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Тема, яка 

вивчається 
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вивчення 
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знання 

Знання і 
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енергії 
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значення 

обміну 

речовин 
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та водо- 

розчинні 

вітаміни, 

показники 

температури 

тіла тварин 

самостій-

не 

вивчення 
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опитування 
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Основи 

тваринництва 
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бджільництва 

НМЦ.: 2008 р 

с.42 -45 

2 Системи органів  

внутрішньої 

секреції 

2 Знати 

будову та  

функції 

Вміти 

характери- 

зувати 

залози 

внутрішньої 

секреції 

самостій-

не 

вивчення 

усне 

опитування 

Волкова Н.І. 

Основи 

тваринництва 
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бджільництва 

НМЦ.: 2008 р 
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будову та  

функції 

Вміти 

характери- 

зувати 

нервову 

систему та 

органи 

чуття 

самостій-

не 

вивчення 

усне 

опитування 

Волкова Н.І. 

Основи 

тваринництва 

і 

бджільництва 

НМЦ.: 2008 р 

с.47-52 
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4 Поділ клітин 2 Знати  

види поді-

лу клітин 

 

Вміти 

характери- 

зувати види 

поділу 

клітин 

самостій-

не 

вивчення 

усне 

опитування 

Волкова Н.І. 

Основи 

тваринництва 

і 

бджільництва 

НМЦ.: 2008 р 

с.57-60 

5 Мутаційна 

мінливість 

2 Знати 

значення 

мутацій-

ної 

мінливості 

Вміти 

характери-

зувати 

мутаційну 

мінливість 

самостій-

не 

вивчення 

усне 

опитування 

Волкова Н.І. 

Основи 

тваринництва 

і 

бджільництва 

НМЦ.: 2008 р 

с.62 - 63 

6 Закономірності 

успадкування 

ознак при 

статевому 

розмноженні 

1 Знати  

закономір-  

ності 

успадкува

ння 

ознак при  

статевому 

розмно-

женні 

Вміти 

характери-

зувати 

моно- 

гібридне,  

дигібридне, 

полігібрид- 

не схрещу- 

вання 

самостій-

не 

вивчення 

усне 

опитування 

Волкова Н.І. 

Основи 

тваринництва 

і 

бджільництва 

НМЦ.: 2008 р 

с.60 - 61 

7 Кондиції тварин. 

Чинники, які 

впливають на 

конституцію 

тварин 

2 Знати  

кондиції 

тварин 

Вміти 

характери-

зувати 

конди- 

ції тварин 

самостій-

не 

вивчення 

усне 

опитування 

Волкова Н.І. 

Основи 

тваринництва 

і 

бджільництва 

НМЦ.: 2008 р 

с.80 

8 Трансплантація 

ембріонів 

2 Знати  

методику 

транс-

план- 

тації 

ембріонів 

 

Обгрунту- 

вати 

уявлення 

про 

трансплан- 

тацію 

ембріонів 

самостій-

не 

вивчення 

усне 

опитування 

Волкова Н.І. 

Основи 

тваринництва 

і 

бджільництва 

НМЦ.: 2008 р 

с.115 - 116 

9 Фізіологія 

післяродового 

періоду 

2 Знати 

фізіологію 

післяродо- 

вого 

періоду 

Вміти 

надавати 

допомогу 

самкам в 

післяродо- 

вий період 

самостій-

не 

вивчення 

усне 

опитування 

Волкова Н.І. 

Основи 

тваринництва 

і 

бджільництва 

НМЦ.: 2008 р 

с.136- 137 

10 Хімічний склад 

кормів 

2 Знати 

хімічний 

склад 

кормів 

Вміти 

характери-

зувати 

хіміч- 

ний склад 

кормів 

самостій-

не 

вивчення 

усне 

опитування 

Волкова Н.І. 

Основи 

тваринництва 

і 

бджільництва 

НМЦ.: 2008 р 

с.141- 153 
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11 Державні і 

галузеві стандарти 

на корми. 

Використання 

кормів у 

фермерських 

господарствах 

2 Знати 

Державні 

стандарти 

на корми 

Вміти 

організову- 

вати 

використан- 

ня кормів 

для годівлі 

тварин 

самостій-

не 

вивчення 

усне 

опитування 

Волкова Н.І. 

Основи 

тваринництва 

і 

бджільництва 

НМЦ.: 2008 р 

с.177- 182 

12 Коренебульбопло-

ди та баштанні 

корми 

2 Знати 

характе-

ристику 

корене-

бульбо-

плодів та 

баштан-

них 

кормів 

Вміти 

організову- 

вати 

згодовувати 

тваринам 

корене-

бульбо- 

плоди та 

баштанні 

корми 

 

 

самостій-

не 

вивчення 

усне 

опитування 

Волкова Н.І. 

Основи 

тваринництва 

і 

бджільництва 

НМЦ.: 2008 р 

с.184- 186 

13 Відходи 

технічного 

виробництва, 

громадського 

харчування 

2 Знати 

характе-

ристику 

відходів 

технічно-

го 

виробницт

ва та гро- 

мадського 

харчуван- 

ня 

Вміти 

організо- 

вувати 

 згодовувати 

тваринам 

відходи 

технічного 

виробницт-

ва та гро- 

мадського 

харчуван- 

ня 

самостій-

не 

вивчення 

усне 

опитування 

Волкова Н.І. 

Основи 

тваринництва 

і 

бджільництва 

НМЦ.: 2008 р 

с.191- 196 

14 Корми тваринного 

походження. 

