст на рівні 600 г [7, 9, 12, 14 ].  

Результати наукових досліджень та передо-
вий практичний досвід показують, що успіх 
формування високопродуктивного молочного 
стада в значній мірі залежить від системи ви-
рощування ремонтних телиць, які обумовлю-
ють рівень молочної продуктивності та прояв 
відтворної здатностіа здатність майбутніх ко-
рів  [6, 7, 9, 11, 16, 18]. 

Т. А. Мисостов [11, 12] дійшов висновку, 
що низький рівень годівлі, незадовільне утри-
мання телиць призводять до зниження інтен-
сивності росту тварин, гальмують розвиток 
репродуктивних органів і молочної залози. 
Крім того, недорозвинені особини, як правило, 
погано витримують несприятливі фактори на-
вколишнього середовища, схильні до респіра-
торних захворювань, у них знижена природна 
резистентність. 

Вік першого осіменіння телиць є важливим 
селекційним показником, який впливає на 
майбутню відтворну здатність корів, їх молоч-
ну продуктивність за лактацію та весь період 
використання. Численні дослідження в нашій 
країні та за кордоном показують, що вік і жива 
маса ремонтних телиць різних порід при пер-
шому осіменінні залежать від інтенсивності їх 
вирощування. Тому так важливо визначити в 
кожному конкретному випадку найбільш раці-
ональний рівень інтенсивності вирощування 
ремонтного молодняку, оптимальний вік і жи-
ву масу при першому осіменінні. Є. Беденков і 
Л. Сидоренко [2] рекомендують при осіменінні 
телиць враховувати середню молочну продук-
тивність у господарстві. За продуктивності 
4000–5000 кг молока маса телиці має бути 350 

– 390 кг, до 4000 кг – 300 – 350 кг, а понад 6000 
– не менше 400 кг. Збільшення живої маси корів 
до першого отелення на 10 кг сприяє підвищенню 
молочної продуктивності на 100 кг і більше. Т.А. 
Мисостов [11] вважає, що оптимальною жи-
вою масою телиць крупних порід при осіменін-
ні є 380 – 400 кг, а В. Пабат і Д. Вінничук [13] – 
400 – 450 кг. Після отелень такі первістки да-
ють 4000 – 5000 кг молока за лактацію. 

Щодо віку телиць і їх живої маси при заплі-
дненні, не дивлячись на багаточисленні публі-
кації, існують різні точки зору. Оптимальним 
віком першого отелення в літературних джере-
лах є період від 21 до 30 місяців. Деякі автори 
[1, 4, 14] вважають, що ранній вік першого 
отелення (до 23-24 місяців) призводить до зни-
ження рівня молочної продуктивності. Висока 
жива маса цих корів не компенсує втрати мо-
лока. Пізнє отелення (30-32 місяці і старше) – 
також негативно впливає на подальшу продук-
тивність, як місцевих, так і імпортних тварин. 

Інтенсивне вирощування ремонтних телиць 
позитивно впливає на відтворну здатність ко-
рів і на економічну ефективність їх викорис-
тання. Г. Чохатариди [19] дійшов висновку, 
що прибуток від реалізації додаткової продук-
ції від корів, яких осіменяли до 20-ти місячно-
го віку в середньому на 29,8–43,7% вищим, 
ніж від тварин більш пізнього осіменіння. В 
подальшому ці тварини мають кращі продук-
тивні і відтворні показники. 

Рівень молочної продуктивності корів у 
значній мірі залежить від системи вирощуван-
ня ремонтного молодняку [8, 10, 11, 19]. Є тен-
денція до збільшення зажиттєвого надою в ко-
рів з високою живою масою. Низькопродукти-
вні тварини (надій менше 3000 кг) мають (при 
народженні) живу масу нижчу на 13%, у 18 мі-
сяців – на 3% і при першому осіменінні – на 
11% порівняно з тваринами, продуктивність 
яких за першу лактацію склала більше 4000 кг 
молока. Різниця за молочною продуктивностю 
за найвищу лактацію в групі цих тварин склала 
1000 кг (19%), за вмістом білка в молоці – 
0,1%, за молочним жиром – 20%.  

Дослідження І.А. Рудика та Р.В. Ставецької 
[18] в господарствах із високим, середнім і ни-
зьким рівнем годівлі ремонтних телиць пока-
зали, що при оптимальному рівні їх живлення 
можна досягти високого ступеня реалізації ге-
нетичного потенціалу корів за молочною про-
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дуктивністю. 
Таким чином, за повноцінного вирощуван-

ня ремонтного молодняку можна досягти ви-
сокої молочної продуктивності та відтворної 
здатності корів. До того ж, це зменшує термін 
вирощування телиць та непродуктивний пері-
од використання тварин. 

Прискорення темпів оновлення молочних 
стад вимагає істотної перебудови в організації 
вирощування ремонтного молодняка. Тому, за 
мету наших досліджень було дослідити систе-
му вирощування ремонтного молодняка та 
вплив рівня вирощування телиць української 
чорно-рябої молочної породи на подальшу їх 
продуктивність і відтворювальну здатність, а 
також провести пошуки методів удосконален-
ня системи вирощування ремонтного молодня-
ку. 

Матеріал і методика досліджень. Дослі-
дження упродовж 2005–2015 років. Предметом 
дослідження були корови української чорно-
рябої молочної породи. Експериментальна ча-
стина роботи виконувалася в господарствах 
Київської області – в племзаводі ТДВ 
“Терезине” Білоцерківського району, СТОВ 
“Агросвіт” Миронівського району та племреп-
родукторі ПСП “Гейсиське” Ставищенського 
району Київської області. Ці господарства ма-
ють різний рівень продуктивності тварин, за-
безпеченості їх кормами та виходу телят на 
100 корів. 

Молочну продуктивність первісток вивчали 
за показниками надою за 305 днів, або за ско-
рочену лактацію (не менше 240 днів), вмістом 
та кількістю молочного жиру та білка. 

Динаміку живої маси телиць визначали за 
щомісячним зважуванням. Інтенсивність росту 
телиць оцінювали шляхом визначення серед-
ньодобових приростів за формулою: 

 
D= Wt–W0 / t2–t1                         (1) 

 
де: D – середньодобовий приріст живої ма-

си, г; 
Wt-W0 – жива маса в кінці та на початку пе-

ріоду, кг; 
t2-t1 – вік у кінці і на початку періодів, днів. 
Відносну інтенсивність росту ремонтного 

молодняку визначали за формулою С. Броді 
(цитовано за К.Б. Свечиним [17]):  

 

В = ( Wt–W0 ) × 100 / ( Wt + W0 ) / 2           (2) 

Коефіцієнт відтворної здатності розрахову-
вали відношенням кількості днів у році до три-
валості міжотельного періоду [14]: 

                              (3) 

КВЗ – коефіцієнт відтворної здатності; 
365 – кількість днів у році; 
МОП – міжотельний період, днів. 
Вік 1-го отелення визначали шляхом підра-

хунку числа днів від народження до отелення; 
тривалість сервіс-періоду (СП) - шляхом під-
рахунку числа днів від отелення до плідного 
осіменіння; тривалість міжотельного періоду 
(МОП) між суміжними отеленнями та середні 
значення цих показників за період досліджень.  

Біометричну обробку даних проводили за 
методикою Н.А. Плохинского [15] з викорис-
танням комп’ютерної програми Microsoft 

Excel. Результати вважали статистично вірогі-
дними якщо Р>0,95 (*); Р>0,99 (**); Р>0,999 
(***). 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Результати наших досліджень свідчать про 
пряму залежність рівня надоїв корів від інтен-
сивності їх вирощування. Чим більші серед-
ньодобові прирости ремонтних теличок і ско-
ріше формувався організм тварин, тим швид-
ше їх осіменяли і молодшими були первістки. 
Коефіцієнт кореляції між живою масою і надо-
єм корів становить 0,44 (Р>0,99), що підтвер-
джує доцільність направленого вирощування 
ремонтних телиць з урахуванням цих показни-
ків. 

Відбір та вирощування ремонтного молод-
няку великої рогатої худоби – одне з найвідпо-
відальніших завдань зоотехнічної науки і 
практики. Із якістю ремонтного молодняку по-
в’язані зростання показників продуктивності 
тварин, поліпшення якісного складу племінно-
го і товарного поголів’я, економіка галузі. 

Щоб мати високопродуктивних корів, треба 
інтенсивно вирощувати ремонтних телиць. 
При цьому необхідно враховувати два взаємо-
пов’язані фактори. Чим нижчий рівень виро-
щування, тим триваліший його період і менша 
продуктивність, і навпаки. Також вирощуван-
ня ремонтного молодняку повинне бути спря-
моване на формування здорових, конституцій-

;
365

МОП
КВЗ =
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но міцних тварин, здатних проявляти високу і 
сталу відтворну здатність протягом усього пе-
ріоду інтенсивного їх вирощування. Незадові-
льні умови утримання телиць, низький рівень 
годівлі, корми низької якості приводять до 
зниження інтенсивності росту телиць, гальму-
ється розвиток репродуктивних органів і моло-
чної залози. 

Дані таблиці 1 показують, що вирощування 
ремонтного молодняку в досліджуваних гос-
подарствах знаходився в прямому зв’язку з 
рівнем забезпеченості їх кормами.  

Незважаючи на те, що телиці СТОВ 
“Агросвіт” у всі вікові періоди мали кращі по-
казники живої маси, за їх ровесниць у ТДВ 
“Терезине” і ПСП “Гейсиське”, цей показник у 
6- і 9-ти місячному віці був нижчим за породні 
стандарти на 2 – 5 кг, при забезпеченості кор-
мами 60,9 ц кормових одиниць. Слід відміти-
ти, що у заключному періоді вирощування у 
12 і 18- місячному віці жива маса тварин була 
вищою за породний стандарт на 4 кг.  

У ТДВ “Терезине”, де забезпеченість кор-
мами знаходиться на рівні 54,8-58,0 ц кормо-
вих одиниць на одну голову в рік, тварини 
української чорно-рябої молочної породи в 6-
місячному віці мали живу масу на 14 кг вищу 
(Р >0,999) порівняно з ровесницями ПСП 
“Гейсиське”, де рівень забезпеченості кормами 
складала 43,0–50,3 ц кормових одиниць. У віці 
12 місяців різниця в масі складає 11 кг (Р 
>0,999), у 18 місяців – 16 кг (Р >0,999).  

Дослідження вікової динаміки живої маси 
свідчить, що при вирощуванні ремонтних те-
лиць існує невирівняність за періодами росту і 
розвитку, що стримує темпи поліпшення стада 
за молочною продуктивністю і відтворною 
здатністю. З метою виявлення залежності рів-
ня відтворювальної здатності і молочної про-
дуктивності корів-первісток від інтенсивності 
їх вирощування починаючи від народження до 
першого отелення нами проведено відповідні 
дослідження (табл.2).  

Дані таблиці 2 також свідчать про пряму 
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Вік, місяців 

ТДВ “Терезине” 
n=205 

СПП “Гейсиське” 
n=120 

СТОВ “Агросвіт”   
n=123 

±Sх X ± до стан-
дарту ±Sх X ± до стан-

дарту ±Sх X ± до стан-
дарту 

Новонароджені 34±0,2 +1 29±0,2 -4 29 ± 0,3 -4 

6 147±1,2*** -23 133±0,7 -37 165 ± 3,1 -5 

9 211±1,8  -18 203±0,1 -26 227 ± 3,8 -2 

12 259±1,9*** -25 248±1,0 -35 288 ± 4,1 +4 

18 366±1,6*** -14 350±1,0 -30 384 ± 4,3 +4 

Таблиця 1. Динаміка живої маси телиць за періодами, кг  

  
Показники 

ТДВ “Терезине” 
n=205 

ПСП “Гейсиське” 
n=120 

СТОВ “Агросвіт” 
n=123 

±Sх X
Вік при 1 осіменінні, днів 613±4,9 639±6,8 594±16,8 

Жива маса при осіменінні, кг 395±1,6 388±1,9 405±2,6 

Вік першого отелення, днів 899 ± 6,4 925 ± 5,9 880 ± 8,1 

Жива маса корів-первісток, кг 508 ± 17,9 503 ± 15,4 537 ± 20,1 

Середньодобовий приріст, г 634 ± 18,5 609 ± 16,4 688 ± 22,1 

Надій за 305 днів 1 лакт., кг 6456 ± 208,5 5974 ± 135,0 7172±242,1*** 

Таблиця 2. Вплив інтенсивності вирощування телиць на їх відтворювальну здатність 
та молочну продуктивність  



залежність рівня молочної продуктивності ко-
рів-первісток української чорно-рябої молоч-
ної породи від інтенсивності їх вирощування. 
За період від народження до першого отелення 
корови-первістки мали середньодобові приро-
сти на рівні 643 г. За живою масою корови-
первістки господарств СТОВ “Агросвіт” пере-
важали ровесниць ТДВ “Терезине” – на 29 кг 
(Р<0,95) і первісток ПСП “Гейсиське” – на 34 
кг (Р<0,95), а за середньодобовими прироста-
ми відповідно на 54 г (Р>0,95) та 79 г 
(Р>0,999).  

Період вирощування тварин, а також пода-
льша їх промислова експлуатація обумовлені 
інтенсивністю їх росту. Незначне збільшення 
середньодобового приросту знижує вік плідно-
го осіменіння телиць, а чим нижчим є приріст, 
тим старшим стає вік осіменіння телиць. Так, у 
ТДВ “Терезине” в телиць української чорно–
рябої молочної породи при зростанні серед-
ньодобового приросту на 74 г вік першого осі-
меніння знижується на 68 днів, при збільшені 
його на 139 г та на 181 г – цей показник змен-
шився відповідно на 151 та 253 дні. У ПСП 
“Гейсиське” в телиць української чорно–рябої 
молочної породи при зростанні середньодобо-
вого приросту на 91 г вік першого осіменіння 
знижувався на 100 днів, при збільшен його на 
124 г – на 186 днів, на 171 г – 263 дні. У те-
лиць СТОВ “Агросвіт” при зростанні серед-
ньодобового приросту на 60 г вік першого осі-
меніння знижувався на 75 днів, при збільшенні 
на 127 г – на 165 днів. 

Важливою селекційною ознакою, від якої 
залежить ефективність розведення худоби, є 
господарська зрілість. Ця ознака характеризу-
ється живою масою та віком ремонтного моло-
дняку при плідному осіменінні.  

Аналіз даних табл. 2 показав, що у СТОВ 
“Агросвіт” телиці української чорно-рябої мо-
лочної породи мали на 10–75 кг вищу живу 
масу при осіменінні, ніж ровесниці ПСП 
“Гейсиське” та ТДВ “Терезине” та мали на 19–
45 днів менший вік плідного осіменіння 
(Р>0,95), тобто раніше досягли господарської 
зрілості У ТДВ “Терезине” телиці чорно-рябої 
молочної породи на 26 днів  раніше досягли 
господарської зрілості, ніж тварини ПСП 
“Гейсиське” і на 19 днів пізніше, ніж телиці в 
СТОВ “Агросвіт” (Р>0,999). 

Вік першого отелення в корів-первісток 
СТОВ “Агросвіт” був найменшим і становив 
880 днів, що менше на 19 (Р>0,99) та 45 
(Р>0,999) днів порівняно з первістками цієї 
породи ТДВ “Терезине” і ПСП “Гейсиське”.  

Отримані результати свідчать, що для ви-
значення оптимального часу першого осіме-
ніння більш важливе значення має не вік, а 
жива маса та загальний розвиток тварин, оскі-
льки осіменіння телиць з низькою живою ма-
сою як в ранньому, так і в пізньому віці при-
зводить до погіршення їх господарської цінно-
сті. 

Інтенсивне вирощування молодняку дає 
змогу осіменяти телиць молодшими і виявити 
потенціал продуктивності в порівняно ранньо-
му віці, а також скоротити затрати праці. Пе-
ретримка й перегули телиць вносять суттєві 
корективи щодо першого отелення. Внаслідок 
пропуску охоти в репродуктивних органах ви-
никають незворотні процеси, які знижують 
ефективність запліднення. 

Про переваги інтенсивного вирощування 
телиць свідчать там лише молочна продуктив-
ність (табл. 2). Підвищення інтенсивності ви-
рощування корів-первісток позитивно вплину-
ло на рівень надоїв, які становили 7172 кг мо-
лока в корів СТОВ “Агросвіт”, які були біль-
шими в первісток ТДВ “Терезине” – на 717 кг 
(Р < 0,95) і ПСП “Гейсиське” на – 1198 кг (Р >  
0,99). 

Найвищий надій за першу лактацію в дослі-
джуваних господарствах мали корови з віком 
першого плідного осіменіння 595-639 днів, 
тобто отелення яких відбувалося в віці 27-29 
місяців. Найменші надої мали корови з віком 
першого плідного осіменіння до 500 днів 
(отелення до 27 місяців), але різниця між надо-
єм у тварин з віком першого плідного осіме-
ніння до 500 днів і в тварин з віком 501–600 
днів була невірогідною (Р<0,95).  

Отже, вік телиць при заплідненні, а відтак і 
початок господарського використання тварин 
є одним із показників інтенсивності відтворен-
ня стада й важливим елементом у направлено-
му вирощуванні тварин і який визначається 
перш за все породною належністю, умовами 
годівлі, догляду та утримання. 

Таким чином, інтенсивний ріст телиць і мо-
жливість їх раннього використання для пле-
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мінних цілей дає змогу значно скоротити не-
продуктивний період і знизити вік їх плідного 
осіменіння, а також дозволяє досягти високих 
результатів молочної продуктивності корів.  

Висновки. Інтенсивне та цілеспрямоване 
вирощування ремонтних телиць забезпечує їх 
розвиток і формування високої відтворної зда-
тності й молочної продуктивності, що дає змо-
гу значно знизити вік їх плідного осіменіння, 
скоротити непродуктивний період використан-

ня корів, а також дозволяє досягти високих 
надоїв корів. 

Щоб отримати оптимальні відтворні показ-
ники в корів необхідно організовувати цілесп-
рямоване вирощування телиць, забезпечити їм 
повноцінну годівлю так, щоб рівень середньо-
добових приростів до віку першого отелення 
(760 днів при живій масі 490-500 кг) становив 
не нижче 650 г, організувати активний моціон 
тваринам у всі вікові періоди їх утримання.  
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ТЕЛОК НА ИХ 
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ И ПРОДУКТИВНОСТЬ 

Титаренко И. В., Буштрук М. В., Старостенко И. С. 

Белоцерковский национальный аграрный университет, г. Белая Церковь 

Изложены результаты исследований влияния системы выращивания молодняка на формирование вы-

сокопродуктивного стада. Доказано, что выращивание ремонтного молодняка в исследуемых хозяйствах 

прямо связано с уровнем обеспеченности хозяйств кормами. Исследование возрастной динамики живой 

массы свидетельствует, что при выращивании ремонтных телок существует неравномерность по пе-

риодам роста и развития, что сдерживает темпы улучшения стада по молочной продуктивности и вос-

производительной способности. 

Интенсивный рост телок и возможность их раннего использования для племенных целей позволяет 

значительно сократить непродуктивный период и снизить возраст их плодотворного осеменения. Полу-

ченные результаты свидетельствуют, что для определения оптимального времени первого осеменения 

более важное значение имеет не возраст, а живая масса и общее развитие животных, поскольку осеме-

нения телок с низкой живой массой как в раннем, так и в позднем возрасте приводит к ухудшению их 

хозяйственной ценности. 

Ключевые слова: система выращивания ремонтного молодняка, молочная продуктивность, воспроиз-

водительная способность, среднесуточные приросты телок, украинская черно-пестрая молочная поро-

да. 
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THE INFLUENCE OF GROWING SYSTEM OF YOUNG ANIMALS IN THE 
FORMATION OF HIGH PRODUCTIVITY HERD 

I. Tytarenko, M Bushutruk, I. Starostenko 

Bila Tserkva National Agrarian University 

The aim of research was study the system of growing replacement heifers and the impact of growing heifers 

repair of Ukrainian black–and-white dairy breed for further milk yield and reproductive ability. In the thesis were 

search the methods of growing of young animal system improving. 

It was proved, that system of growing of young animals in the analysed herds had direct relations with  feeding 
level. 

Intensive growth of heifers and the possibility of early using  for breeding purposes allows  significantly re-

duce non-productive period and reduce their age of productive insemination. The results proved that for deter-

mine the best moment of first insemination is not age, which is more important, but weight and overall develop-

ment of the animals, because insemination of heifers with low live weight both in the early and in the older leads 

to a deterioration their economic value. 

Intensive and purposeful replacement heifers growing provides their development and modeling of high repro-
ductive performance and milk production. It gives possibility for significantly reducing non-productive period and 
for  reaching of high  results of milk productivity of cows. 

In the odder to  achieve of optimal reproductive performance of cows, it is necessary to organize purposeful 
growing of heifers and provide good feeding. 

Key words: system of growing of young animals, milk yield, reproductive ability, average daily gains, Ukrain-

ian black- and -white dairy breed. 



Постановка проблеми. Селекція новоство-

рених українських молочних порід тривала ви-

ключно у напрямку нарощування молочної 

продуктивності без особливого врахування фу-

нкціонального стану організму, у тому числі й 

показників тривалості використання і продук-

тивного довголіття. Високі показники довічної 

продуктивності є наслідком доброго розвитку 

та функціонування усіх органів і систем життє-

діяльності усього організму. Враховуючи по-

відомлення наукового середовища, що успад-

ковуваність показників довголіття часто є до-

статньо низькою, сподіватися на ефективність 

селекції за ними не доводиться. Оскільки, дові-

чна продуктивність є не лише селекційною 

ознакою, але й одним із головних чинників 

впливу на економічний розвиток галузі, тому 

дослідження у цьому напрямку актуальні та 

вмотивовані.  

Дослідження з даної проблеми засвідчили 

істотну зацікавленість значної кількості науко-

вців, особливо у країнах з розвинутим молоч-

ним скотарством [21–23]. Проблема висвітлена 

також у вітчизняній літературі [5, 9, 13, 15–18] 

та у дослідженнях ближнього зарубіжжя [7, 10, 

12]. Показники довічної продуктивності конт-

ролюються істотними групами чинників як ге-

нотипового, так і паратипового характеру. Се-

ред спадкових факторів сила впливу на трива-

лість використання та довічної продуктивності 

ХМЕЛЬНИЧИЙ Л. М., д. с.-г. н., професор 

ВЕЧОРКА В. В., к. с.-г. н., доцент  

Сумський національний аграрний 

університет, м. Суми 
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Проведені дослідження з оцінки бугаїв-плідників за показниками тривалості використання та довічної 

продуктивності їхніх дочок української червоно-рябої молочної породи. Встановлено достовірний вплив 

плідників на тривалість життя, показники господарського використання та довічну продуктивність 

потомства, який детермінується індивідуальною спадковістю бугаїв. Встановлена позитивна кореляція 

між надоєм першої лактації та показниками довічної продуктивності корів. Високий рівень надою за 

першу лактацію потомства окремих бугаїв-плідників не гарантує збільшення у них показників 

господарського використання та довічної продуктивності. Дочки помісних за голштинською породою 

бугаїв вітчизняної селекції не поступалися за показниками продуктивного довголіття потомству, 

одержаному від чистопородних голштинських плідників. 

Ключові слова: українська червоно-ряба молочна порода, бугаї-плідники, тривалість використання, 

довічна продуктивність, надій, молочний жир.  

становить за умовною кровністю голштина 

відповідно 2,04 і 42,62% [12], 12,1 і 12,5% [7], 

лінії – 9,04 і 8,32% [12], 9,20 і 2,58% [10], 3,1 і 

3,1% [7], батька корови 10,6 і 11,3% [7].  

Враховуючи невисокі показники сили впли-

ву на тривалість використання та довічної про-

дуктивності корів і низьку їхню успадковува-

ність [11], ефективність селекції за масового 

добору на підвищення ознак продуктивного 

довголіття суттєвою не буде. Тому ефективні-

шим методом у системі племінної справи є до-

бір бугаїв-плідників, що характеризуються 

продуктивним довголіттям дочок [20]. Напри-

клад, повідомляється, що мінливість довічного 

надою бугаїв лінії В. Айдіала 9331222 варію-

вала у межах 17661-30625, М. Чіфтейна – 

19009-28980 та Р. Соверінга 198998 – 18433-

23914 кг молока [2]. За дослідженнями дочок 

дев’яти бугаїв чорно-рябої породи мінливість 

у них за тривалістю життя була у межах 3,8-

7,3 років, а за терміном господарського вико-

ристання – 2,2–5,5 лактацій [19]. Таким чином, 

вплив спадковості бугаїв-плідників на показ-

ники довічної продуктивності їхніх дочок від-

різняється індивідуальними якостями. 

Мета досліджень – характеристика бугаїв-

плідників за ознаками тривалості використан-

ня та довічної продуктивності їхніх дочок з 

визначенням поліпшувачів за ознаками довго-

ліття. 
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Матеріали та методи досліджень. Дослі-

дження проведені на базі племінного заводу з 

розведення української червоно-рябої молоч-

ної породи (УЧеР) великої рогатої худоби АФ 

“Маяк” Золотоніського району Черкаської об-

ласті. Експериментальні показники ґрунтують-

ся на матеріалах первинного племінного облі-

ку, отриманих із бази даних автоматизованої 

програми для персональних комп’ютерів 

СУМС “Орсек-СЦ”. 

Оцінку показників тривалості та ефективно-

сті довічного використання проводили за ме-

тодикою Ю. П. Полупана [14], зафіксувавши 

по кожній досліджуваній корові інформацію 

про дати народження (Дн), першого отелення 

(Д1от) і вибуття (Дв). По кожній лактації (і=n) 

враховували її тривалість (Тлi), надій (Ні), 

вміст (%Жд) та вихід молочного жиру (МЖі) за 

усю лактацію. Показники тривалості та селек-

ційної ефективності довічного використання 

корів обчислювали за наступними формулами: 

тривалість життя (днів) – Тж =Дв – Дн; трива-

лість господарського використання (днів) – Тгв 

=Дв – Д1от; довічний надій (кг) – Нд =∑ Ні; до-

вічний вихід молочного жиру (кг) – МЖд = ∑ 

МЖі; середній довічний вміст жиру в молоці 

(%) – %Жд =МЖд×100 / Нд; середній надій на 

один день життя (кг)–Ндж =Нд / Тж; середній 

надій на один день господарського викорис-

тання (кг) – Ндгв =Нд / Тгв; кількість використа-

них лактацій (шт.) – Квл= ∑Квл. Коефіцієнт гос-

подарського використання (КГВ,%) визначали 

за формулою, рекомендованою М.С. Пелеха-

тим зі співавторам [3] – Кгв=(Ж – К) / Ж × 100, 

де: Ж – тривалість життя корови, днів; К – вік 

корови при першому отеленні, днів. 

Статистичне опрацювання експерименталь-

них даних проводили за методиками Е. К. 

Меркурьевой [8] на ПК з використанням про-

грамного забезпечення.  

Результати досліджень. Вивчення ознак, 

які характеризують показники продуктивності 

та тривалості життя і господарського викорис-

тання дочірнього потомства бугаїв-плідників 

голштинської та української червоно-рябої мо-

лочної порід, засвідчило істотну мінливість 

оцінюваних ознак під впливом їхньої спадко-

вості (табл. 1).  

За оцінкою тривалості життя кращими ви-

явилися дочки бугаїв Сапфіра, Старта, Дипло-

мата та Мая з показниками мінливості у межах 

2704-3141 днів. Достовірна різниця на їхню 

користь, у порівнянні з середнім показником 

по стаду, становила від 547 до 984 днів 

(р<0,001). Серед плідників, у яких виявлена 

найвища тривалість життя, крім двох чистопо-
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Таблиця 1. Показники продуктивності та тривалості використання потомства 
бугаїв-плідників, M±m  

Батько Порода n 

Надій за 

першу 

лактацію, 

кг 

Тривалість: 

Кгв, % 
К-ть 

лактацій життя, 

днів 

господар. 

викорис-

тання, дн. 

Інгібітор 402151 Голшт. 136 5949±128,2 1937±57,9 1107±59,0 53,2±1,13 2,0±0,13 

Інтул 401806 Голшт. 53 5830±229,4 1979±97,3 1145±99,3 53,3±2,04 2,0±0,21 

Банф 920375 Голшт. 239 4791±57,0 1797±30,5 1009±30,9 53,2±0,79 2,1±0,07 

Бовак 506089211 Голшт. 160 6038±115,1 1816±34,8 978±34,4 51,2±0,94 1,7±0,07 

Вільсон 400720 Голшт. 59 5898±169,2 1675±50,9 834±52,9 47,1±1,71 1,5±0,11 

Віце 10910993 Голшт. 53 4599±142,4 1622±51,4 823±50,8 48,4±1,53 1,6±0,12 

Вольт 5839901 Голшт. 102 6095±177,3 1869±46,2 1047±47,4 53,4±1,15 1,9±0,11 

Дипломат 401497 Голшт. 72 4982±113,3 2784±56,0 1971±56,7 69,9±0,68 4,1±0,16 

Керрі 5634653 Голшт. 55 4853±107,6 2177±54,4 1373±54,8 61,7±1,05 2,9±0,14 

Май 5573 (3/4Г) УЧеР 76 5165±116,3 2704±77,8 1867±78,7 67,1±0,97 3,8±0,17 

Сапфір 401799 Голшт. 54 4559±154,5 3141±71,5 2305±71,2 72,7±0,69 4,6±0,20 

Старт 5151 (3/4Г) УЧеР 52 4536±161,2 2930±88,6 2094±88,3 70,1±0,98 4,2±0,21 

Разом по стаду 1463 5346±36,9 2157±21,7 1337±21,7 57,1±0,38 2,6±0,05 



родних голштинів (Сапфіра і Дипломата) є два 

представники української червоно-рябої моло-

чної породи (Май і Старт), що свідчить про 

високі генетичні можливості помісних за гол-

штином бугаїв-плідників вітчизняної селекції. 

Тривалість господарського використання, 

виражена у абсолютних та відносних одини-

цях, опосередковано пов’язана з попередньою 

ознакою. За тривалістю господарського вико-

ристання та Кгв дочки бугаїв-плідників Дип-

ломата, Сапфіра, Мая і Старта з мінливістю 

показників відповідно у межах 1867–2305 днів 

і 67,1–72,7% достовірно перевищують аналогі-

чні середні показники по стаду на 634–968 

днів та 10,3–15,6% (р<0,001). 

Тривалість господарського використання 

доповнює показник кількості використаних 

лактацій. Загалом мінливість цього показника 

варіює у досить широких межах, від 1,5 до 4,6 

лактацій. Пріоритетність за ознакою кількості 

використаних лактацій залишилася за дочками 

бугая голштинської породи Сапфіра. Вираху-

вана різниця дочок кращих плідників у порів-

нянні с середнім по стаду склала 1,2-2,0 лакта-

ції (р<0,001).  

Аналіз надою дочірніх нащадків оцінюва-

них бугаїв-плідників за 305 днів першої лакта-

ції свідчить, що його рівень, особливо найвищі 

показники, не співпадають з показниками три-

валості життя та господарського використан-

ня. Серед кращих бугаїв з високими показни-

ками довголіття, лише дочки Мая 5573 харак-

теризувались достатньо високим надоєм у віці 

першої лактації.  

Практика селекції свідчить, що надій за пе-

ршу лактацію має високу повторюваність з 

наступними лактаціями, який слугує показни-

ком визначення племінної цінності тварин у 

ранньому віці. Оцінка бугаїв-плідників за якіс-

тю потомства також ґрунтується на показни-

ках молочної продуктивності корів-первісток. 

Проте у наших дослідженнях достатньо високі 

показники надою численної кількості дочок 

бугаїв голштинської породи Вольта (6095 кг), 

Бовака (6038 кг), Інгібітора (5949 кг), Вільсона 

(5898 кг) та Інтула (5830 кг) не забезпечили 

відповідних показників як за ознаками трива-

лості використання, так і довічної продуктив-

ності, табл. 2. 