Зернові корми 

2 Знати 

характе-

ристику 

кормів 

тваринно- 

го поход- 

ження та 

зернових 

кормів 

Вміти 

організо- 

вувати 

 згодовувати 

тваринам 

корми 

тваринно- 

го поход- 

ження та 

зернові 

корми 

самостій-

не 

вивчення 

усне 

опитування 

Волкова Н.І. 

Основи 

тваринництва 

і 

бджільництва 

НМЦ.: 2008 р 

с.196 -205 

15 Комбікорми 1 Знати 

характе-

ристику 

комбікор-

мів 

Вміти 

організо- 

вувати 

 згодовувати 

тваринам 

комбікорми 

 

самостій-

не 

вивчення 

усне 

опитування 

Волкова Н.І. 

Основи 

тваринництва 

і 

бджільництва 

НМЦ.: 2008 р 

с.204 - 205 
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16 Синтетичні 

корми, дріжджі й 

вітамінні 

добавки,антибіоти

ки та біогенні  

речовини 

2 Знати 

характе-

ристику 

кормів 

Вміти 

організо- 

вувати 

згодовувати 

тваринам 

корми 

самостій-

не 

вивчення 

усне 

опитування 

Волкова Н.І. 

Основи 

тваринництва 

і 

бджільництва 

НМЦ.: 2008 р 

с.206 - 209 

17 Способи 

розмноження 

бджолиних сімей. 

Осіння ревізія 

бджолиних сімей 

2 Знати 

способи 

розмно- 

ження 

бджоли- 

них сімей 

Вміти 

розмно- 

жувати 

бджолині 

сім'ї та 

проводити 

осінню реві- 

зію на пасіці 

 

самостій-

не 

вивчення 

усне 

опитування 

Волкова Н.І. 

Основи 

тваринництва 

і 

бджільництва 

НМЦ.: 2008 р 

с.229, 309-311 

18 Переробка 

воскової сировини 

1 Знати 

техноло- 

гію пере- 

робки 

воскової 

сировини 

Вміти 

організо- 

вувати 

переробку 

воскової 

сировини 

 

самостій-

не 

вивчення 

усне 

опитування 

Волкова Н.І. 

Основи 

тваринництва 

і 

бджільництва 

НМЦ.: 2008 р 

с.303 -304 
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Тема 1.9 Обмін речовин та енергії 

 

Література: Н.І.Волкова  Основи тваринництва і бджільництва К.: 

НМЦ 2008р. с.42 – 46 

 

Студенти повинні знати: яке значення для організму мають білки, 

жири, вуглеводи та вода. 

 

Студенти повинні вміти: характеризувати білки, жири, вуглеводи та 

воду. 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Яке значення обміну речовин? 

2. Яке значення для організму мають білки, жири, вуглеводи та вода? 

3. Назвіть основні мікро- та макроелементи. 

4. Назвіть жиро- та водорозчинні вітаміни. 

5. Яка температура тіла в різних видів тварин? 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основою життя тварин є обмін речовин і енергії. У ньому беруть участь 

білки, вуглеводи, жири, вода, мінеральні солі, вітаміни.  

Обмін білків 

Білки (протеїни) складають основу живої матерії. Структурною 
одиницею простого білка є амінокислоти, які бувають замінні і незамінні. 

Білки, які містять усі незамінні амінокислоти, називаються повноцінними. Це 

білки тваринного походження. Рослинні білки - неповноцінні, оскільки не 

містять у своєму складі усі незамінні амінокислоти. В організмі білки не 
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відкладаються про запас, а тому повинні надходити до нього постійно. Через 

це важливо визначати баланс азоту який може бути позитивним (молоді 

тварини) або негативним (старі і хворі). У дорослих тварин спостерігається 

азотиста рівновага. Для її підтримання потрібно, щоб в організм надходила 

певна мінімальна кількість білка. Білковий мінімум становить близько 1 г 

білка на один кілограм живої маси тварин. У жуйних його можна знизити до 

0,6 кг/кг. Але в такому разі до їх раціону потрібно додавати небілковий азот 

(сечовина чи амонійні солі). Цей азот мікрофлора передшлунків здатна 
використати для синтезу повноцінного білка і свого тіла - потенційного 

джерела білків у жуйних.  
Амінокислоти білків корму із шлунково-кишкового тракту потрапляють 

у кров, а потім до клітин, де використовуються для утворення білків тіла, 
ферментів, білків тваринницької продукції. Від амінокислот, що не 
використані для синтезу білка, відщеплюються аміногрупн (NН2). Вони 
можуть бути використані або для синтезу інших амінокислот, яких не 
вистачає в організмі, або перетворитися в сечовину, яка виводиться з сечею як 
кінцевий продукт білкового обміну.  

Обмін вуглеводів 

Вуглеводи (сахариди, цукри) - основне джерело енергії. До організму 
вони надходять в основному у формі полісахаридів, які ферментами 
розщеплюються до глюкози. Остання всмоктується в кров і з нею надходить 
до печінки та інших органів. Глюкоза використовується в організмі для 

енергетичних потреб. З неї також  утворюється запасний цукор - глікоген та 
жири. У крові кількість глюкози підтримується на відносно сталому рівні - 80-
100 мг %. У крові жуйних тварин її менше - 40-60 мг %, оскільки в 
передшлунках значна частина полісахаридів ферментується до легких жирних 
кислот (оцтова, пропіонова, масляна).  