Вищими показниками довічної молочної 

продуктивності відрізнялося потомство бугаїв-

плідників з вищими показниками тривалості 

життя та господарського використання за збе-

реження пріоритетності позицій. Найвищим 

довічним надоєм характеризувалися дочки го-

лштинського бугая Сапфіра, від яких за 4,6 

ефективних лактацій було отримано 28758 кг 

молока та 903,2 кг молочного жиру. Другу по-

зицію зайняло потомство бугая української 

червоно-рябої молочної породи Старта. У ньо-
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Таблиця 2. Показники довічної продуктивності дочірніх нащадків бугаїв-плідників 
 української червоно-рябої молочної породи, M ± m  

Батько n 

Довічний: Надій на: 

надій, кг 

вихід молоч-

ного жиру, 

кг 

вміст жиру в 

молоці, % 

один день 

життя, кг 

один день 

господарського 

використання, кг 

Інгібітор 136 15492±896,2 474,5±29,87 3,76±0,013 7,5±0,28 14,2±0,45 

Інтул 53 15895±1440,4 462,5±47,25 3,81±0,023 7,5±0,46 14,1±0,65 

Банф 239 12351±404,8 381,1±13,58 3,73±0,012 6,5±0,13 12,5±0,18 

Бовак 160 14582±604,9 426,9±19,58 3,78±0,011 7,7±0,22 15,5±0,39 

Вільсон 59 11719±1001,9 340,3±33,12 3,69±0,019 6,6±0,36 14,5±0,67 

Віце 53 9407±646,8 282,7±22,43 3,75±0,031 5,6±0,25 11,7±0,41 

Вольт 102 14782±852,1 449,3±28,22 3,78±0,017 7,5±0,29 14,2±0,48 

Дипломат 72 25699±877,8 834,2±29,51 3,72±0,015 9,1±0,21 13,1±0,27 

Керрі 55 16974±850,1 552,4±28,49 3,73±0,020 7,6±0,26 12,2±0,34 

Май 76 23547±1012,7 756,5±33,17 3,66±0,016 8,5±0,19 12,8±0,28 

Сапфір 54 28758±1167,0 903,2±34,36 3,65±0,016 9,0±0,23 12,4±0,29 

Старт 52 26018±1128,8 798,4±36,75 3,69±0,023 8,7±0,18 12,5±0,24 

Разом по 

стаду 
1463 17147±272,9 536,8±9,09 3,73±0,004 7,5±0,07 13,4±0,11 



го за 4,2 використані лактації довічний надій 

становив 28758 кг молока з виходом 798,4 кг 

молочного жиру. На третьому місці виявилися 

дочки Дипломата – бугая голштинської селек-

ції, а на четвертому – потомство бугая вітчиз-

няного походження Мая, від якого відповідно 

за 4,1 і 3,8 лактацій отримано довічні: надій – 

25699 і 23547 кг та молочний жир – 834,2 і 

756,5 кг.  

Високодостовірна різниця за довічними на-

доєм та молочним жиром у дочірнього потом-

ства наведених бугаїв-плідників у порівнянні з 

середніми показниками по стаду склала 6400-

11611 та 219,7-366,4 кг (P<0,001).  

Про спадковий вплив бугаїв-плідників на 

вміст жиру в молоці дочок свідчить високодо-

стовірна різниця 0,16% (P<0,001) між найви-

щим показником – 3,81% (дочки Інтула) та 

найнижчим – 3,65% (дочки Сапфіра). 

Аналізуючи ознаки, які також характеризу-

ють довічну продуктивність – надій на один 

день життя та господарського використання, 

можна помітити закономірність, яка полягає у 

тому, що вищий надій на один день життя ха-

рактеризує бугаїв-плідників, у яких дочірнє 

потомство відрізняється відповідно вищими 

показниками довічного надою: Дипломата, 

Сапфіра, Старта і Мая. А найвищий надій на 

один день господарського використання хара-

ктеризує тих бугаїв, у яких дочки відрізняють-

ся відповідно вищими надоями за першу лак-

тацію: Інгібітора, Інтула, Бовака, Вільсона та 

Вольта. 

Відповідь на питання щодо зв’язку величи-

ни надою за першу лактацію з показниками 

тривалості використання та довічної продук-

тивності потомства оцінюваних бугаїв-

плідників дають розрахунки коефіцієнтів ко-

реляцій між цими ознаками, табл. 3.  

Отримані коефіцієнти кореляцій між надо-

єм за першу лактацію і показниками тривалос-

ті використання потомства бугаїв-плідників 

разом по стаду свідчать про їхній від’ємний 

зв’язок, підтверджений високим ступенем до-

стовірності. Тобто, із збільшенням надою ко-

рів за першу лактацію їхня тривалість життя 

зменшується на 18,4%, а кількість днів госпо-

дарського використання і використаних лакта-

цій – на 19,0 і 26,2%. 

Наші дослідження, які свідчать, що висока 

продуктивність за надоєм першої лактації при-

зводить до зниження показників тривалості 

використання та не завжди гарантує високі 

показники довічної продуктивності узгоджу-

ються з іншими дослідженнями за даною про-

блемою. Аналогічні результати отримані при 

дослідженні продуктивного довголіття корів 

червоно-рябої породи у Білорусії [6], чорно-

рябої [1] та червоно-рябої худоби у Росії [4].  

Коефіцієнти кореляцій між надоєм першої 

лактації та показниками тривалості викорис-

тання і довічної продуктивності відокремлено 

у межах потомства оцінюваних бугаїв-

плідників відрізняються істотною мінливістю. 

Ступінь і достовірність зв’язку залежать від 

індивідуальних якостей плідника і змінюються 

від r=-0,585 (надій-кількість лактацій) до 
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Таблиця 3. Кореляція між надоєм за першу лактацію і показниками тривалості  
використання потомства бугаїв-плідників  

Батько Порода n 

Тривалість 
Кгв, 

% 

Кількість 

лактацій 

  
життя, 

дн. 

господарського 

використання, дн. 

Інгібітор Голшт. 136 -0,042 -0,038 0,028 -0,048 

Інтул Голшт. 53 -0,073 -0,036 0,134 -0,154 

Банф Голшт. 239 0,126 0,101 0,093 -0,043 

Бовак Голшт. 160 -0,003 -0,033 -0,036 -0,132 

Вільсон Голшт. 59 0,183 0,211 0,185 0,095 

Віце Голшт. 53 0,152 0,158 0,189 -0,086 

Вольт Голшт. 102 0,106 0,111 0,154 -0,102 

Дипломат Голшт. 72 -0,227* -0,232 -0,192 -0,322** 

Керрі Голшт. 55 0,064 0,023 0,012 0,007 

Май УЧеР 76 0,224* 0,212 0,119 0,163 

Сапфір Голшт. 54 -0,073 -0,026 0,084 -0,311* 

Старт УЧеР 52 -0,346** -0,359** -0,365** -0,585*** 

Разом по стаду 1463 -0,184*** -0,190*** -0,154*** -0,262*** 



r=0,224 (надій-тривалість життя). Хоча у дочок  

більшості бугаїв-плідників кореляція від’ємна, 

а якщо додатна, то низька.  

За даними усього стада додатні та підтвер-

джені статистично коефіцієнти кореляцій 

отримані лише між надоями за першу лакта-

цію та на один день життя і господарського 

використання, табл. 4. Довічні показники на-

дою, загального виходу молочного жиру та 

його вмісту в молоці у варіанті цього розраху-

нку не корелюють з надоєм за першу лакта-

цію.  

Разом з тим, отримані кореляції між величи-

ною надою за першу лактацію та показниками 

довічної продуктивності потомства оцінюва-

них бугаїв-плідників за ступенем, напрямком 

та достовірністю характеризуються, у більшо-

сті випадків, додатними і достовірними зна-

ченнями, підкреслюючи цим їхні індивідуаль-

ні племінні якості. 

Найвищі коефіцієнти кореляцій між надоєм 

першої лактації та довічними надоєм і вихо-

дом молочного жиру отримано переважно у 

потомства бугаїв з високими показниками мо-

лочної продуктивності дочок-первісток – Інту-

ла, Бовака, Вільсона, та Вольта. 

Із оцінюваних бугаїв-плідників за усіма по-

казниками найкращим виявився бугай україн-

ської червоно-рябої молочної породи зі спад-

ковістю голштина 75% – Май 5573, який є 

продовжувачем заводської лінії Iмпрувера 

333471. Племінні задатки Мая 5573 формува-

лися під впливом спадковості його високоцін-

них предків. Батько – родоначальник заводсь-

кої лінії Iмпрувер 333471, є правнуком видат-

ного плідника Р. Соверінга. Від матері 

Iмпрувера 333471 Віверс Соврін Рефлекшн 

Пел 2002683 за 365 днів шостої лактації було 

отримано 10097 кг молока жирністю 3,81%.  

Таким чином, враховуючи показники трива-

лості використання та довічної продуктивності 

потомства оцінених бугаїв-плідників різного 

генетичного походження, можна зробити уза-

гальнення, що удосконалення українських мо-

лочних порід за великим рахунком повинно 

ґрунтуватись на кращих генетичних ресурсах 

плідників вітчизняної селекції. При викорис-

танні бугаїв зарубіжного походження доцільно 

поєднувати їхні продуктивні якості з довголіт-

тям. 

Висновки. 
Тривалість використання та довічна продук-

тивність корів української червоно-рябої мо-

лочної породи племінного стада детермінуєть-

ся індивідуальною спадковістю бугаїв-

плідників.  

Високий рівень надою за першу лактацію 

потомства оцінених бугаїв не гарантує збіль-

шення у них показників господарського вико-

ристання та довічної продуктивності. 

Потомство бугаїв вітчизняної селекції не 

поступається за показниками продуктивного 

довголіття потомству чистопородних голш-

тинських плідників. 
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Таблиця 4. Кореляція між надоєм за першу лактацію і показниками довічної 
продуктивності потомства бугаїв-плідників  

Батько Порода n 

Довічний: Надій на: 

надій, кг 

вихід мо-

лоч. жиру, 

кг 

вміст 

жиру, %  

один день 

життя, кг 

один день 

господар. вико-

ристання, кг 

Інгібітор Голшт. 136 0,206* 0,167* 0,045 0,441*** 0,527*** 

Інтул Голшт. 53 0,344** 0,249* 0,235 0,622*** 0,659*** 

Банф Голшт. 239 0,256*** 0,173** -0,095 0,371*** 0,396*** 

Бовак Голшт. 160 0,294*** 0,224** 0,221** 0,442*** 0,505*** 

Вільсон Голшт. 59 0,437*** 0,345** 0,373** 0,569*** 0,503*** 

Віце Голшт. 53 0,290* 0,195 0,126 0,369*** 0,292* 

Вольт Голшт. 102 0,301*** 0,224* 0,098 0,439*** 0,432*** 

Дипломат Голшт. 72 0,047 -0,071 0,17 0,331** 0,460*** 

Керрі Голшт. 55 0,242* 0,178 -0,161 0,378** 0,513*** 

Май УЧеР 76 0,303** 0,327** 0,029 0,286** 0,241* 

Сапфір Голшт. 54 0,066 -0,101 -0,059 0,147 0,128 

Старт УЧеР 52 -0,243 -0,450*** -0,279* -0,015 0,260* 

Разом по стаду 1463 0,014 -0,046 0,097*** 0,308*** 0,507*** 
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ВЛИЯНИЕ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ПРОДУКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ КОРОВ 
УКРАИНСКОЙ КРАСНО-ПЕСТРОЙ МОЛОЧНОЙ ПОРОДЫ 

Хмельничий Л. Н., Вечорка В. В. 

Сумской национальный аграрный университет, г. Сумы 

Проведены исследования по оценке быков-производителей по показателям продолжительности использования и 

пожизненной продуктивности их дочерей украинской красно-пестрой молочной породы. Установлено достоверное 

влияние производителей на продолжительность жизни, показатели хозяйственного использования и пожизненную 

продуктивность потомства, которое детерминируется индивидуальной наследственностью быков. Установлена 

положительная корреляция между удоем первой лактации и показателями пожизненной продуктивности коров. 

Высокий уровень удоя по первой лактации потомства отдельных быков-производителей не гарантирует увеличения 

у них показателей хозяйственного использования и пожизненной продуктивности. Дочери помесных по голштин-

ской породе быков отечественной селекции не уступали по показателям продуктивного долголетия потомству, 

полученному от чистопородных голштинских производителей. 

Ключевые слова: украинская красно-пестрая молочная порода, быки-производители, продолжительность ис-

пользования, пожизненная продуктивность, удой, молочный жир. 

INFLUENCE PROGENITOR BULLS ON PRODUCTIVE LONGEVITY OF COWS UKRAINIAN 
RED-WHITE DAIRY BREED 

L. Khmelnychyi, V. Vechorka 

Sumy National Agrarian University; Ukraine, Sumy  

The research for estimation of sires in terms of duration use and lifetime productivity of their daughters was conducted. 

The offspring of bull-sires of Ukrainian Red-and-White dairy breed were studied. The purpose of research – characteristics 

of sires on indicators duration of use and lifetime productivity their daughters with definition of bull-breeders on signs of 

longevity. 

Thus signs of longevity and lifetime productivity of sire's daughters of Holstein and Ukrainian Red-and-White dairy 

breeds, under influence of their heredity have significant variability. 

Analysis milking, of daughter's descendants scored sires for 305 days of first lactation shows that its level, especially the 

highest rates do not coincide with the indicators of life expectancy and economic use. 

Genetic correlations among milk yield for first lactation and indicators of lifetime productivity of cows were positive. The 

extent and reliability of relationship depends on individual qualities of bull-sires and vary from r=-0,585 (milk yield / number 

of lactations) to r=0,224 (milk-yield / longevity). In most bull-sires correlation is negative, and if positive, is low. 

The high level of milk yield for first lactation cows, progeny of individual sires does not guarantee the increase of indica-

tors of economic use and lifetime productivity. Daughters of crossbred for Holstein breed bulls of the national selection not 

inferior for indicators of productive longevity of offspring, obtained from purebred Holstein sires.  

Key words: Ukrainian Red-and-White dairy breed, bull sire, duration of use, lifetime productivity, milk yield, milk fat. 



Постановка проблеми. Новим альтернати-

вним напрямом забезпечення енергетичної по-

живності раціонів годівлі сільськогосподарсь-

кої птиці стало використання сухих рослинних 

жирів, а саме пальмових. Завдяки своїм влас-

тивостям пальмова олія, особливо виготовле-

ний на її основі сухий пальмовий жир, з успі-

хом застосовується для виробництва маргари-

нів, комбінованих жирів, морозива, добавок-

розпушувачів, косметичних і фармакологічних 

продуктів та інших побутових засобів. З поча-

тку 2000-х років пальмову олію активно вико-

ристовують для виробництва біопалива [1]. 

Сучасна система нормування годівлі дає 

можливість забезпечити потребу птиці в осно-

вних поживних речовинах та одержати високу 

продуктивність за економних витрат корму. 

До організму птиці одночасно повинні надхо-

дити усі необхідні поживні, мінеральні та біо-

логічно активні речовини [2, 6]. Нестача або 

надлишок однієї з поживних речовин обов’яз-

ково призводить до змін у використанні енер-

гії корму. 

На підставі опрацювання літературних дже-

рел встановлено, що для успішного ведення 

галузі птахівництва, особливо годівлі курчат-

бройлерів вітчизняними і закордронними під-

приємствами та фірмами пропонуються різно-
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Вивчено ефективність використання комплексних кормових добавок на основі пальмового жиру у 

складі комбікорму для курчат-бройлерів та їх вплив на продуктивність і перетравність поживних 

речовин в організмі птиці. 

Встановлено, що згодовування кормових добавок з введенням пальмового жиру у складі комбікорму 

піддослідної птиці мало позитивний ефект на їх збереженість, продуктивність і засвоєння основних 

поживних речовин. Кращою продуктивною дією характеризувалася кормова добавка – ВАМЖК. 

Згодовування її курчатам-бройлерам II дослідної групи у кількості 3% сприяло підвищенню 

продуктивності на 5,1%, перетравності сирого протеїну – на 5,8%, сирого жиру – на 4,9% та сирої 

клітковини – на 1,4%. Водночас введення до основної кормосуміші   бройлерам III дослідної групи 5% БЖК 

також спостерігалася тенденція до підвищення продуктивності на 6,6% та кращого засвоєння 

поживних речовин корму. 

Ключові слова: курчата-бройлери, раціон, пальмовий жир, продуктивність, соєва макуха,  

перетравність.  

манітні кормові добавки. Проте, багато з них 

не завжди забезпечують стабільні результати, 

а деякі, особливо нового покоління, потребу-

ють детальної перевірки. До числа таких кор-

мових добавок, які виготовляє ТзОВ “ПРО-

ФАТ” міста Дніпропетровськ і відносяться – 

вітамінно-амінокислотно-мінерально-жировий 

комплекс, білково-жировий концентрат та біл-

ково-вітамінна добавка до складу яких вхо-

дить пальмовий жир. 

Невелике на 1–3% збільшення кількості жи-

ру в раціоні, збалансованому за вмістом проте-

їну, амінокислот і мінеральних речовин, при-

зводить до збільшення живої маси бройлерів, 

підвищення перетравності кормів, а також по-

ліпшення оплати корму приростом. 

За даними О. С. Оріщук [3, 4] збагачення 

раціонів сільськогосподарської птиці жирами 

дозволяє підвищити енергетичну забезпече-

ність організму. 

Проте, у дослідах на бройлерах, досліджу-

вали вплив пальмового жиру тільки на динамі-

ку живої маси та конверсію корму. У зв’язку з 

цим залишається не вивченим влив кормових 

добавок із введенням до їх складу пальмового 

жиру на збереженість, споживання корму, пе-
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ретравність і засвоєння основних поживних 

речовин. 

На наш погляд, вирішення цієї проблеми є 

актуальним і потребує детального вивчення. 

Це і ряд інших важливих питань спонукало 

нас до проведення наукових досліджень у цьо-

му напрямі. Тому метою даної роботи було 

вивчення впливу використання сухого пальмо-

вого жиру в комбікормах курчат-бройлерів на 

перетравність основних поживних речовин 

раціону та продуктивність птиці.  