 

Обмін жирів 

          Жири (ліпіди) - джерело енергії. Вони входять до складу клітин, а частина 
жирів відкладається про запас. В організмі жири можуть утворюватися з 
вуглеводів і білків, але основна їх кількість повинна потрапити до нього з 
кормом. Ферменти травних соків розщеплюють прості жири до гліцерину і 
жирних кислот, з яких пізніше утворюються жири, але вже властиві певному 
виду тварин. Ужуйних молекули жиру, особливо жиру молока, утворюються із 
легких жирних кислот, у першу чергу - з оцтової. 
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Обмін води і солей 

Вода для організму має надзвичайно важливе значення. Без неї тварини 
гинуть через кілька діб. Вода становить 65-70 % маси тіла тварини. Вона 
входить до складу клітин, плазми крові й лімфи, є розчинником хімічних 
речовин, бере участь у терморегуляції тощо. В організм вода надходить у 
вигляді питної та води, що міститься у кормах. На 1 кг сухої речовини корму 

корова приймає 4-6 л води. З організму вода виводиться з сечею, калом, 
потом, видихуваним повітрям, молоком. 

Солі складають основу тканин, особливо кісткової, беруть участь у 
процесах обміну речовин, підтримують кислотно-лужну рівновагу, 
осмотичний тиск тощо. До організму вони надходять з кормом і водою, а 
виводяться із нього з калом, сечею, потом, молоком (лактуючі тварини).  

Одні мінеральні речовини містяться в організмі в значних кількостях - 
їх називають макроелементами, інші - у незначних (соті і тисячні частки 
процента). Це мікроелементи. До макроелементів відносять натрій, калій, хлор,  
кальцій, фосфор, залізо, сірку, а до мікроелементів - кобальт, йод, мідь, фтор, 
бром та ін. 

Вітамінн 

Вітаміни потрібні для регулювання обміну речовин, адже більшість з 

них входить до складу ферментів. Вони впливають і на генетичний апарат. 

Відомо понад 30 вітамінів, перший із яких (вітамін В1) був відкритий ще в 

1881 році. Життя без вітамінів неможливе, тому вони повинні постійно 

надходити в організм з кормом. При їх нестачі настає гіповітаміноз або 

авітаміноз. Усі вітаміни поділяються на дві групи: розчинні в жирах і розчинні 

у воді. До жиророзчииних вітамінів належить ретинол (вітамін А) - знаходиться 

в продуктах тваринного походження, особливо в риб'ячому жирі. У рослинних 

кормах є провітамін - каротин. Вітамін А бере участь в обміні речовин, 
підтримує нормальний стан епітелію, потрібний для утворення здорового 

пігменту - родопсину. 

 
          Капьциферол (вітамін D) - регулює обмін кальцію і фосфору. За його 
нестачі розвивається рахіт (молодняк) та остеомаляція (дорослі тварини). 
Вітамін D міститься у тваринних кормах. У рослинах міститься провітамін  

ергостерин, з якого під впливом ультрафіолетових променів утворюється 
каяьциферол. 

Токоферол (вітамін Е) і філохінон (вітамін К) містяться в рослинних 
кормах. Вітамін Е впливає на статеві функції. Вітамін К бере участь у зсіданні 
крові. 
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Водорозчинні вітаміни - це вітаміни групи В (тіамін – В1 рибофлавін - 
В2, нікотинамід - В5 або РР, придоксин - В6, ціанокобаламін – В12), а також 
вітамін С - аскорбінова кислота. Більшість з цих вітамінів входить до складу 

окисно-відновних ферментів, а вітамін В12 бере участь у кровотворенні. 
Майже всі водорозчинні вітаміни містяться в зелених кормах, оболонці зерен 
злакових, горосі, дріжджах, хвої, печінці, молоці. У передшлунках жуйних їх 
синтезує мікрофлора. Тому за правильної годівлі тварин організм повністю 
забезпечується водорозчинними вітамінами.  

Обмін енергії теплорегуляція 

У результаті дисиміляції потенційна енергія поживних речовий 
витрачається на процеси асиміляції, механічну роботу, а також перет-
ворюється у теплову. Відомо, що 1 г жиру при окисленні дає 38,9 кДж 
(9,3ккал), вуглеводів і білків - по 17,6 кДж (4,1ккал).Величину енергії', що 
виділяється з організму, визначають методами прямої і непрямої калориметрії. 
. 

Тварини є тепло- і холоднокровні. У ссавців і птахів температура тіла не 
змінюється залежно від температури середовища. Вона постійна, тому вони - 
теплокровні. Плазуни, земноводні, комахи - холоднокровні. У корів 
температура тіла - 37,5-39,5°С, у коней - 37,5-38,5, у свиней - 38,0-40,0, у 
собак - 37,5-39,0, у курей - 40,0-42,0°С. Температуру вимірюють у прямій 

кишці. Відносно стала температура тіла тварин підтримується процесами 
теплопродукції і тепловіддачі. Важлива роль в утворенні тепла належить 
м'язам і печінці, а в його віддачі - шкірному покриву.  

Під впливом умов зовнішнього середовища механізм теплорегуляції 
може змінюватися. Це особливо стосується молодняку тварин, який 
привчають до холоду чи тепла. Загартовування поліпшує апетит, перебіг 
обмінних процесів, а отже, - сприяє зростанню продуктивності та зміцненню 
здоров'я  тварин.



 

Тема 1.10  Система органів внутрішньої секреції 

 

Література: Н.І.Волкова Основи тваринництва і бджільництва К.: 

НМЦ 2008р. с.46 – 47 

 

Студенти повинні знати: яке значення для організму мають залози 

внутрішньої секреції. 

 

Студенти повинні вміти: характеризувати залози внутрішньої секреції 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Що характерно для залоз внутрішньої секреції? 

2. У яких залозах виробляється інсулін і адреналін? 

3. Назвіть гормони, які виробляють різні залози. 

4. Як впливає на органи адреналін? 

5. Яка функція статевих залоз? 
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Організм існує як єдине ціле завдяки нервовій і гуморальній регуляції. Остання 

здійснюється в основному гормонами, які виробляються залозами внутрішньої 

секреції. Ці залози не мають вивідних проток і свої секрети виділяють 

безпосередньо в кров, тому їх і це називають ендокринними . До них належать: 

Гіпофіз - непарна залоза, яка розміщена біля основи головного мозку Це 

центральна залоза, яка узгоджує діяльність всіх інших. Має три частки. Передня 

виробляє шість гормонів: соматотропний (стимулює ріст тварин), гонадотропний - 

фолікулостимулюючий і лютеїнізуючий (впливають на статеві функції), 

тиреотропний (впливає на роботу щитовидної залози), лактотропний (стимулює 
роботу молочної залози), адренокоргикотропний (меланотропин, який впливає на 

пігментний обмін). Задня частка виділяє вазопресин (антидіуретичний) і окситоцин. 

Перший звужує кровоносні судини, посилює зворотне всмоктування в нирках води, 

а другий впливає на скорочення гладких м'язів, особливо матки, та виділення 

молока під час доїння. 

Епіфіз виробляє гормони, які гальмують діяльність передньої та середньої 

часток гіпофіза. 

ІЦитовидна залоза лежить з боків перших кілець трахеї. Складається з двох 

часток, які у корів з'єднані перешийком. У залозі виробляються три гормони: 

тироксин, трийодтиронін і тнреокальцитомін. Для їх синтезу потрібний йод. 

Гормони стимулюють обмін речовин. 
Прищитовидні залози виробляють паратиреоідин, який регулює кальцієво-

фосфорний обмін. При гіпофункції залози виникають тетанічні судороги. 

Надниркові залози розміщені біля нирок. Під капсулою розміщені корковий і 

мозковий шари. Корковий шар має три зони: клубочкова - виробляє 

мінералокортикоіди, що регулюють обмін води і солей; пучкова - глюкокортнкоіди, 

які впливають на обмін органічних  сполук, і сітчаста - статеві гормони. У 

мозковому шарі виробляються адреналін і нарадреналін, які стимулюють роботу 

серця, звужують судини (крім судин серця і мозку), розширюють зіницю ока, 

збіільшують кількість цукру в крові, гальмують роботу шлунка і мішківника тощо. 

Вміст адреналіну в крові різко зростає при емоційних  подразненнях. 

Підшлункова залоза, крім підшлункового соку, виробляє гормони 
інсулін та глюкагон, які регулюють вуглеводний обмін (під впливом інсуліну 

із глюкози утворюється глікоген, глюкагон діє навпаки). При гіпофункції 

залози виникає цукровий діабет. 

Статеві залози:у сім'яниках виробляються андрогени, а в яєчниках — 

естрогени. Ці гормони стимулюють розвиток статевих органів і вторинних 

статевих ознак. Клітини жовтого тіла виробляють прогестерон,  який впливає 

на розвиток плода. Тімус - основний орган імунної системи. Крім лімфоцитів, 

у ньому виробляється гормон тимозин. Він впливає на кровотворення, 

створення імунітету і вироблення антитіл. Гормони утворюються практично 

у всіх органах, скеровуючи їх функції.  
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Тема 1.11  Нервова система та органи чуттів 

 

Література: Н.І.Волкова Основи тваринництва і бджільництва К.: 

НМЦ 2008р. с.47– 52 

 

Студенти повинні знати: з чого побудована нервова система 

 

Студенти повинні вміти: характеризувати нервову систему та органи 

чуттів 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. З чого побудована нервова система? 

2. З яких відділів складається нервова система? 

3. З чого побудована біла і сіра речовини мозку? 

4. Назвіть оболонки мозку. 

5. Назвіть відділи головного мозку. 

6. На які частини поділяється вегетативна нервова система? 
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Нервова система побудована з нервових клітин - нейронів та клітин 
нейроглії. З тіл відростків нейронів побудована сіра речовина головного і 
спинного мозку, а з відростків нейронів - біла речовина та нерви. 

 Нервова система регулює роботу окремих органів та організму в цілому, 
забезпечує зв'язок організму з навколишнім середовищем.  Органи нервової 
системи мають високу збудливість і провідність. Нервову систему за 
анатомічними ознаками поділяють на центральну (ЦНС) і периферичну, за 
функціональними - соматичну і вегетативну.Органами ЦНС є спинний і 
головний мозок. В основі їх діяльності лежать рефлекси. При здійсненні 
рефлексу нервовий імпульс передається по певному шляху - рефлекторній дузі. 
Ділянка тіла, подразнення якої викликає утворення рефлексу, називається 
рецептивним полем, або рефлексогенною зоною. 