Матеріали і методика досліджень. Із до-

бових курчат м’ясо-яєчного напряму продук-

тивності за принципом аналогів було сформо-

вано чотири групи по 50 голів [5]. Перша гру-

па була контрольною, дві інші – дослідними. 

Тривалість експерименту склала 43 доби. 

Утримання курчат кліткове. Параметри мікро-

клімату та освітлення підтримувалися у межах 

норм ВНТП-АПК-04.05. 

Курчатам контрольної групи стосовно віко-

вих і технологічних періодів вирощування зго-

довували повнораціонний комбікорм, а II, III, 

IV дослідних груп такий самий комбікорм, але 

з додаванням до нього замість соєвої макухи 

та соєвої олії сухих рослинних кормових жи-

рів згідно зі схемою експерименту (табл. 1). 

При цьому годівниці усіх дослідних груп 

курчат відключали від загальної технологічної 

лінії подачі комбікорму і, залежно від добової 

даванки, його засипали у годівниці вручну. 
Результати досліджень та їх обговорення. 

З огляду на високу інтенсивність росту курча-

та-бройлери надто чутливо реагують на забез-

печеність організму необхідною кількістю по-

живних, мінеральних та біологічно активних 

речовин. Для них надзвичайно важливе зна-

чення має збалансованість раціону, особливо в 

ранньому віці – на першому-другому тижнях 

життя, коли курча практично не пристосоване 

до навколишнього середовища і піддається 

впливу різних стресових факторів. Як відомо, 

ферментативна система травного тракту фор-

мується у курчат протягом десяти діб. Тому в 

цей період раціони для курчат-бройлерів пови-

нні містити легкозасвоювані поживні речови-

ни. З віком курчат змінюються їх потреби в 

енергії, поживних і біологічно активних речо-

винах. Як бачимо з викладеного, курчат необ-

хідно годувати за періодами їх вирощування, 

кожному з яких відповідають хімічний склад і 

поживність комбікормів.  

Дані поживності повнораціонних комбікор-

мів, які згодовували курчатам дослідних груп 

у перші 14 діб стартового періоду з додаван-

ням рослинних жирів замість еквівалентної 

кількості соєвої макухи та соєвої олії, істотно 

від контролю не відрізнялися (табл.2). 

Вміст обмінної енергії в комбікормі курчат 

II дослідної групи зріс на 1,6%. Що стосується 

вмісту сирого протеїну, сирого жиру, сирої 

клітковини, їх рівень у дослідних групах дещо 

знизився, але був у межах норми для відповід-

ного кросу.  

Надто важливе значення при вирощуванні 

курчат має збереженість їх відносно початко-

вої кількості, оскільки непередбачуваний від-

хід птиці спричиняє непродуктивні витрати і 

завдає збитків виробництву м’яса бройлерів. У 

нашому експерименті відхід курчат був неви-

соким: збереженість у контрольній і II дослід-

ній групах становила 99%, у III та IV групах – 

100%. Тобто включення сухих рослинних жи-

рів у комбікорми курчат позитивно вплинуло 

на їх збереженість. 

Введення у комбікорми для м’ясних курчат 

дослідних груп сухих рослинних жирів спра-

вило позитивний вплив не тільки на споживан-

ня корму, а й інтенсивність росту птиці.  

Результати проведених досліджень показа-

ли, що жива маса курчат, яким згодовували 

рослинні жири у різні ростові періоди, більш 
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Група Характер годівлі 

I (контрольна) Основна кормосуміш (ОК) 

II ОК+3% вітамінно-амінокислотно-мінерально-жирового комплексу 

(ВАМЖК) 

III ОК+5% білково-жирового концентрату (БЖК) 

IV ОК+10% білково-вітамінної добавки (БВД) 

Таблиця 1. Схема науково-господарського експерименту  



інтенсивно зростала у II та III дослідних гру-

пах. Так, у курчат II дослідної групи, якій зго-

довували 5% ВАМЖК за 7-добовий період ви-

рощування жива маса збільшилася на 2,8% 

(Р<0,95), на 14 добу – 3,3% (Р>0,99), 21 добу – 

5,1% (Р>0,999) і на кінець вирощування – на 

4,3% (Р>0,999), порівняно з контролем. Ще 

інтенсивніше росли курчата, які отримували у 

складі комбікорму 7% БЖК. І, якщо, за перші 

7 діб вирощування їх перевага була незначною 

0,5 %, то в послідуючі облікові періоди вона 

складала відповідно 2,4% (Р>0,95), 1,7% 

(Р>0,999), 6,6 і 5,6% (Р>0,999). Аналіз динамі-

ки живої маси курчат дослідних груп показав, 

що найбільш оптимальним терміном згодову-

вання птиці сухих рослинних жирів є остання 

фаза вирощування. 

Визначення перетравності поживних речо-

вин корму та вивчення характеру обмінних 

процесів в організмі птиці є одним з важливих 

методів оцінки кормів. Ступінь забезпечення 

птиці поживними речовинами визначається 

рівнем засвоюваності та використання їх в ор-

ганізмі. 

Облік використаних комбікормів упродовж 

основного періоду фізіологічного досліду та 

дані про їхній хімічний склад дозволили вста-

новити, що введення у раціон пальмового жи-

ру позитивно позначилося на перетравності 

поживних речовин в організмі піддослідних 

курчат-бройлерів. На основі одержаних даних, 

за кількістю спожитих із кормом і виділених із 

послідом поживних речовин, були визначені 

коефіцієнти їх перетравності (табл. 3).  

Аналіз показників перетравності основних 

поживних речовин піддослідними курчатами, 

які вирощуються на м’ясо, свідчить про між-

групову різницю, яка на нашу думку, спричи-

нена введенням до складу комбікормів, кормо-

вих добавок на основі сухого пальмового жи-

ру.  

У всіх піддослідних курчат-бройлерів кое-

фіцієнт перетравності сухої та органічної ре-

човини відрізнявся не суттєво. Більш значні 

відмінності на користь II, III і IV груп виявлені 

за перетравністю сирого протеїну.  

Так, у курчат-бройлерів III групи цей показ-

ник був на 6,2% вищим порівняно з I 

(контрольною) групою. Птиця II та IV груп, 

яка отримувала у складі комбікорму 3% 

ВАМЖК і 10% БВД замість соєвої олії та соє-

вої макухи переважала аналогів I 

(контрольної) на 1,6–5,8%. 

Крім того, птиця II, III та IV дослідних 
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Показник 
Група 

I (контрольна) II III IV 

Обмінної енергії, МДж 1,25 1,27 1,25 1,23 

Обмінної енергії, ккал 300,0 303,7 300,7 294,8 

Сирого протеїну 23,1 22,7 22,7 22,9 

Сирої клітковини 4,8 4,8 4,6 4,5 

Сирого жиру 4,1 4,1 4,0 4,0 

Кальцію 1,0 1,38 1,4 1,4 

Фосфору 0,78 0,93 0,95 1,1 

Натрію 0,2 0,2 0,2 0,2 

Лізину 1,36 1,37 1,33 1,33 

Метіоніну+цистин 0,96 0,95 0,95 0,96 

Триптофану 0,31 0,30 0,29 0,26 

Треоніну 0,77 0,77 0,73 0,66 

Гістидину 0,45 0,45 0,45 0,45 

Лінолевої кислоти 1,0 1,0 1,0 1,0 

Таблиця 2. Поживність комбікорму для курчат-бройлерів, %  



груп, яким згодовували комбікорм із введен-

ням ВАМЖК, БЖК та БВД переважала за кое-

фіцієнтом перетравності сирої клітковини, 

який у II групі становив 11,1%, у III – 12,1% та 

у IV – 12,8%, що на 1,41%, 2,41% та 3,11%  

вище ніж у курчат I (контрольної) групи.  

Курчата-бройлери II, III та IV дослідних 

груп відзначалися кращою перетравністю си-

рого жиру. Включення кормових добавок на 

основі пальмового жиру підвищило коефіцієн-

ти перетравності жиру у курчат II групи на 

4,9%, у III – на 4,7% та у IV – на 3,8% порівня-

но із аналогами I (контрольної) групи. Порів-

нюючи показники перетравності безазотистих 

екстрактивних речовин можна помітити, що 

піддослідні курчата II, III та IV груп на 1,31-

4,85% переважали аналогів I (контрольної) 

групи. 

Висновки. 1. Згодовування сухих рослин-

них жирів курчатам м’ясо-яєчного напряму 

продуктивності позитивно впливає на їх збере-

женість і динаміку живої маси. Зокрема, вве-

дення у раціони  ВАМЖК і БЖК замість соє-

вої макухи і соєвої олії збільшує продуктив-

ність птиці відповідно на 2,8–5,1% та 0,5–

6,6%. 

2. Результати проведених досліджень пока-

зують, що курчата-бройлери дослідних груп, 

яким згодовують кормові добавки на основі 

пальмового жиру в складі комбікорму краще 

засвоюють та перетравлюють поживні речови-

ни раціону. 

Перспективою подальших досліджень  
буде вивчення вищезазначених кормових до-

бавок на жирнокислотний склад грудних м’я-

зів бройлерів. 
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Таблиця 3. Перетравність поживних речовин в організмі курчат-бройлерів, %   

Показник 

Група 

контрольна дослідні 

I, n=3 II, n=3 III, n=3 IV, n=3 

Суха речовина 68,07±0,118 68,68±0,074* 67,08±0,123** 69,77±0,518* 

Органічна речовина 75,22±0,202 75,82±0,316 74,35±0,150* 76,77±0,258* 

Сирий протеїн 66,60±0,398 72,41±0,321** 72,76±0,274** 68,25±0,190* 

Сирий жир 78,50±0,281 83,46±0,223*** 83,16±0,231** 82,30±0,141** 

Сира клітковина 9,69±0,341 11,10±0,225* 12,10±0,150** 12,80±0,195** 

БЕР 81,21±0,376 82,52±0,071* 86,06±0,265** 85,92± 0,145** 
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ПРОДУКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ КОРМОВЫХ ДОБАВОК С ВВЕДЕНИЕМ 
ПАЛЬМОВОГО ЖИРА НА ПЕРЕВАРИМОСТЬ КОРМА И  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 

Цап С. В., Орищук О. С., Рубан Н. О., Мусич О. И.  

Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск 

Изучена эффективность использования комплексных кормовых добавок на основе пальмового жира в 

составе комбикорма цыплят-бройлеров на производительность и переваримость питательных веществ. 

Установлено, что скармливание кормовых добавок с введением пальмового жира в составе комбикор-

ма подопытной птицы имело положительный эффект на их сохранность, производительность и усвое-

ние основных питательных веществ. Лучшим продуктивным действием характеризовалась кормовая 

добавка – ВАМЖК. Скармливания ее цыплятам-бройлерам II опытной группы в количестве 3% способст-

вовало повышению продуктивности на 5,1%, переваримости сырого протеина – на 5,8%, сырого жира – 

на 4,9% и сырой клетчатки – на 1,4%. В то же время введение в основную кормосмесь бройлерам III 

опытной группы 5% БЖК также имело тенденцию к повышению продуктивности и усвоению питатель-

ных веществ корма. 

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, рацион, пальмовый жир, продуктивность, соевый жмых, перева-

римость. 

PRODUCTIVE EFFECT OF FEED ADDITIVES WITH THE INTRODUCTION OF PALM 
OIL ON PERFORMANCE AND DIGESTIBILITY OF BROILER CHICKENS  

S. Tsap, O. Orishchuk, N. Ruban, O. Mussich 

Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovsk 

 

The efficiency of complex use of feed additives based on palm oil as a part of broiler chickens feed on perform-

ance and digestibility of nutrients in the body broilers. 

Found that feeding of feed ingredients with the injection of palm oil as a part of the experimental feed the birds 

had a positive effect on their safety, productivity and assimilation of essential nutrients. The best action was char-

acterized by productive feed additive - amino acid-vitamin-mineral-fat complex. Feeding this feed additive to 

broiler chickens experimental group II in the amount of 3% helped increase productivity by 5,1% digestibility of 

crude protein – 5,8%, crude fat – by 4,9% and crude fiber – 1,4%. However, the injection to the basic Forage 

mixture chickens experimental group III 5% protein and fat content  also tended to improve performance by 6,6% 

and better absorption of food nutrients. 

 

Key words: Broiler, diet, palm oil, performance, nutrition, soybean meal, digestibility. 



Постановка проблеми. Відмічаючи роль 

протеїну, зоотехнічна наука виділяє його 

вплив на продуктивність в межах 20–25%, тоді 

як енергії, відводиться до 65%. На практиці 

цілком очевидно, що протеїн є стримуючим 

фактором, оскільки раціони, як правило, забез-

печені енергією, а включення протеїну завжди 

супроводжується підвищенням надоїв.  

Тривале недостатнє протеїнове живлення, 

незбалансоване за сухою речовиною є причи-

ною глибоких змін обміну речовин в організмі 

тварин. 

У перші 2 – 3 тижні лактації, корови вико-

ристовують жири і білки організму, тому у цей 

час необхідно підвищувати забезпечення орга-

нізму корів амінокислотами за рахунок джерел 

протеїну, нерозчинного в рубці [6]. 

В. І. Петренком [5], доведено, що для біль-

шості корів під час першої третини лактації 

суха речовина корму повинна містити 19% си-

рого протеїну, у середині – 14% і під час сухо-

стою – до 12%.  

За даними Г. О. Богданова [1], у перші міся-

ці лактації у високопродуктивних корів, навіть 

за високого рівня годівлі, практично неможли-

во поповнити в організмі витрати мінеральних 

речовин, зокрема і мікроелементів, які виділя-

ються з молоком. 

Важливу роль у підвищені біологічної пов-

ноцінності годівлі худоби відіграє балансуван-
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ня раціонів за вмістом таких мікроелементів 

як цинк, йод, кобальт, мідь, марганець, залізо 

[4]. 

На думку Ібатулліна І. І., значення мікро-

елементу селену недооцінене в годівлі тварин, 

він визнаний на сьогодні життєво необхідним 

елементом і поставлений в один ряд з іншими 

важливими мікроелементами [2]. Тому ви-

вчення доступності селену важливе так само 

як і вивчення доступності заліза, міді, цинку, 

марганцю, кобальту та йоду. 

Отже на основі аналізу останніх досліджень 

вітчизняних та зарубіжних вчених, можна зро-

бити висновок, що продуктивність корів зале-

жить від рівня сухої речовини та протеїну у 

раціоні, а також доступності мікроелементів 

для забезпечення потреб організму. Збалансо-

ваність та відповідні співвідношення мікроеле-

ментів у кормових раціонах – головне завдан-

ня для отримання бажаного ефекту за принци-

пом “годівля – продуктивність – стан здоров’я 

– прибуток”. 

Метою проведеного дослідження було ви-

вчення доступності мікроелементів заліза, мі-

ді, цинку, марганцю, кобальту, йоду та селену 

в І, ІІ і ІІІ фази лактації та продуктивності ко-

рів за різних рівнів сухої речовини та протеїну 

в їх раціоні. Завдання дослідження передбача-

ли визначення надоїв молока та вивчення в 

балансовому досліді видимої доступності залі-

за, міді, цинку, марганцю, кобальту, йоду та 
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селену в різні фази лактації. 

Матеріал і методи дослідження. Дослі-

дження проводились на фермі в смт. Велика 

Багачка Полтавської області на коровах украї-

нської чорно-рябої і червоно-рябої порід. У 

господарстві переважна більшість отелів корів 

припадає на зимово-весняний період. Дослі-

дження проведені згідно схеми (табл. 1) 

У першій контрольній групі в раціоні місти-

лось 15,4 кг сухої речовини та 2010 г сирого 

протеїну. У другій дослідній групі в раціоні 

містилось відповідно 17,0 кг та 2214 г, а в тре-

тій відповідно – 18,6 кг та 2423 г.  

Визначення хімічного складу кормів прово-

дили в Інституті тваринництва НААН Украї-

ни. Залізо, мідь, цинк, кобальт і марганець – 

полум’яним атомно–адсорбційним методом із 

однієї наважки на спектрофотометрі AAS–1, 

селен – флоуриметричним методом із 2,3–

діамінонафталіном [3]. 

Результати досліджень та їх обговорення. 

У результаті проведеного дослідження було 

встановлено, що в першу фазу лактації (табл. 

2) найвищі надої молока були в третій дослід-

ній групі та дещо меншим був даний показник 

другій дослідній групі.  

У другу фазу лактації найвищий надій мо-

лока було отримано в третій групі корів. Вод-

ночас в другій групі надій був на 4,3 % біль-

ший порівняно з контролем. 

У третю фазу лактації, як і в попередню, 

найбільші надої молока були в третій групі. 