Спинний мозок розміщений у хребетному каналі у вигляді білої 
товстостінної трубки. Він має відділи, які відповідають відділам хребта. У 
центрі спинного мозку є канал, заповнений спинномозковою рідиною. Канал 

оточений сірою речовиною, яка має вигляд метелика. Назовні розміщена біла 
речовина. Спинний мозок оточений трьома оболонками: зовнішня - тверда, 
середня - павутинна і внутрішня - м'яка (судинна), яка зростається з білою 
речовиною. У спинному мозку знаходяться нервові центри, які перебувають під 
контролем головного мозку. Через нього також проводяться імпульси з 
периферії до різних відділів головного мозку і навпаки.  

Головний мозок міститься у черепній коробці і поділяється на 
ромбоподібний і великий.  

Ромбоподібний мозок складається з довгастого (знаходяться центри 
дихання, травлення, роботи серця тощо) та заднього. До заднього належать 
мозочок, який координує рухи тварин, та мозковий міст. 

Великий мозок складається із середнього, проміжного та кінцевого мозку. 
Кінцевий мозок складається з двох півкуль, зовнішня поверхня яких має назву 

кори великих півкуль. У корі розміщені вищі центри нервової діяльності. 
Периферична нервова система складається з нервів, які поділяються на 

спинномозкові і черепномозкові. Основу нерва становлять мякушеві і 
безм'якушеві відростки нейронів. Всі нерви парні. 

Спинномозкові нерви за розміщенням поділяються на шийні, грудні, 

поперекові, крижові й хвостові. Після виходу із спинно- мозкового каналу кожний 

нерв поділяється на верхню і нижню гілки, якііннервують відповідні ділянки тіла. 
Черепно-мозкові нерви відходять від головною мозку. Їх 12 пар. Усі вони, 

крім десятої пари, іннервують органи голови та шиї. Десята пара - блукаючий нерв - 

належить до парасимпатичної системи, його волокна тягнуться до органів грудної та 

черевної порожнини. 

Вегетативна нервова система регулює функції внутрішніх органів, 

кровоносних судин, залоз тощо. Поза ЦНС вона має ганглії (вузли) .  Вегетативна 

система поділяється на симпатичну і парасимпатичну частини, діяльність яких 

здебільшого протилежна. Наприклад, подразнення симпатичних нервів прискорює 
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роботу серця, підвищує тиск крові, а парасимпатичних, навпаки, гальмує роботу 

серця, знижує тиск крові. 

Вчення про вищу нервову діяльність створив 1. П. Павлов. Вивчаючи процеси 

травлення, він звернув увагу на те, що в собаки слиновиділення починається ще до 

того, як їжа потрапляє в її ротову порожнину.Це явище вчений назвав умовними 

рефлексами. Природжені рефлекси І.П. Павлов назвав безумовними. Він зробив 

висновок, що умовні рефлекси - основна форма діяльності кори великих 

півкуль - набуті. Безумовні рефлекси - постійні, а умовні - тимчасові. 

Безумовні рефлекси - видові, а умовні - індивідуальні і т.д. Умовні рефлекси 
виробляються на основі безумовних, але при цьому умовний подразник 

повинен діяти трохи раніше, ніж безумовний. Умовні рефлекси легко 

виробляються на певний час, режим дня тощо.У корі мозку поряд із процесами 

збудження відбуваються і процеси гальмування. Це значить, що в організмі 

умовні рефлекси не лише утворюються, але й гальмуються, тобто зникають, що 

мас важливе біологічне значення.У тварин умовні рефлекси виробляються 

неоднаково. Кожна тварина по-своєму реагує на зовнішні подразнення, по-

різному піддається навчанню тощо. Це залежить від типу нервової системи. Їх 

класифікація за І.П. Павловим збігається з класифікацією темпераментів за 

Гіппократом. Розрізняють чотири типи нервової системи: сильний 

урівноважений рухливий (сангвінік); сильний неврівноважений рухливий 
(холерик); сильний урівноважений інертний (флегматик) і слабкий тип з 

повільними процесами збудження і гальмування (меланхолік). Бажаними для 

стада є тварини сильного урівноваженого типу. Такі тварини лагідні та 

спокійні.Наука про поведінку називається етологією. В основі поведінки 

тварин лежить функціональний стан нервово-гуморальної системи. Знання про 

поведінку тварин потрібні людям для приручення, раціонального використання 

тварин і підвищення їхньої продуктивності.Розрізняють такі форми поведінки: 

батьківська, травна, статева, захисна, стадна, адаптивна, конкуруюча та ін. В 

основі поведінки лежить інстинкт - система з безумовних рефлексів. 

Зрозуміло, що в процесі життя на інстинктивну поведінку нашаровується 

багато умовних рефлексів. На її формування також впливає тип нервової 
системи, навчання тварин.  

Аналізатори становлять частину нервової системи. Завдяки цим органам 

тварини сприймають вплив різних подразників. Аналізаторам властива висока 

чутливість та адаптація – пристосування до дії подразника. Кожний рецептор 

сприймає лише певний (адекватний) подразник. 

Аналізатори складаються з трьох частин:  рецептора, який сприймає 

подразнення; доцентрового шляху (нерва), по якому імпульси передаються до 

ЦНС; нервового центру, де нервове збудження сприймається та аналізується і 

виникає певне відчуття. До аналізаторів належать:  

Зоровий, який служить для сприймання освітленості предметів, їхньої форми, 

розміру, кольору, відстані до предмета тощо. Периферичний відділ зорового 
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аналізатора представлений оком. Воно складається з очного яблука (оболонки і 

світло- заломлюючі середовища) та допоміжних захисних пристосувань (повіки, вії, 

слізні залози, м'язи, кон'юнктива, периорбіта, орбіта). Доцентровим шляхом 

аналізатора є зоровий нерв, який несе імпульси до зорового центру головного 

мозку. Для ока властиві: адаптація - пристосування до сили світла;акомодація - 

чітке бачення предметів на різній відстані; бінокулярний зір розглядання 

предмета двома очима; кольоровий зір – здатність розрізняти кольори тощо.  