Водночас надій в другій групі був на 6,7% та у 

третій групі – на 16,0% більшим порівняно з 

контролем. 

Видима доступність мікроелементів у пер-

шу фазу лактації наведена в табл. 3. У корів 

першої групи доступність заліза складала 

23,4%. У корів другої та третьої групи доступ-

ність заліза була нижчою відповідно на 0,9% 

та 2,0% порівняно із показниками першої гру-

пи. 

Доступність міді у корів першої групи скла-

дала 48,5%, тоді як у тварин другої групи вона 

була вищою на 0,9%. В корів третьої груп до-

ступність міді була нижчою на 1,6% порівняно 

з контрольною групою.  

Доступність цинку у корів першої групи 

складала 54,3%, другої групи – 55,3%, третьої 

– 54,7%. Тобто в корів другої, третьої груп до-

ступність цинку була більшою порівняно з 

аналогами першої групи відповідно на 1,0% та 

0,4%. 

Видима доступність марганцю у корів пер-

шої групи склала 43,4%. У корів другої групи 

вона була меншою на 1,2%, та у тварин тре-

тьої груп навпаки, була вищою відповідно на 

0,4% порівняно з аналогами першої групи. 
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Таблиця 1. Схема досліду  

Група 

Кіль-

кість 

корів 

Підготовчий 

період 

(30 днів) 

Дослідний період (270 днів) 

І фаза (90) днів ІІ фаза (90 днів) ІІІ фаза (90 днів) 

І контрольна 30 ОР ОР 

ІІ дослідна 30 ОР ОР + 10% сухої речовини та  протеїну 

ІІІ дослідна 30 ОР ОР + 20% сухої речовини та  протеїну 

Група тварин 
Фаза лактації 

За лактацію 
І ІІ ІІІ 

І контрольна 22,0±0,46 17,8±0,50 12,6±0,40 17,4±0,36 

ІІ дослідна 24,7±0,75* 18,6±0,54 13,5±0,51 18,9±0,51 

ІІІ дослідна 24,9±0,57* 19,9±0,63* 15,0±0,59* 20,3±0,58* 

Таблиця 2. Середньодобовий надій молока за різних рівнів протеїнового живлення, кг 

Примітка: * – Р≥0,95  



Доступність кобальту у корів першої групи 

була найнижчою і складала 53,4%, тоді як у 

тварин другої та третьої груп вона була вищою 

відповідно на 2,0%, та 1,4%. 

Доступність йоду у корів першої групи 

складала 53,2%. У корів другої групи вона бу-

ла більшою на 4,9%, а третьої групи навпаки, 

нижчою на 0,2%. 

Доступність селену у корів першої групи 

складала 39,8%, тоді як у корів другої групи 

вона була більшою на 3,6%, третьої на 3,4% 

порівняно із аналогами першої групи.  

Видима доступність мікроелементів у другу 

фазу лактації наведена в табл. 4. У корів пер-

шої та третьої груп доступність заліза склада-

ла 24,8%. У тварин другої групи вона була ви-

щою на 1,1%. 

Доступність міді у корів першої групи скла-

дала 53,5%, в той же час, у корів другої групи 

вона була вищою на 0,9%, третьої – 4,1%. 

Доступність цинку у корів першої групи 

складала 58,4%, другої – 55,4%, третьої – 

57,7%.  

Видима доступність марганцю у корів пер-

шої групи складала 46,6%. У тварин другої та 

третьої груп вона була нижчою відповідно на 

0,4% та 0,9% порівняно з аналогами першої 

групи.  

Доступність кобальту була у корів першої 

групи була найнижчою і складала 58,8%, у той 

же час у корів другої групи вона була вищою – 

на 0,5%, третьої – на 0,1%. 

Доступність йоду у корів першої групи 

складала 56,3%, у корів другої групи вона була 

вищою на 2,1%, в третьої – на 1,9%. 

Доступність селену у корів першої групи 

була 45,4%, тоді як у тварин другої групи вона 

була більшою на 0,9%, а третьої на 2,6%.  

Видима доступність мікроелементів у тре-

тю фазу лактації наведена в табл. 5. У корів 

першої групи доступність заліза складала 

22,4%. У корів другої групи вона була вищою 

на 6,0%, третьої – на 2,7%, порівняно із показ-

никами першої групи.  

Доступність міді у корів першої та третьої  

груп складала 48,3%, тоді як у корів другої 

групи вона була нижчою на 3,8%. 

Доступність цинку у корів першої групи 

складала 58,3%, другої – 58,4%, третьої – 

58,8%. 

Видима доступність марганцю у корів пер-

шої групи складала 45,3%, у корів другої гру-

пи вона була нижчою на 0,5%, третьої групи – 

на 0,1%. 

Доступність кобальту у корів першої групи 

була найнижчою і складала 52,4%, тоді як у 

тварин другої та третьої групи вона була біль-

шою на 0,3% і 0,5%. 

Доступність йоду у корів першої та другої 

групи складала 54,4%. У корів третьої групи 

вона була нижчою – на 0,1%. 

Доступність селену у корів першої групи 

була 42,1%, тоді як у тварин другої групи вона 

була більшою на 1,0%, третьої на 1,0% порів-

няно із показниками першої групи. 
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Таблиця 4. Видима доступність мікроелементів раціонів у другу фазу лактації, % (M±m, n=4)  

Група Fe Cu Zn Mn Co I Se 

І 23,4±0,21 48,5±0,11 54,3±0,12 43,4±0,15 53,4±0,18 53,2±0,12 39,8±0,15 

ІІ 22,5±0,14* 49,4±0,15* 55,3±0,11* 42,2±0,24* 55,4±0,11* 58,1±0,20* 43,4±0,35* 

ІІІ 21,4±0,4* 46,9±0,12* 54,7±0,18 43,8±0,13 54,8±0,14* 53,4±0,12 43,2±0,23* 

Таблиця 3. Видима доступність мікроелементів раціонів у першу фазу лактації, % (M±m, n=4)  

Група Fe Cu Zn Mn Co I Se 

І 24,8±0,14 53,5±0,12 58,4±0,14 46,6±0,15 58,8±0,18 56,3±0,12 45,4±0,18 

ІІ 25,9±0,23* 54,6±0,18* 55,4±0,13* 46,2±0,14 59,3±0,12 58,4±0,14* 46,3±0,12* 

ІІІ 24,8±0,21 57,6±0,12* 56,7±0,10* 45,7±0,07* 58,9±0,17 58,2±0,10* 48±0,14* 



Висновки: 
1. Найвищий надій молока був у третій 

групі корів, які отримували додатково в раціо-

ні 20% сухої речовини та протеїну (20,3 кг), 

дещо менший у другій групі корів, що отриму-

вали додатково 10% сухої речовини та протеї-

ну (18,9 кг) порівняно з контрольною групою 

(17,4 кг). 

2. При додаванні в раціон 10% сухої речо-

вини та протеїну доступність заліза зросла на  

8,8%, кобальту на 1,7%, йоду на 4,3%, селену 

– на 10.6%, та знизилась міді, цинку та марган-

цю відповідно на 1,2%, 1,1% та 1,6% (Р≥0,95).  

3. За додавання в раціон додатково 20% 

сухої речовини та протеїну доступність заліза 

зросла на 1,0%, цинку на 1,7%, кобальту і йоду 

– на 1,2%, селену на 1,8%, а також знизилася 

доступність цинку та марганцю відповідно на 

0,5% та 0,3% (Р≤0,95).  
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Таблиця 5. Видима доступність мікроелементів раціонів у третю фазу лактації, % (M±m, n=4)  

Група Fe Cu Zn Mn Co I Se 

І 22,4±0,14 48,3±0,11 58,3±0,15 45,3±0,14 52,4±0,18 54,4±0,12 42,1±0,14 

ІІ 28,4±0,22* 44,5±0,34* 58,4±0,09 44,8±0,12 52,7±0,38 54,4±0,14 43,1±0,10* 

ІІІ 25,1±0,34* 48,3±0,34 58,8±0,28 45,4±0,20 52,9±0,15 54,3±0,24 43,1±0,12* 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ И ДОСТУПНОСТЬ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ ПРИ  
РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ СУХОГО ВЕЩЕСТВА И ПРОТЕИНА В РАЦИОНЕ 

Цвигун А. Т., Цвигун О. А. 

Подольский государственный аграрно-технический университет, г. Каменец-Подольский 
Приведены результаты научно-хозяйственного опыта проведенных на украинских черно-пестрых и 

красно-пестрых коровах в разные фазы лактации при различных уровнях протеинового питания. Уста-
новлено, что наивысший надой молока был в третьей группе коров получавших дополнительно в рационе 
20% протеина и сухого вещества, несколько меньшим надой был во второй группе коров получавших до-
полнительно 10 % протеина. Видимая доступность макроэлементов в І, ІІ и ІІІ фазы лактации была са-
мой низкой в контрольной группе. При введении в рацион дополнительно 10% протеина доступность мак-
роэлементов была достоверно выше, а при добавлении в рацион 20 % протеина несколько ниже. 

Ключевые слова: сухое вещество, протеин, видимая доступность, рацион, кормление, железо, медь, 
цинк, марганец, кобальт, йод, селен. 



Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.4.№1,2016 283 

THE PRODUCTIVITY OF COWS AND AVAILABILITY OF MICROELEMENTS AT 
DIFFERENT LEVELS OF DRY SUBSTANCE AND PROTEIN IN THE RATION  

A. Tsvigun, O. Tsvigun 

State Agrarian and Engineering University in Podilya, Kamianets-Podilskyi 

The article shows the results of scientific and economic experiment conducted at Ukrainian black and white 
and red and white cows during different lactation phases at different levels of protein supply. 

Noting the role of protein zootechnics allocates its impact on productivity of 20-25%. While the energy is given 
to 65%. In practice, it is clear that protein is the limiting factor as the rations are usually provided with energy, 
and inclusion of protein is always accompanied by higher yields. 

The aim of the study is to investigate the microelements availability of Iron, Copper, Zinc, Manganese, Cobalt, 
Iodine and Selenium in I, II and III Phases of cows’ lactation and productivity at different levels of dry substance 
and protein in their ration. 

The study was carried out at the farm in Velyka Bagachka village, Poltava region at Ukrainian black and 
white and red and white cows. The ration in the first control group included 15.4 kg of dry substance and 2010 g 
of crude protein. The ration in the second experimental group includes accordingly 17.0 kg and 2214 g, and in the 
third - 18.6 kg and 2423 g. 

It was found that the highest milk yield was in the third group of cows that received additional 20% of dry sub-
stance and protein (20.3 kg) into the ration, slightly lower it was in the second group of cows that received addi-
tional 10% of dry substance and protein (18.9 kg) compared with the control group (17.4 kg). 

Adding to the ration 10% of dry substance and protein the availability of Iron increased by 8.8%, Cobalt by 
1.7%, Iodine by 4.3%, Selenium by 10.6%, and conversely it was decreased in Copper, Zinc and Manganese ac-
cordingly by 1.2%, 1.1% and 1.6% (R≥0,95). 

By adding into the ration additional 20% of dry substance and protein the availability of Iron increases by 
1.0%, Zinc – by 1.7%, Cobalt and Iodine – by 1.2%, Selenium – by 1.8%, and the availability of Zinc and Manga-
nese decreases accordingly by 0.5% and 0.3% (R≤0,95). 

Key words: dry substance, protein, visible availability, ration, feeding, Iron, Copper, Zinc, Manganese, Co-
balt, Iodine, Selenium.  



Постановка проблеми. Основною складо-

вою живого організму є протеїн, оскільки його 

життєдіяльність тісно пов’язана з обмінними 

процесами, головну роль в яких відіграють біл-

кові речовини [15].  

На сьогоднішній день встановлено, що про-

дуктивність високопродуктивних голштинсь-

ких корів залежить не тільки від кількості про-

теїну у раціоні, а й від його типу, тобто від роз-

щепленого (РП) і нерозщепленого (НРП) мік-

роорганізмами рубця [16, 17] і чим вища моло-

чна продуктивність корів, тим більша їх потре-

ба у нерозщепленому протеїні [4, 5, 6, 7]. Важ-

корозчинна фракція протеїну у рубці розщеп-

люється у тонкому кишечнику на амінокисло-

ти, які з амінокислотами мікробного білка за-

безпечують в них потребу організму [9]. Роз-

щеплена у рубці фракції протеїну забезпечує 

мікрофлору азотом та надходження у кишків-

ник бактеріального білка. 

Тому, нормування протеїнового живлення у 

високопродуктивних корів  в Україні необхід-

но також проводити не лише за кількістю си-

рого та перетравного протеїну, а за кількістю 

синтезованого мікробного білка та нерозщеп-

леного у рубці протеїну [1, 2, 3]. Підвищений 

вміст важкорозчинного протеїну в рубці спри-

яє кращому використанню сухої речовини кор-

му та підвищує продуктивність корів [8]  

Потреба корів у розщепленій фракції проте-

їну, при забезпеченні раціонів енергією, може 

бути за надоїв: 15 кг молока – 90%; 25 кг моло-

ка – 76%; 35 кг молока – 68% і 40 кг молока – 

ЧЕРНАДЧУК М. М., аспірант 
БОМКО В. С., д. с.-г. н. 

Білоцерківський національний  

аграрний університет, м. Біла Церква 

На підставі даних, отриманих під час проведення науково-господарського досліду, найкращі 

результати за молочною продуктивністю були отримані від корів 4-ї дослідної групи, які отримували 

раціони із 2 кг bypass сої. Перевага за середньодобовими надоями молока 4 % -ової жирності склала в 4-й 

дослідній групі 5,5 кг (P<0,001) або 13,9 % порівняно з показниками контрольної групи.  

Найменші витрати корму на 1 кг молока спостерігали у корів 4-ї дослідних групи, яким згодовували 

раціони з 2 кг bypass сої, де рівень важкорозчинного протеїну склав 40 % від сирого протеїну і ці витрати 

склали 6,5 МДж проти 7,4 МДж у 1-й контрольній групі. 

Ключові слова: високопродуктивні корови, bypass соя, макуха соєва, сирий протеїн, розщеплений 

протеїн, нерозщеплений протеїн, середньодобовий надій, затрати корму. 

64% [13]. Підбір компонентів за показниками 

розпаду протеїну в рубці дозволяє підвищити 

продуктивність корів на 8-14 % з одночасним 

зниженням витрат кормів, особливо білкових 

[11].  

Одним із доступних способів "захистити" 

протеїну від розпаду в рубці є термічна й хімі-

чна обробка зерна, шротів, макухи та екстру-

дування зерна бобових культур [10, 11].  

Забезпечення корів протеїном залежить не 

тільки від швидкість його розщеплення в руб-

ці, але від часу перебування там корму. Грубі 

корми багаті на клітковину і лігнін, довше пе-

ребувають в рубці, а зернові корми, особливо 

у вигляді гранул, швидко проходять перед-

шлунки і значна їх частина не розщеплюється, 

а надходить до сичуга і кишечнику [12]  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженнями нерозщепленого у рубці про-

теїну в забезпечення організму амінокислота-

ми, які так необхідні для синтезу тваринного 

білка займалися Orskov E. R., Шевченко М. Л., 

Strzetelski J. A., Свеженцов А.І., Духин И.П., 

Бельденков А.И., Клинская М.М. і ін. Питан-

нями забезпечення потреби високопродуктив-

них корів у протеїні за рахунок мікробного бі-

лка і білка кормів, який не підлягав деградації 

в рубці, а розкладався в тонкому кишечнику 

тобто за рахунок так званого “обмінного про-

теїну”, який складається із амінокислот, що 

всмокталися в тонкому кишечнику як з кормо-

вого, так і мікробного білка і доступні для ме-

таболізму в тканинах, займаються Skorko-
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Sajko H., Райхман А. Я., Chilliard Y., 

Holtshausen L., Jensen R. G. і ін.  

Однак не встановлений вплив bypass сої на 

продуктивність високопродуктивних корів го-

лштинської породи різної селекції і не встано-

вленні оптимальні її норми згодовування за 

періоди лактації.  

Тому, ліквідація дефіциту важкорозчинної 

фракції сирого протеїну у раціонах високопро-

дуктивних корів за рахунок bypass сої є однією 

із актуальних проблем молочного скотарства в 

Україні. 

Метою наших досліджень було встановити 

вплив bypass сої на продуктивність високопро-

дуктивних корів у перші 100 діб лактації, як 

джерела важкорозчинної фракції протеїну, на 

фоні раціонів з поступовою заміною макухи 

сої на bypass сою.  

Матеріали і методика досліджень. Для 

вивчення ефективності використання bypass 

сої у годівлі високопродуктивних корів ТОВ 

“Вітчизна” Конотопського району Сумської 

області, за принципом аналогів відібрали чоти-

ри групи корів української чорно-рябої молоч-

ної породи після першої лактації, які знаходи-

лись в першій половині сухостійного періоду. 

У підготовчий період, протягом другої фази 

(30 діб) сухостійного періоду, піддослідних 

корів годували за однаковими раціонами в 

складі яких було 2,0 кг макухи сої (табл. 1).  

У дослідний період, у перші 100 діб лакта-

ції, тваринам контрольної групи годували ра-

ціоном підготовчого періоду, в складі якого 

продовжували використовувати макуху соєву. 

Раціони годівлі дослідних груп відрізнялись 

від 1-ї контрольної групи тим, що у 2-й дослід-

ній групі 1 кг макуху сої замінили на 1 кг by-

pass сою, у 3-й–1,7 кг макуху сої замінили на 

1,7 кг bypass сою,а у 4-й–2,0 кг макуху сої за-

мінили на 2,0 кг bypass сою . 

Результати досліджень. На сучасних моло-

чних комплексах України по виробництву мо-

лока використовується однотипна годівля ко-

рів, впровадження якої призвела велика кіль-

кість наукових досліджень. Однак на сьогодні-

шній день не проводились дослідження, спря-

мовані на впровадження однотипної годівлі на 

молочних фермах з продуктивністю 8,0-10 ти-

сяч кілограм за лактацію. У зв’язку з цим ми 

розробили малокомпонентні кормові сумішки 

за однотипної годівлі корів, які враховують не 

лише продуктивність тварин на даному етапі, 

а й їх фізіологічний стан. При розробці кормо-

вих сумішок використовували метод норму-

вання кормів на середню голову однорідної 

групи враховуючи те, що коровам впродовж 

перших двох місяців лактації необхідно згодо-

вувати стільки кормів, скільки вони з’їдають 

без залишків. 

У зрівняльний періоду досліду різниця в 

годівлі піддослідних корів за групами була 

відсутня, а в основний період досліду неодна-

кова кількість важкорозчинної фракції сирого 

протеїну за рахунок bypass сої по різному по-

значилися на поїданні об’ємних кормів, про 

що свідчать дані табл. 2 (у таблиці приведений 

раціон для порівняльного періоду та усередне-

ні раціони для дослідного періоду, за спожити-

ми кормами, по групам, а також склад комбі-

корму та поживна їх цінність).  

З даних видно, що піддослідні корови під 

час досліду споживали із заданих 5 кг сіна лю-

цернове 4,1-4,8 кг, з 25 кг силосу кукурудзяно-

го – 20,8-24,6 кг, а з 10 кг сінажу люцерни – 

8,4-9,7 кг. Мелясу, солому та комбікорм-

концентрат піддослідні корови поїдали повніс-

тю.  

Споживання сухих речовин кормів, у розра-

хунку на 100 кг живої маси корів, складали 

4,18 кг в 1-й контрольній групі, 4,07 – у 2-й 

дослідній групі, 4,32 кг – у 3-й дослідній групі 

і 4,55 кг – у 4-й дослідній групі. Крім того, до-
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Таблиця 1. Схема науково-господарського досліду 

Група 
Кількість, 

голів 
Досліджуваний фактор 

1-а контрольна 10 Комбікорм концентрат (КК)+ макухи сої 2 кг. 

2-а дослідна 10 КК + макухи сої 1 кг, bypass сої 1 кг. 

3-я дослідна 10 КК + макухи сої 0,3 кг, bypass сої 1,7 кг. 

4-а дослідна 10 КК + bypass сої 2 кг. 
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Таблиця 2. Раціони годівлі дійних корів живою масою 590 кг, середньодобовий надій 40 кг 

Корм, кг 

Група тварин / добова даванка, кг 

Кормова суміш 
1-а  

контроль 

2-а 

 дослідна 

3-а 

 дослідна 

4-а 

 дослідна 

1 2 3 4 5 6 

Сіно люцернове 5,0 4,2 4,1 4,4 4,8 

Солома пшенична 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Сінаж люцерновий 10,0 8,5 8,4 8,9 9,7 

Силос кукурудзи 25,0 21,6 20,8 22,4 24,6 

Патока 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Комбікорм 10,61 10,61 10,61 10,61 10,61 

Склад комбікорму 

Корнаж кукурудзи 2 2 2 2 2 

Кукурудза мелена 3 3 3 3 3 

Пшениця мелена 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Соєва макуха 2,5 2,5 1,5 0,8 0,5 

Вypass соєвий 0 0 1 1,7 2 

Соняшниковий шрот 1 1 1 1 1 

Монокальційфосфат 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Крейда кормова 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Магнію Сульфат 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Cіль кухона  0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

TRT (органічні мікроелементи) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Оптиген 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

Мікосорб (адсорбент) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Вітамін бленд 0,02 % 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

В раціоні міститься: 

СР у раціоні, кг 27,5 25,1 24,4 25,9 27,3 

Конверсія корму 1,6 1,6 1,63 1,66 1,7 

Обмінної енергії 311 288 284 294 307 

NEL у раціоні, Мдж/кг 6,7 6,8 6,83 6,83 6,84 

NFC (неструктурні вуглеводи), % 37,1 37,5 36,5 36,7 36,5 

СП у раціоні, % 16,20 16,5 16,40 16,20 16,00 

Рощеп. протеїн, % 11,80 12,0 11,30 10,50 9,60 

Нерощ. протеїн, % 4,40 4,5 5,10 5,70 6,40 

СК у раціоні, % 16,10 15,4 15,60 15,60 16,00 

НДК, % 36,30 35,6 35,90 35,70 36,10 

КДК, % 22,10 21,4 21,50 21,50 21,90 

СЖ, % 3,00 3,0 3,60 3,90 4,00 

Не структурні вуглеводи, % 37,1 37,5 36,5 36,7 36,5 

Конверсія АЗОТУ, % 32,8 32,6 32,4 33,6 34,1 

Ca, г 222,8 209,8 202,5 209,8 221,1 

P, г 104,5 98,8 95,2 95,8 101,0 

Na, г 79,8 79,3 73,2 80,3 79,2 

Сu, мг 346,5 341,9 331,8 341,9 346,7 

Zn, мг 968,0 937,9 924,8 947,9 971,9 

Se, мг 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 

Надій (по NEL з раціону), кг 45,9 41,5 40,2 43,2 46,0 

Надій (по nXP з раціону), кг 43,0 39,5 39,7 42,8 45,3 

Ціна молока (з 1 кг корму), грн 2,47 2,64 2,72 2,67 2,58 

Зароблено грн\корову\день 211,2 190,6 191,8 209,4 224 

Собівартість л молока, грн (вартість 

кормів в структурі собівартості 60%), 
3,67 3,88 3,87 3,73 3,61 



слідні корови краще реагували надоями на 

авансовану годівлю. Спожиті корми забезпе-

чували корів сирим протеїном на рівні 16,0-

16,5% від сухої речовини, важкорозчинною 

його фракцією на рівні 27,3% від сирого про-

теїну в 1-й контрольній групі, 31,1% – у 2-й 

дослідній групі, 35,2% – в 3-й дослідній групі і 

40,0% – у 4-й дослідній групі. Вміст сирої клі-

тковини в дослідних групах 15,4-16% від сухої 

речовини при 16,1% в контролі за спожитими 

кормами. При цьому НДК і КДК у 2-й, 3-й і 4-

й дослідних груп відповідно склав: 35,9, 35,7 і 

36,1% та 21,5% у 2-й та 3-й групах 21,9% у 4-й 

дослідній групі, а в 1-й контрольній групі НДК 

–35,6% і КДК–22,1%.  

Цукрово-крохмально-протеїнове відношен-

ня було в нормі і коливалося 2,2-2,28:1 при 

нормі 2,1:1. Раціони по мікроелементам були 

збалансовані за мікроелементами органічного 

походження, за рахунок введення в комбікор-

ми (TRT), а за вітамінами – Вітамін бленд 

0,02%.  

Серед основних критеріїв, які свідчать про 

ступінь реалізації генетичного потенціалу, є 

рівень їх молочної продуктивності корів. Зва-

жаючи на те, що рівень молочної продуктив-

ності залежить від повноцінності та збалансо-

ваності годівлі тварин, ми за допомогою про-

грами розрахували який середньодобовий на-

дій забезпечує чиста енергія лактації (NEL), 

який повинен скласти, кг/добу: у 1-й контроль-

ній групі – 41,5; у 2-й дослідній – 40,2; у 3-й – 

43,2 і 4-й – 46, а по протеїну (nXP) відповідно 

39,5, 39,7, 42,8 і 45,3 кг. При цьому конверсія 

корму в молоко повинна скласти 1,63-1,7 у до-

слідних групах, а в контролі 1,6.  

Надходження в організм піддослідних корів 

різних рівнів поживних речовин та важкороз-

чинної фракції протеїну забезпечило залеж-

ність середньодобових надоїв молока від цих 

показників (табл. 3).  

Найвищі надої натурального молока в сере-

дньому за 100 діб досліду мали корови дослід-

них групи, які переважали корів-аналогів кон-

трольної групи за середньодобовими надоями 

натурального молока відповідно на 1,2, 2,6 і 

5,0 кг, або на 2,8, 6,2 і 11,8 %. 

У молоці дослідних корів, за винятком 3-ї 

дослідної групи, відмічено також однозначне 

збільшення вмісту жиру на 0,03–0,07%. Тому 

перевага за середньодобовими надоями 4 % -

ового молока була також вагомою порівняно з 

контрольною групою і склала у 2-й дослідній 

групі 1,4 кг або 3,5 %, в 3- й дослідній групі – 

2,3 кг або 5,8% (P<0,001) і в 4-й дослідній гру-

пі – 5,5 кг (P<0,001) або 13,9%.  

Найкращі результати за молочною продук-

тивністю були отримані від корів 4-ї дослідної 

групи, які отримували раціони із 2 кг bypass 

сої.  

Основним показником, що визначає ефек-

тивність виробництва молока, є витрати корму 

на 1 кг молока. Результати проведених дослі-

джень свідчать, що на виробництво молока 
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Показник 

Група 

контрольна 
дослідна 

2 3 4 5 

Середньодобовий надій молока за 100 діб досліду, кг: 

Натуральної жирності 42,2±0,34 43,4±0,40 44,8±0,38 47,2±0,44 

4 %-ої жирності 39,6±0,39 41,0±0,32 41,9±0,21 45,1±0,22** 

Вміст жиру в молоці, % 3,75±0,119 3,78±0,116 3,74±0,124 3,82±0,127 

Вміст білка в молоці, % 3,22±0,121 3,23±0,113 3,25±0,120 3,27±0,114 

Валовий надій молока на корову за 100 діб лактації, кг 

Натуральної жирності 4220±35,9 4340±45,4 4480±38,8*** 4720±42,6*** 

4 %-ої жирності 3960±39,4 4100±38,7 4190±31,2*** 4510±22,9*** 

У % до контролю – 102,8 106,2 111,8 

У % до контролю 4 % 
– 103,5 105,8 113,9 

Таблиця 3. Продуктивність дослідних корів за 100 перших днів лактації і витрати кормів в 
середньому за дослід (М±m, n=10)  



корів за різного вмісту в раціонах мікроелеме-

нтів витрати корму на 1 кг молока із збільшен-

ням продуктивності знижуються. Так, за пері-

од досліду найменші витрати корму на 1 кг 

молока спостерігали у корів 4-ї дослідних гру-

пи, яким згодовували раціони з 2 кг bypass сої, 

де рівень важкорозчинного протеїну склав 

40% від сирого протеїну і ці витрати склали 

6,5 МДж проти 7,4 МДж у 1-й контрольній 

групі 

Висновок. 
Кращі показники молочної продуктивності 

корів та менші затрати кормів на одиницю 

продукції були отримані в дослідних корів, які 

отримували більше важкорозчинної фракції 

сирого протеїну за рахунок використання by-

pass сої.  

Перспективою подальших досліджень є 

вивчення впливу bypass сої у раціонах на від-

творні функції високопродуктивних корів.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ BYPASS СОИ В КОРМЛЕНИИ 

ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ  

Чернадчук М. М., Бомко В. С.  
Белоцерковский национальный аграрный университет, г. Белая Церковь. 

На основании данных, полученных при проведении научно-хозяйственного опыта, лучшие результаты по молоч-

ной продуктивности были получены от коров 4-й опытной группы, получавших рационы с 2 кг bypass сои. Преиму-

щество по среднесуточным надоям молока 4%-ой жирности составила в 4-й опытной группе 5,5 кг (P <0,001) или 

13,9 % по сравнению с показателями контрольной группы. 

Наименьшие затраты корма на 1 кг молока наблюдали у коров 4-й группы, которым скармливали рационы с 2 кг 
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bypass сои, где уровень труднорастворимого протеина составил 40 % сырого протеина и эти расходы составили 

6,5 МДж против 7,4 МДж в 1-й контрольной группе. 

Ключевые слова: высокопроизводительные коровы, bypass соя, жмых соевый, сырой протеин, расщепленный 

белок, нерасщеплённый протеин, среднесуточный надой, затраты корма. 

EFFICIENCY OF USE OF SOY BYPASS IN FEEDING HIGHLY PRODUCTIVE COWS  

M. Chernadchuk, V. Bomko.  
Bila Tserkva National Agrarian University, Bila Tserkva 

The main component of a living organism is a protein because its vital functions closely related to metabolic processes; 

the main role is played by protein substances.  Today it is found that the productivity of highly productive Holstein cows de-

pends not only on the amount of protein in the diet, but also on its type, i. e. the split and undigested micro-organisms in the 

rumen, and the higher the milk yield of cows, the greater their need in undigested protein. Soluble fraction of protein in the 

rumen is broken down in the small intestine to the amino acids of microbial protein which together with amino acids of mi-

crobe protein provide the body's need. Broken down in the rumen fractions of protein provides microflora with nitrogen and 

entering the bacterial protein to the intestines Therefore, standardization of protein supply in highly productive cows in 

Ukraine must also be carried out not only by the number of raw and digestible protein, and by the number of synthesized mi-

crobial protein and undigested protein in the rumen. Investigation dealing with content of undigested protein in the rumen in 

supplying organism with amino acids was conducted by many scientists over the years, but it was not determined bypass ef-

fect of soy on the productivity of highly productive cows of Holstein breed of different selection and it was not set the best 

standards of feeding by lactating cows. 

The objective of our research was to determine the effect of soy bypass on productivity of high-yielding cows during the 

first 100 days of lactation as a source of insoluble protein fractions on the background of the gradual replacement of dietary 

soybean meal to bypass soy. 

For the experiment, we selected highly productive cows of Ukrainian black- and-white dairy cattle after the first lactation, 

which were in the first half of the dry period and by the principle of analogues we formed four groups. In the preparatory 

period during the second phase (30 days) of dry period, experimental cows were fed with the same rations which contained 

2.5 kg of soybean meal. In the research period, and in the first 100 days of lactation, the cows from the control group were 

fed with the diet which contained soybean meal. Feeding rations of experimental groups differed from the 1st control group 

that the 2nd experimental group 1 kg of soybean meal was replaced by 1 kg bypass soy, 3rd – 1.7 kg of soybean meal re-

placed the 1.7 kg of soya bypass, 4 th – 2.0 kg of soybean meal was replaced by 2.0 kg bypass soy. 