Слуховий та рівноваги, завдяки яким тварини сприймають та аналізують 

різноманітні звукові коливання й зміни положення тіла в просторі. 
Периферична частина органа слуху знаходиться у вусі, яке мас три частини: 

зовнішнє, середнє і внутрішнє.  
Звукосприймаючий апарат - кортіїв орган, розміщений у 

внутрішньому вусі (у завитці). Слухова чутливість у різних видів  

тварин неоднакова і коливається від 16 до 20000 Гц. У переддвер'ї та 
півколових каналах внутрішнього вуха міститься аналізатор рівноваги 
(вестибулярний апарат). Імпульси від цих аналізаторів надходять по 
слуховому нерву до мозку.  

Нюховий - сприймає молекули пахучих речовин. Його рецеп- 
тори розміщені в слизовій оболонці верхньої частини носової порожнини. 
Аналізатор має велику здатність до адаптації.  Рецепторами смакового 
аналізатора є смакові цибулини, які розміщені в смакових сосочках язика. 
Клітини аналізатора збуджуються речовинами, розчиненими у воді. За 
допомогою смакових цибулин тварини розрізняють солодке, солоне, кисле, 
гірке. Аналізатор тісно зв'язаний з органами травлення, захворювання яких 
знижують смакову чутливість.  

Периферична частина шкірного аналізатора представлена 
чутливими нервовими закінченнями (рецепторами), які розміщені в товщі 
шкіри і здатні сприймати подразнення від дотику, тиску  
(тактильна чутливість), температурні подразнення та ті, що пов'язані з 
відчуттям болю. Шкірний аналізатор відіграє важливу роль у житті тварин, 
оскільки завдяки йому тварина найбільше сприймає зовнішній світ і 
відповідно реагує на ці подразники. 

Руховий аналізатор (м'язово-суглобове відчуття) дає тварині  
уявлення про положення тіла в просторі.  

Внутрішні аналізатори (інтерорецептори) посилюють у ЦНС  
сигнали про стан внутрішніх органів. Завдяки роботі цих аналізаторів 
регулюється робота органів, підтримується гомеостаз (сталість складу і 

властивостей внутрішнього середовища) організму. 
Нервові центри всіх аналізаторів взаємозв'язані між собою, а  тому 

збудження одного з них впливає на роботу іншого. У результаті  такої взаємодії 
здійснюються складні акти поведінки тварин. 
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Тема 2.1  Поділ клітин 

 

Література: Н.І.Волкова Основи тваринництва і бджільництва К.: 

НМЦ 2008р. с.57– 60 

 

Студенти повинні знати: які є види поділу клітин  

 

Студенти повинні вміти: характеризувати види поділу клітин 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Що таке мейоз? 

2. Чим відрізняється поділ статевих клітин? 

3. Що таке зигота? 

4. Генетичне значення запліднення. 

5. Які є види поділу клітин? 

6. Як проходить розвиток зародка? 

7. З чого побудована плацента? 

8. Які є зародкові листки? 
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Розмноження - одна з основних властивостей усіх живих організмів, що 

забезпечує безперервність і спадковість життя на Землі. Ромножуються 

клітини поділом. Під час поділу клітини відбуваються істотні морфологічні і 

фізико-хімічні зміни.  

Живій клітині властиві ріст, розвиток, подразливість, рухливість., 

старіння і відмирання, поділ. Відомо три види поділу: амітоз, мітоз і мейоз.  

Розрізняють прямий, непрямий та редукційний поділи клітини. Для 

соматичних клітин організму тварини характерними є прямий - амітоз 

непрямий - мітоз, або каріокенез, поділи. Статеві  клітини розмножуються 

редукційним поділом - мейозом. 
      Суть поділу клітини амітозом полягає в тому, що спочатку 

перешнуровується ядро, а за ним поділяється і цитоплазма. В результаті  

утворюються дві дочірні клітини, які надалі ростуть до розмірів материнської 

клітини. Прямий поділ клітини в організмі тварини відбувається дуже рідко, 

здебільшого клітини діляться мітозом. 

     Мітоз - (непрямий поділ) супроводжується точним розподілом спадкової  

речовини між дочірніми клітинами. Він проходить у чотири послідовні фази 

(профаза, метафаза, анафаза і телофаза). Між двома поділами є інтерфаза, 

необхідна для росту і розвитку дочірніх клітин.  

Під час профази з органели клітинного центру утворюється веретено 

поділу, в ядрі спостерігається спіралізація хромосом: спочатку з речовини 

ядра хроматину утворюється клубок ниток, а потім з них хромосоми у вигляді 
шпильок. 

У метафазі хромосоми розміщуються в екваторіальній площині клітини, 

поділяються на дві частинки - хроматиди утворюючи так звану материнську 

зірку. При цьому центріолі клітинного центру розміщуються на полюсах 

клітинніи. В анафазі хромосоми розходяться до полюсів клітини, утворюючи 

дочірні зірки. 

У телофазі відбувається деспіралізація хромосом, на полюсах клітини 

утворюються дочірні ядра, цитоплазма поділяється навпіл і утворюються дві 

дочірні клітини з повним (диплоїдним) набором хромосом.  