Tested cows during the experiment were fed from the set 5 kg alfalfa hay 4,1-4,8 kg with 25 kg of silage corn - 20,8-24,6 

kg, 10 kg of alfalfa hay – 8,4–9,7 kg. Molasses, straw and fodder concentrate experimental cows consumed completely. Con-

sumption of dry matter feed per 100 kg live weight of cows accounted for 4.18 kg in the 1st control group, 4.07 – in the 2nd 

experimental group, 4.32 kg – 3rd experimental group and 4 55 kg – 4th experimental group. More over tested cows re-

sponded better yields in advanced nursing. Consumed feed provided cows with raw protein on the level of 16,0–16,5% from 

dry matter, its soluble fraction on the level of 27.3% from raw protein in the 1st control group, 31.1% – in the 2nd experi-

mental group, 35.2% – in the 3rd experimental group and 40.0% - in 4th experimental group. The content of raw fiber in 

experimental groups 15,4–16% of the dry matter at 16.1% in the control of consumed feed. This NIR and FTC in the 2nd, 3rd 

and 4th respectively research groups was: 35.9; 35.7 and 36.1 and 21.5% – in the 2nd and 3rd groups and 21.9% – 4 experi-

mental group and a 1-NIR control group – 35.6% and the FTC – 22.1%. Sugar-starch-protein ratio was normal and ranged 

2,2–2,28 1 at a rate of 2.1: 1. Diets in trace elements were balanced by trace elements of organic origin, due to the introduc-

tion of the feed (TRT), and for vitamins - Vitamin Blend 0.02%. Among the main criteria that indicates the extent to which 

genetic potential is the level of milk production. Taking into account that the level of milk production depends on the useful-

ness and balanced animal feed, we calculated average yield which provides clean energy of lactation (CEL), which should 

reach kg / day: the 1st control group – 41.5; in the 2nd research – 40.2; in the 3rd – 43.2 and 4 – 46, and protein, respec-

tively, 39.5; 39.7; 42.8 and 45.3 kg. This feed conversion to milk ought to make 1,63-1,7 in the research groups, and control - 

1.6. The highest yields of natural milk, an average during 100 tested days had the cows from the experimental groups that 

dominated cows from analogue controls for average daily milk yield of natural milk, respectively, 1.2; 2.6 and 5.0 kg or 2.8; 

6.2, and 11.8%. In the milk of research cows except for the 3rd research group it was noticed unambiguous increase in fat 

content 0,03-0,07%. Therefore preference on average daily 4% milk yield was also significant compared to the control group 

and was in the 2nd experimental group 1.4 kg or 3.5% in the experimental group and 3 - 2.3 kg or 5, 8% (P <0,001) and 4 

experimental group – 5.5 kg (P <0,001) or 13.9%. The best results of milk productivity were obtained from the cows of the 

4th experimental group that received rations of 2kg bypass soybeans. Thus, during the experiment, the lowest costs of feed for 

1 kg of milk were observed in the cows from the 4th experimental group which were fed rations of 2kg bypass soy where the 

level of soluble protein was 40% of raw protein and these expenses were 6.5 MJ vs. 7, 4 mJ in the 1st control group. The best 

data of milk production of cows and lower feed costs per unit of production were obtained in experimental cows which re-

ceived more soluble fraction of raw protein due to the use of bypass soy. The prospect of further research is to study the im-

pact of bypass soya in diets for highly productive cows on reproductive function of cows. 

Key words: highly productive cows, by pass soybeans, soybean meal, raw protein, digested protein, undigested protein, 

average yield, the cost of food. 



Постановка проблеми. Конституція і екс-
тер’єр є важливими складовими елементами 
комплексної оцінки тварин, що відображають 
загальну будову, зовнішній вигляд і форми 
організму, які  зумовлені анатомо-
фізіологічними особливостями, спадковими 
факторами, що проявляються в характері про-
дуктивності тварин і їх реакції на вплив чин-
ників зовнішнього середовища. 

Важливість вивчення конституції полягає в 
тому, що тільки конституційно міцні тварини 
здатні бути здоровими, високопродуктивними, 
давати повноцінний приплід, ефективно ви-
тримувати щоденні експлуатаційні наванта-
ження і тривалий час використовуватись у ста-
ді [4, 5, 9, 10, 13]. 

Оцінка тварин за конституцією і екстер’є-
ром доцільна ще й тому, що ці показники є ос-
новою, на якій набувають свого розвитку всі 
ознаки тварини, зокрема, продуктивність і 
якість продукції, здоров’я, життєздатність, ре-
зистентність, характер індивідуального розви-
тку, травна, ферментна і гормональна системи, 
тип нервової діяльності, темперамент і стресо-
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Наведено результати вивчення конституційних особливостей корів-первісток української червоної 
молочної породи та їх зв’язок з продуктивними та технологічними якостями.  

Встановлено, що первістки з умовно щільним типом конституції за більшістю показників габаритних 
промірів тулуба вірогідно перевершували ровесниць з умовно рихлим типом. Порівняно з первістками 
умовно рихлого типу статистично значуща різниця виявлена на користь тварин умовно щільного типу 
лише за індексами глибокогрудості та широкогрудості відповідно на: 4,7% за Р>0,999 та 2,15% за 
Р>0,999, тоді як вищі значення за більшістю індексів будови тіла належать тваринам умовно рихлого 
типу. 

Первістки умовно щільного типу конституції вірогідно перевершують аналогів умовно рихлого типу 
за всіма кількісними ознаками молочної продуктивності, тоді як однолітки умовно рихлого типу за 
надоями ледь перевищували стандарт української червоної молочної породи (3100 кг молока за першу 
лактацію). Дещо кращими за всіма технологічними ознаками були тварини умовно щільного типу 
конституції (у більшості варіантів порівнянь різниця вірогідна). 

Ключові слова: корови-первістки, екстер’єр, тип конституції, щільність тіла, молочна 
продуктивність, технологічні якості.  

стійкість та відтворювальна функція [1, 7, 12, 
13]. 

Аналіз останніх досягнень в досліджен-
нях і публікації з даної проблеми. Сучасний 
розвиток вчення про конституцію характери-
зується дослідженням зв’язку ознак конститу-
ції і продуктивності, технологічних якостей 
тварин для вдосконалення існуючих і створен-
ня нових типів і порід тварин засобами відбо-
ру та підбору [1, 7, 12, 13].  

В цілому вченими визначено, що конститу-
ція – це спадкова ознака, яка представлена в 
організмі певним генетичним комплексом, і 
засобами відбору та підбору є можливість фо-
рмувати в стадах ті типи будови тіла, які є 
найбільш придатні для промислової технології 
виробництва молока [13, 14].  

Науково обґрунтованим є твердження про-
фесора Ю. Д. Рубана [11] про те, що при роз-
робці нових методів з визначення типів кон-
ституції, метод окомірної оцінки, не зважаючи 
на певну суб’єктивність, має бути основним. 
Його необхідно всіляко розвивати і посилюва-
ти, доповнюючи різними промірами екстер’є-
ру. 
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Метою досліджень було вивчити конститу-
ційні особливості корів молочного стада зале-
жно від щільності тіла та встановити зв’язок 
екстер’єрно-конституційних ознак із продук-
тивними та технологічними ознаками тварин. 

Дослідження проведено на коровах-
первістках української червоної молочної по-
роди загальною чисельністю 168 голів, які бу-
ли однолітками за віком та аналогами за фізіо-
логічним станом. Дослідне поголів’я належало 
СПП “Чумаки” Дніпропетровської області, 
утримувалося безприв’язним боксовим спосо-
бом з годівлею з кормових столів та доїнням у 
доїльному залі на доїльній установці типу 
“Карусель”. 

Екстер’єр і конституцію тварин оцінювали 
за відомими методами [3, 4]. Типи конституції 
визначали шляхом візуальної оцінки і за умов-
ним об’ємом тулуба за Ю. П. Полупаном 
(цитовано за Й. З. Сірацьким та ін. [4]), та за 
щільністю тіла за формулою В. Ф. Вацького 
[2]: 

 
 
де  ГГ – глибина грудей, см; 
ШМ – ширина зада в маклаках, см; 
КДТ – коса довжина тулуба, см. 
Формула для визначення щільності тіла те-

пер має такий вигляд: 

 
Розподіл корів на три типи конституції здій-

снювали за відхиленням 0,67σ від середнього 
показника щільності тіла, який характеризує 
кількість грамів маси тіла на 1 см3 умовного 
об’єму тулуба, і за ширшого співвідношення 
тварини відносяться до умовно рихлого типу 
конституції, а за меншого співвідношенням – 
до умовно щільного типу. Живу масу корів 
визначали за промірами на 2–3 місяцях лакта-
ції за Е.Ф. Лискуном [6]. Функціональні влас-
тивості вим’я вивчали на II-III місяцях лактації 
за загальноприйнятими методиками. 

Статистичну обробку результатів дослі-
джень проведено методом варіаційної статис-
тики за алгоритмами Н. А. Плохинского [8]. 

Результати досліджень. Серед первісток 
української червоної молочної породи за щіль-
ністю тіла нами було виділено три типи кон-
ституції тварин: умовно рихлий, проміжний і 
умовно щільний. Вивчені конституційні особ-
ливості тварин свідчать про значні відмінності 
у типі будови тіла (табл. 1). 

Дані табл. 1свідчать, що за вивченими пока-
зниками піддослідне поголів’я відрізнялося. 

)()1000( КДТШМГГЖМЩТ ××÷×=
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Щільність тіла = Жива маса :Умовний об'єм тулуба 

 
Ознака 

Тип конституції корів 

умовно щільний, 
І група, n=36 

проміжний, ІІ 
група, n=105 

Умовно рихлий, ІІІ 
група, n=27 

Жива маса, кг 489,7±6,23 487,6±5,32 497,5±6,02 

Висота в холці, см 130,6±0,86*** 126,7±0,34 125,3±0,71 

Висота в крижах, см 137,1±0,71* 137,04±0,52 135,0±0,65 

Ширина грудей, см 46,9±0,32 46,2±0,27 46,4±0,46 

Ширина в маклаках, см 52,4±0,43*** 50,8±0,22 48,7±0,56 

Обхват грудей за лопатками, см  194,2±1,34  195,8±0,69  195,9±1,68 

Глибина грудей, см 69,2±0,68*** 62,7±0,32 60,5±0,56 

Коса довжина тулуба, см 153,6±1,07* 151,3±0,62 150,0±1,37 

Обхват п’ястку, см 19,8±0,11 19,9±0,14 20,1±0,19 

Умовний об’єм тулуба, см3 556965,9±8298*** 481914,7±4635 441952,5±7518 

Щільність тіла, г/см3 0,86±0,014*** 0,99±0,01 1,12±0,02 

Масо-метричний коефіцієнт, кг/см  1,02±0,025  1,02±0,016  1,05±0,017 

Таблиця 1. Жива маса, проміри тулуба та конституційні показники корів-первісток 
української червоної молочної породи,  xSX ±

Примітки: * Р>0,95; ***Р>0,999 при порівнянні з умовно рихлим типом  

Умовний об'єм тулуба = ГГ×ШМ×КДТ 



Первістки з умовно щільним типом конститу-
ції за більшістю показників основних промірів 
тулуба вірогідно перевершували одноліток з 
умовно рихлим типом. Різниця за висотою в 
холці, глибиною грудей, косою довжиною ту-
луба, шириною в маклаках та умовним об’-
ємом тулуба складала, відповідно: 5,3 см 
(Р>0,999), 8,7 см (Р>0,999), 3,6 см (Р>0,95), 3,7 
см (Р>0,999) і 115013,4 см3 (Р>0,999). 

Лише за показником щільності тіла та масо-
метричним коефіцієнтом перевага належить 
тваринам умовно рихлого типу конституції 
порівняно з умовно щільним типом, відповід-
но на 0,26 г/см3 за Р>0,999 та 0,03 кг/см. 

Тварини другої групи за всіма вивченими 
показниками зайняли проміжне положення. 

Для детальнішого з’ясування особливостей 
конституції у піддослідних корів ми розраху-
вали основні та деякі спеціальні індекси будо-
ви тіла (табл. 2). 

Аналізом даних, наведених у табл. 2, з’ясо-
вано, що за індексами екстер’єру у корів усіх 
груп виражений молочний тип. Порівняно з 
первістками умовно рихлого типу статистично 
значуща різниця виявлена на користь тварин 

умовно щільного типу лише за індексами гли-
бокогрудості та широкогрудості відповідно на: 
4,7 % за Р>0,999 та 2,15 % за Р>0,999, проте 
вищі значення решти індексів виявились у тва-
рин умовно рихлого типу, зокрема за індекса-
ми: довгоногості на 4,71 % за Р>0,999, розтяг-
нутості на 2,1 % за Р>0,95, тазогрудним на 
5,78 % за Р>0,999, грудним на 8,94 % за 
Р>0,999, збитості на 4,17 % за Р>0,99, костис-
тості на 0,8 % за Р>0,999, масивності на 7,63 % 
за Р>0,999.  

Аналіз показників молочної продуктивності 
корів-первісток свідчить, що вони знаходяться 
у залежності від щільності тіла тварин 
(табл.3). 

Дані табл. 3 свідчать, що первістки умовно 
щільного типу конституції вірогідно перевер-
шували однолітків умовно рихлого типу за всі-
ма кількісними ознаками молочної продуктив-
ності, а саме: за надоями, молочним жиром і 
молочним білком відповідно на: 448 кг 
(Р>0,999), 13,9 кг (Р>0,99) і 16,4 кг (Р>0,999). 
За показниками якісного складу молока суттє-
вої різниці між дослідними групами тварин не 
встановлено. Коефіцієнт молочності виявився 
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Індекси 

 будови тіла 

Тип конституції корів 

умовно щільний, 
І група, n=36, 

 xSX ±

проміжний, 
ІІ група, n=105, 

 xSX ±

умовно рихлий, 
ІІІ група, n=27, 

 xSX ±

Широкогрудості 35,93±0,462 36,51±0,582 37,03±0,736 

Глибокогрудості 52,99±0,415 49,49±0,316 48,28±0,363*** 

Широкозадості 27,01±0,228 26,02±0,206 24,86±0,210*** 

Довгоногості 47,01±0,385 50,51±0,230 51,72±0,263*** 

Розтягнутості 117,61±0,645 119,42±0,684 119,71±0,795* 

Тазогрудний 89,50±1,29 90,94±1,56 95,28±1,88** 

Грудний 67,77±1,115 73,68±1,216 76,71±1,033*** 

Збитості 126,43±0,911 129,41±0,814 130,60±1,302** 

Костистості 15,24±0,110 15,71±0,082 16,04±0,124*** 

Масивності 148,71±1,389 154,54±1,107 156,34±0,796*** 

Перерослості 104,99±0,36 108,16±0,30 107,74±0,38 

Навантаження на гомілку  24,73±0,43  24,50±0,31 24,75±0,32 

Ейрисомії 
(за Н.М. Зам’ятіним) 

 34,94±0,31  34,91±0,18  34,54±0,33 

Таблиця 2. Індекси будови тіла корів-первісток різних типів конституції, %  

Примітки: *Р>0,95; **Р>0,99; ***Р>0,999 при порівнянні з умовно щільним типом 



закономірно вищим у тварин першої групи по-
рівняно з однолітками третьої на 102,6 кг за 
Р>0,999. 

Слід відзначити, що первістки умовно рих-
лого типу конституції за надоями ледь переви-
щували стандарт української червоної молоч-
ної породи (3100 кг молока за першу лакта-
цію). 

У країнах з розвиненим молочним скотарст-
вом удосконалення існуючих та створення но-
вих високопродуктивних порід і типів молоч-

ної худоби забезпечується селекцією на підви-
щення технологічних якостей тварин, їх при-
стосованості до експлуатаційних навантажень
[4, 7].  

Ми вивчали повноцінність рефлексу моло-
ковіддачі та технологічність первісток різних 
типів конституції (табл. 4).  

Серед піддослідного поголів’я дещо кращи-
ми за всіма технологічними ознаками були 
тварини умовно щільного типу конституції (у 
більшості варіантів порівнянь різниця вірогід-
на). 
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Ознака 

Тип конституції корів 

умовно щільний, І 
група, n=36 

проміжний, ІІ гру-
па, n=105 

умовно рихлий, ІІІ 
група, n=27 

Надій за 305 днів, кг 3724±63,1*** 3442±54,6 3276±83,2 

Молочний жир, кг 143,0±4,37** 127,5±2,27 129,1±3,16 

Молочний білок, кг 117,6±2,84*** 102,9±1,76 101,2±2,24 

Вміст, %: жиру 3,84±0,04 3,93±0,03 3,94±0,05 

білка 3,16±0,03 3,18±0,02 3,09±0,05 

лактози 4,87±0,02 4,9±0,01 4,88±0,02 

мінеральних речовин 0,67±0,002 0,67±0,001 0,67±0,02 

сухого знежиреного молочного 
залишку 

  
8,36±0,03 

  
8,44±0,02 

  
8,35±0,03 

сухих речовин 12,22±0,06 12,41±0,05 12,29±0,07 

Коефіцієнт молочності, кг 761,76±20,052*** 705,33±16,104 659,15±18,512 

Таблиця 3. Молочна продуктивність корів-первісток різних типів конституції,  xSX ±

Примітки: **Р>0,99; ***Р>0,999 порівняно з умовно рихлим типом.  

  
Ознака 

Тип конституції корів 

умовно щільний, 
І група, n=36 

проміжний, 
ІІ група, n=105 

умовно рихлий, 
ІІІ група, n=27 

Разовий надій, кг 8,2±0,14*** 7,8±0,11 7,2±0,13 

Видоєність за першу хвилину, % 42,6±0,92 41,3±0,74 40,8±0,88 

Видоєність за перші три хвилини, % 92,3±1,30* 90,2±1,21 88,9±1,24 

Тривалість доїння, хв 4,6±0,10 4,6±0,08 4,5±0,09 

Середня інтенсивність молоковіддачі, кг/хв 1,8±0,03*** 1,7±0,03 1,6±0,02 

Максимальна інтенсивність молоковіддачі, 
кг/хв 

3,1±0,06*** 3,0±0,05 2,7±0,07 

Швидкість реакції на початок доїння, % 95,1±1,14* 94,1±1,11 92,0±1,16 

Таблиця 4. Технологічні ознаки корів-первісток різних типів конституції,  

Примітки: **Р>0,99; ***Р>0,999 порівняно з умовно рихлим типом.  

xSX ±



Висновки. 
Для вдосконалення стада за показниками 

молочної продуктивності та пристосованості 
до технології машинного доїння слід відбира-
ти тварин умовно щільного типу конституції.  

Перспективи подальших досліджень. 
Провести енергетичну оцінку корів різних ти-
пів конституції та встановити взаємозв’язки 
конституційних ознак з продуктивними, тех-
нологічними і відтворювальними якостями 
тварин.  
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ПРОДУКТИВНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА КОРОВ РАЗНЫХ ТИПОВ 
КОНСТИТУЦИИ 

Черненко Е. И., Черненко А. Н.,1  Дутка В. Р.2 
1Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск 

2Львовский национальный университет ветеринарной медицины 
и биотехнологий им. С.З. Гжицкого, г. Львов 

Приведены результаты изучения конституционных особенностей коров-первотелок украинской крас-
ной молочной породы и их связь с продуктивными и технологическими качествами.  

Установлено, что первотелки с условно плотным типом конституции по большинству показателей 
габаритных промеров туловища достоверно превосходили сверстниц с условно рыхлым типом. В сравне-
нии с первотелками условно рыхлого типа статистически значимая разница установлена в пользу жи-
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вотных условно плотного типа только по индексам глубокогрудости и широкогрудости соответственно 
на: 4,7 % при Р>0,999 и 2,15 % при Р>0,999, тога как выше значение большинства индексов телосложе-
ния принадлежат животным условно рыхлого типа. 

Первотелки условно плотного типа конституции достоверно превосходили аналогов условно рыхлого 
типа по всем количественным показателям молочной продуктивности, тогда как первотелки условно 
рыхлого типа по удою едва превышали стандарт украинской красной молочной породы (3100 кг молока 
за первую лактацию). Лутшими по всем технологическим показателям были животные с условно плот-
ным типом конституции (у большинства вариантов сравнений разница достоверная). 

Ключевые слова: коровы-первотелки, экстерьер, тип конституции, плотность тела, молочная про-
дуктивность, технологические качества.  

PRODUCTIVE AND TECHNOLOGICAL QUALITITS OF COWS OF DIFFERENT 
TYPES OF CONSTITUTION 

О. Chernenko, О. Chernenko,1 V. Dutka2 
1Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovsk 

2Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named  
after S.Z. Gzhytsky, Lviv  

The results of the study of constitutional features of cows, dairy breed heifers Ukrainian Red and their rela-
tionship with productive and technological qualities. 

It was found that the dense type heifers suspended the constitution for most of the global body measurement 
indicators well above its conventional peers loose. .The difference in height at the withers, deep chest, oblique 
body length, width and maklakah nominal volume of the body was, respectively, 5,3 cm (P>0,999), 8,7 cm 
(P>0,999), 3,6 cm (P>0,95), 3,7 cm (P> 0,999) and 115,013.4 cm3 (P>0,999). Only in terms of body density ad-
vantages are relatively loose type animals compared to conventionally constitution dense type of 0,26 g/cm3 
(P>0,999). 

Compared to the first-born loose type conventionally statistically significant difference was found for animals 
conventionally dense type only indexes hlybokohrudosti and shyrokohrudosti respectively 4,7% in P> 0,999 and 
2,15% in P> 0,999, while higher values for most indices body structure are relatively loose animal type. 

Firstborn relatively thick type Constitution significantly superior to analogue relatively loose all types of 
quantitative traits of milk production, namely for yields, milk fat and milk protein respectively 448 kg (P> 0,999), 
13,9 kg (Р> 0,99) and 16,4 kg (P> 0,999). In terms of milk quality, there is no significant difference between the 
group of experimental animals is not installed. Firstborn relatively loose type for the constitution yields slightly 
higher than standard Ukrainian Red dairy breed (3100 kg of milk for the first lactation). 

Something better than all the technological features animals were relatively dense type of constitution (most 
likely option comparisons difference). 

Key words: cow’s first child, exterior, type of constitution, the density of the body, milk yield, technological 
ability. 



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-

ШЕВЧУК Т.В., докторант 

КИРИЛІВ Я.І., д. с.-г. н., професор 
Львівський національний університет ветери-
нарної медицини та біотехнологій 
ім. С.З. Ґжицького, м. Львів, Україна 

Стаття присвячена вивченню ефективності використання стрес-протектору “Гліцин” для 
лактуючих самок сріблясто-чорних та червоних лисів та дослідженню його впливу на  
репродуктивні властивості. 

Експериментально доведено, що у всіх дослідних групах використання гліцину зумовлює 
підвищення виробничих витрат, а відтак зниження прибутковості. Можливо, з метою 
зниження впливу звукового подразника на організм лактуючих самок необхідно збільшити дози 
досліджуваного стрес-протектора, або змінити його на більш дешевший та ефективніший, що 
відкриває перспективи для майбутніх досліджень.  

Ключові слова: лиси, кольорові типи, стрес, стрес-протектор, показники відтворення, 
ефективність. 

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. 



Постановка проблеми. Відомо, що систе-
матичний відбір корів з високою продуктивніс-
тю і підбір до них плідників відповідної якості 
та одержання від них потомків методом транс-
плантації ембріонів, а потім відбір і розведення 
від них кращих із покоління в покоління, дозво-
лить в більш короткі терміни сформувати ма-
сив високопродуктивної худоби. Адже застосу-
вання методу трансплантації ембріонів дає мо-
жливість отримати максимальну кількість на-
щадків від високопродуктивних корів. Це ефе-
ктивний спосіб інтенсифікації відтворення та 
прискорення генетичного прогресу у скотарст-
ві [12, 3, 7].  

За одну гормональну обробку від корови-
донора в середньому отримують біля п’яти 
ембріонів. Якщо ж донора використовувати 3-
4 рази на рік, то цю цифру можна довести до 
15-20. Маючи лише 10-20 корів рекордисток, 
можна створити протягом одного року ремон-
тне стадо у 150-400 голів, а за два роки від 
вказаних корів можна створити цілу родину 
[13]. Тому кількість тварин-трансплантантів у 
господарствах України має тенденцію до збі-
льшення [2]. Це також дасть змогу досягти ви-
сокої інтенсивності розмноження потомства 
від обмеженої кількості генотипів, відібраних 
за основною селекційною ознакою породи [9, 
11, 10]. Адже при популяційному підході знач-
но підвищується роль оцінки генотипових яко-
стей тварин. Ще А. С. Серебровський [8] від-
значав, що вищої форми селекція досягає тоді, 
коли створюється можливість проводити від-
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Встановлено, що прогнозована середня молочна продуктивність дочок, отриманих методом 

трансплантації ембріонів, на основі даних продуктивності їх біологічних матерів (корів-донорів) та 

матерів батьків  складає 11104 кг молока, що на 2309 кг, за відповідних умов утримання та годівлі, 

перевищує середній показник надою по стаду господарства. При цьому слід зазначити, що корови-донори 

мають більший вплив на кількісні показники молочної продуктивності дочок, а матері батьків – на якісні.  

Ключові слова: голштинська порода, трансплантація ембріонів, молочна продуктивність, вміст 

жиру і білка в молоці  

бір за генотипом. 
Основне завдання племінної роботи в тва-

ринництві полягає в тому, щоб здійснити гене-
тичне поліпшення однієї або декількох госпо-
дарсько-корисних ознак тварин. За чистопоро-
дного розведення, що являється основним ме-
тодом розведення молочних порід худоби, це 
завдання досягається шляхом відбору кращих 
тварин за селекційними ознаками для подаль-
шого розведення. 

Найважливішою господарсько-корисною 
ознакою молочної худоби є ї продуктивність. 
Вона є основою всіх методів відбору та оцінки 
за комплексом ознак [5]. Для розмноження ви-
сокоцінних тварин необхідно знати наскільки 
буде реалізовано їх генетичний потенціал в 
потомстві. Перші дані, що дозволять отримати 
племінну цінність тварин можна визначити на 
основі фенотипу предків [1]. Для цього існує 
багато методів, які дозволяють передбачити 
майбутню продуктивність потомства. Доціль-
ність такої оцінки є єдиною можливістю про-
гнозування особистої молочної продуктивнос-
ті телиць-трансплантантів до настання репро-
дуктивного віку.  

Тому, з метою прискорення нарощування 
виробничих потужностей господарств, які роз-
водять молочну худобу, необхідно проводити 
науковий пошук як технологічних, так і селек-
ційних рішень. 

З огляду на вище зазначене, метою дослі-
джень було визначення прогнозованої молоч-
ної продуктивності дочок, отриманих методом 
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трансплантації ембріонів на основі даних про-
дуктивності їх біологічних матерів (корів-
донорів) та матерів батьків. 

Методика досліджень. Дослідження прове-
дені за умов ПрАТ “Агро-Союз” на поголів’ї  
великої рогатої худоби голштинської породи. 
Піддослідні тварини були потомками бугаїв-
плідників: Легенда 135404667; Хефті 
138550394; Кепмена 63262902.  

Прогнозування молочної продуктивності 
телиць-ембріотрансплантантів проводилось за 
формулою Я. Мациєвського, Ю. Земба [4]: 

 
де G – племінна цінність; 
М – продуктивність матері; 
МО – продуктивність матері батька; 
WR – середня продуктивність в стаді. 
Біометричну обробку результатів дослі-

джень проведено методами варіаційної статис-
тики відповідно до Н. А. Плохинського [6], з 
використанням стандартного пакету приклад-
них статистичних програм. 

Результати досліджень. Відомо, що гене-
тичний потенціал молочної продуктивності у 
корів формується шляхом передачі спадковос-
ті від предкових поколінь. Тому важливо ана-
лізувати ці показники у батьківських генера-
цій. Характеристика показників молочної про-

дуктивності матерів, матерів батьків показала, 
що середній надій матерів телят-
трансплантантів становив 10699,3±196,28 кг, а 
матерів батьків – 14495,9±99,02 кг молока 
(рисунок). Відповідно до розрахунків прогно-
зована середня молочна продуктивність їх до-
чок буде складати 11104,4±101,22 кг молока, 
що на 2309,4 кг, за відповідних умов утриман-
ня та годівлі, буде перевищувати середній по-
казник надою по стаду господарства.  

Відповідно до розрахунків, за кількістю мо-
лочного жиру і білка дочки достовірно переви-
щуватимуть матерів-донорів на 32,9 кг і 28,7 
кг за першою та на 15,1 кг і 12,4 кг за серед-
ньою лактаціями з недостовірним результа-
том. 

За вмістом жиру і білка в молоці різниця 
між прогнозованими показниками дочок-
трансплантантів і донорів була незначною і 
недостовірною на рівні 0,01–0,03%. Також 
треба відмітити, що варіабельність прогнозо-
ваних ознак молочної продуктивності телиць-
трансплантантів і фактичних показників доно-
рів коливалась в межах 1,16–13,25%. Достат-
ньо низькі коефіцієнти варіації ознак, таких як 
вміст жиру і білка в молоці (1,16–9,57%) і 
більш високі (5,49–13,25%) за надоєм і кількіс-
тю молочного жиру та білка, говорять про 
більш значну спадковою обумовленістю якіс-
них показників молочної продуктивності. 
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Рисунок. Порівняльна характеристика корів за молочною продуктивністю  



П р о г н о з о в а н и й  н а д і й  т е л и ц ь -
трансплантантів високо достовірно (Р>0,999) 
поступається аналогічним показникам матерів 
батьків на 4010,5 кг за першу і на 3391,5 кг за 
середню лактації. За кількістю молочного жи-
ру і білка трансплантанти матимуть значимо 
менший результат, ніж матері їх батьків на 
146,6 кг і 113,3 кг за першою та на 131,7 кг і 
94,9 кг за середньою лактаціями. За вмістом 
жиру і білка в молоці різниця між прогнозова-
ними показниками трансплантантів і матерів 
їх батьків була незначною і достовірною за 
білком на рівні 0,05–0,14%. Також треба відмі-
тити, що варіабельність прогнозованих ознак 
м о л о ч н о ї  п р о д ук т и в н о с т і  т е л и ц ь -
трансплантантів і фактичних показників мате-
рів батьків коливалась в межах 1,16–16,34%. 
Достатньо низькі коефіцієнти варіації ознак, 
таких як вміст жиру і білка в молоці (1,16–
14,98%) і більш високі (5,47–16,34%) за надо-
єм і кількістю молочного жиру та білка, гово-
рять про більш значну обумовленість якісних 
показників молочної продуктивності спадкові-
стю, як і у випадку порівняння телиць-
трансплантантів з їх матерями-донорами. 

Надій має високий ступінь мінливості та ни-
зький рівень успадковуваності, його прояв зу-
мовлюють здебільшого адитивні гени, а тому 
найчастіше проявляється проміжний характер 
успадкування.  

Рангова кореляція між прогнозованими по-
казниками телиць-трансплантантів і фактични-

ми результатами їх матерів-донорів за першу і 
середню лактації за кількісними показниками, 
такими як надій, кількість молочного жиру і 
білка, характеризується великими і високо до-
стовірними величинами (rs=0,65–0,98, при 
Р>0,999), а взаємозв’язок між вмістом жиру і 
білка – середніми показниками на рівні 
rs=0,04–0,49. Результати кореляції рангів між 
показниками телиць-трансплантантів і матерів 
їх батьків показують протилежні результати. 
Це свідчить, що донори мають більший вплив 
на кількісні показники молочної продуктивно-
сті телиць-трансплантантів, а матері батьків – 
на якісні.  

Висновки: Встановлено, що за середньої 
продуктивності корів-донорів 10699 кг та ма-
терів батьків 14496 кг молока, прогнозована 
середня молочна продуктивність їх дочок буде 
складати 11104 кг молока, що на 2309 кг, за 
відповідних умов утримання та годівлі, буде 
перевищувати середній показник надою по 
стаду господарства.  

Достатньо низькі коефіцієнти варіації 
ознак, таких як вміст жиру і білка в молоці 
(1,16–9,57%), і більш високі (5,49–13,25%) за 
надоєм та кількістю молочного жиру і білка у 
молоці телиць-трансплантантів і корів-донорів 
та порівняння аналогічних показників телиць-
трансплантантів і матерів їх батьків – 1,16–
14,98% і 5,47–16,34%, говорять про більш зна-
чну обумовленість якісних показників молоч-
ної продуктивності спадковістю.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ МОЛОЧНЫХ СТАД МЕТОДОМ ТРАНС-
ПЛАНТАЦИИ ЭМБРИОНОВ  

Шкурко Т. П.,1 Иванов О. И.2 
1Днепропетровский государственный аграрно-экономический университет, г. Днепропетровск 

2Житомирский национальный агроэкологический университет, г. Житомир 

Установлено, что прогнозируемая средняя молочная продуктивность дочерей, полученных методом 

трансплантации эмбрионов, на основе данных продуктивности их биологических матерей (коров-

доноров) и матерей отцов будет составлять 11104 кг молока, что на 2309 кг, при соответствующих 

условиях содержания и кормления будет превышать средний показатель надоя по стаду хозяйства. При 

этом следует отметить, что коровы-доноры имеют большее влияние на количественные показатели 

молочной продуктивности  дочерей, а матери отцов  – на качественные.  

Ключевые слова: голштинская порода, трансплантация эмбрионов, молочная продуктивность, содер-

жание жира и белка в молоке. 

FORMING OF HIGHLY PRODUCTIVE MILK HERDS BY METHOD  
OF TRANSPLANTATION OF EMBRYOS  

T. Shkurko,1 О. Ivanov2 
1Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipropetrovsk 

2Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr 

Certain forecast milk productivity of the daughters got the method of transplantation of embryos on the basis 

of information of productivity of their biological mothers (cows-donors) and mothers of parents. It is set that the 

forecast middle milk productivity  of the daughters got the method of transplantation of embryos on the basis of 

information of productivity of their biological mothers (cows-donors) and mothers of parents will make 11104 kg 

of milk, that on 2309  kg, at the proper terms of maintenance and feeding will exceed the middle index of yield on 

the herd of economy . Thus it should be noted that cows-donors have a greater influence on the quantitative in-

dexes of milk productivity of daughters, and mothers of parents – on high-quality. Yes, grade correlation between 

the forecast indexes of heifers and actual results of their mothers-donors for the first and middle lactations on 

quantitative indexes, such as hopes, amount of milk fat and squirrel, is characterized by large and highly reliable 

sizes (rs= 0,65-0,98, at Р>0,999), and intercommunication between maintenance of fat and albumen – low and 

middle indexes at the level of rs= 0,04-0,49. The results of correlation of grades between the indexes of heifers 

and mothers of their parents show opposite results. 

 

Key words: Holstein breeds, transplantation of embryos, milk-yield, content milk protein and milk fat. 