Амітоз (прямий поділ) проходить швидко, але не точно.  Мейоз 

(редукційний поділ) поділ статевих клітин, який спочатку призводить до 

зменшення в два рази кількості хромосом. Потім відбувається мітотичний 

поділ клітини, внаслідок якого утворюються дві дочірні клітини з половинним 

(гаплоїдним) набором хромосом. 
Мейоз один з основних етапів формування гамет як у тварин так і в 

рослин. Проте процес формування гамет у тварин має свою специфіку. У 

тварин статеві клітини беруть початок з ембріональних клітин. Спочатку 

утворюються зачаткові клітини, а з них мітозом і гонії (у самців - 

сперматогонії,, у самок - оогонії). Внаслідок мітозу сперматогонії утворюють 
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сперматоцити першого порядку, а оогонії і ооцити першого порядку. Цей 

процес у самців відбувається в сім'яниках, а в самок - у яєчниках. 
Далі сперматоцити і ооцити діляться мейозом. У результаті із 

сперматоцитів першого порядку формуються спермії, а з ооцитів 
першого порядку яйцеклітини. Один сперматоцит дає початок  чотирьом 
сперміям, а ооцнт - одній яйцеклітині (три інші клітини руйнуються). Набір 
хромосом у їхніх ядрах гаплоїдний. 

Статеві клітини (гамети) яйцеклітина у самки і спермій у 
самця. Вони мають половинний набір хромосом і здатні до 
запліднення. Внаслідок цього утворюється зигота - клітина із повним 
(диплоїдним) набором хромосом. 

Розвиток нового організму має два періоди: внутрішиьоутробний і 
позаутробний. 

Внутрішньоутробний розвиток поділяється на ембріональний 
(зародковий) і плодовий періоди. 

 Ембріональний розвиток починається в яйцепроводі з дроблення зиготи, 
у результаті якого утворюються клітини бластомери. У цей період в ембріоні 
утворюються ембріобласт (зародковий вузлик) і трофобласт, який живить тіло 
зародка. З ембріобласта утворюються• три зародкові листки: внутрішній —
ентодерма, зовнішній — ектодерма ісередній мезодерма. 

Зародкові листки - джерела формування тканин і органів 
ембріона. 

Зародок розвивається всередині трьох плодових оболонок: 
водної - амніона, сечової - алантоїса, судинної - хоріона. Останні дві 
оболонки утворюють алантохоріон, який разом із слизовою оболонкоматки у 
творює плаценту - тимчасовий орган, через який здійснюєтьсяобмін речовин 
між матір'ю та плодом. У плаценті кров матері не.змішується з кров'ю плода. 
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Тема 2.2  Мутаційна мінливість 

Література: Н.І.Волкова Основи тваринництва і бджільництва К.: 

НМЦ 2008р. с.62– 63 

 

Студенти повинні знати: значення мутаційної мінливості 

 

Студенти повинні вміти: характеризувати мутаційну  

мінливість 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Якими методами можна визначити мінливість? 

2. Охарактеризуйте модифікаційну і комбінативну мінливість. 

3. Назвіть причини й форми мутаційної мінливості, дайте її 

характеристику. 

4. Яке значення мінливості для підвищення продуктивності тварин? 
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Мутації можуть бути корисними, шкідливими і нейтральнми. Більшість 
мутацій знижують життєздатність, викликають різні ненормальності й дуже рідко 
бувають корисними. Вони виникають стрибкоподібно, без переходу від однієї 

ознаки до другої і рідко домінантними. Більшістю вони рецесивні, а тому 
проявляються в потомстві не відразу, а через декілька поколінь після переходу в 
гомозиготний стан. 

До мутації належать: поліплоїдія, гетероплоїдія, перебудова хромосом тощо.  

Поліплоїдія - кратне збільшення числа хромосом, яке 

спостерігається в основному в рослині. Причиною є фактори, що гальмують поділ 
клітин, не затримуючи поділ ядер, наприклад, низька температура, колхіцин тощо. 

Внаслідок цього відбувається подвоєння і  потроєння набору хромосом та 

збільшення розміру клітин і самої рослини. 

Гетероплоїдія характеризується тим, що в клітинах нормальний диплоїдиий 

набір хромосом збільшений чи зменшений на одну дві хромосоми. Особини, що 

мають одну зайву хромосому (2n+1), називається трисомиками, а без неї (2-n1) - 

моносомиками. 

Хромосомна перебудови (аберація) виникає внаслідок порушення структури 

хромосом при поділі клітин або внаслідок дії фізичних й хімічних факторів. 

Залежно від характеру хромосомної перебудови у них розрізняють: нестачу (кінцева 

частина хромоми губиться і хромосома укорочується); делецію (втрата ділянки 
хромосоми, але не кінцевої, а середньої) - в обох випадках при великій нестачі 

ділянки хромосом організми гинуть, а при малій – зберігають життя, якщо перша 

хромосома нормальна; дублікацію (подвоєння якої небудь ділянки хромосоми з 

появою якоїсь нової ознаки); інверсію, або перетворення (відірвана частина 

хромосоми знову прикріплюється до місця розриву, іде іншим кінцем, внаслідок 

чого змінюється послідовність генів в хромосомі); транслокацію (взаємний обмін 

частинами негомологічних хромосом); фрагментацію (розпад хромосом на частини) 

і точкові або генні мутації (зміна однієї точки місця або локуса хромосоми). 

Мутагенними факторами можуть стати радіація, зміна температури, хімічні 

речовини тощо. 
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Тема 2.3  Закономірності успадкування ознак при статевому 

розмноженні 

 

Література: Н.І.Волкова Основи тваринництва і бджільництва К.: 

НМЦ 2008р. с.60 -  61 

 

Студенти повинні знати: закономірності успадкування ознак при 

статевому розмноженні 

 

Студенти повинні вміти: характеризувати  моногібридне, дигібридне і 

полігібридне схрещування 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Поняття дигібридного схрещування. 

2. Про що свідчить третій закон Менделя? 

3. Якими літерами позначаються чоловічі і жіночі статеві хромосоми? 

4. Яка роль хромосом у спадкуванні статі? 
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Вивчивши закономірності успадкування однієї пари якісних ознак, Мендель 

розпочав схрещування гороху з двома та більшою кількістю ознак. Він проводив 

схрещування гороху, у якого насіння було зелене і зморшкувате,  з горохом жовтого 

забарвлення  і з гладкою поверхнею. У жовтого гладкого гороху всі гамети мали 

гени домінантні АВ, а у зеленого зморшкуватого - рецесивні - ав. У першому 

поколінні одержано всі жовті і гладенькі насінини з генотипом Аа, Вв. Внаслідок 

закономірного розходження гомологічних хромосом у процесі мейозу в гібрида до 

кожної гамети потрапляє по одній хромосомі кожної пари. Хромосоми однієї пари 

можуть поєднуватися з будь якою хромосомою іншої. Тому в гібрида з двома 
парами генів(у дигібрида) виникають чотири пари гамет. У результаті цього в 

другому поколінні відбувалось розщеплення у співвідношенні 9:3:3:1,інакше - 

3/4гладеньких і 1/4 - зморшкуватих (ЗВ:1в) та 3/4 жовтих і 1/4 зелених(ЗА:1а).  

Якщо перемножити ці співвідношенні(3А + 1а)*(ЗВ+1в), то одержимо 9АВ + 

ЗАв+ЗаВ+Іав (9 насінин жовтих гладеньких; 3 – жовтих зморшкуватих; 3 - зелених 

гладеньких;1 зелена зморшкувата). Такі закономірності зберігалися і при три- й 

полігібридному схрещуванні. Чим більшою кількістю ознак відрізнялись особини, 

тим більше зростала комбінативна мінливість і складнішим  було розщеплення за 

фенотипом у F2. 

Аналізуючи ці досліди, Мендель прийшов до висновку про вільне 

комбінування різних пар ознак у другому поколінні і вивів третій закон спадковості 
- різні пари ознак успадковуються незалежно одна від одної. Цим самим задовго до 

того, як були винайдені хромосоми, Мендель дав правильне трактування 

закономірностям спадковості і наявності в клітині якихось матеріальних утворень, 

шо відповідають за її передачу. 

Всі хромосоми клітин тіла жіночих особин однаково парні. У чоловічих особин 

хромосоми однієї пари не схожі одна на одну. Тому несхожу пару хромосом у самки 

і самця названо статевою, а схожу - автономною. Статеві хромосоми жіночих 

особин позначають латинськими  літерами XX, а чоловічих ХУ.З кожної пари 

хромосом при сперматогенезі внаслідок редукційного поділу до кожної клітини 

потрапляє тільки одна хромосома. У результаті цього спермії бувають двох типів з 

Х- та У-хромосомами. Яйцеклітини одержують тільки Х- хромосому. Урезультаті 
запліднення яйцеклітини спермієм з Х - хромосомою (XX) потомок буде мати 

жіночу стать, а спермієм з У-хромосомою (ХУ) - чоловічу. Співвідношення статей у 

потомстві людини і тварин становить 1:1. 

У птахів і метеликів самки мають різні хромосоми (ХУ), а самці - однакові 

(XX). Стать тварини, у якої гамети однакові (XX), гомогаметною,  а з різними (ХУ) 

– гетерогаметною. 

Механізм успадкування статі є доказом ролі хромосом у передачі ознак і 

особливостей від батьківського організму до потомства. 
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Тема 2.4 Кондиції тварин. Чинники, які впливають на конституцію 

тварин 

 

Література: Н.І.Волкова Основи тваринництва і бджільництва К.: 

НМЦ 2008р. с.74, 80 

 

Студенти повинні знати: кондиції тварин 

 

Студенти повинні вміти: характеризувати кондиції тварин 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Фактори, які впливають на конституцію тварин. 

2. Які є кондиції тварин? 
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Конституціональні особливості організмів формуються в процесі  
онтогенезу під виливом спадкових задатків батьків. Останні можуть бути 
успішно реалізовані у нащадків в результаті направлених прийомів племінної 

роботи, включаючи створення сприятливих умов годівлі і утримання тварин. 
У незадовільних умовах тварини навіть найкращих в  
спадковому відношенні порід, типів вироджуватимуться, а 
неудосконалюватимуться. Відбору, підбору і направленому вирощуванню 
молодняку в процесі онтогенетичного розвитку особин бажаних 
конституціональних типів належить провідна роль.  

Організм є єдиною складною системою, частини якої зна - 
ходяться у взаємному зв'язку один з одним. Вивчення корелятивних зв'язків 
організмів, повторення бажаних спадкових комбінацій сприяють створенню 
тварин бажаних конституціональних типів.  

Наприклад, у овець існує зворотна залежність між густиною  і довжиною 
вовни. Це означає, що відбір тварин тільки за одним з цих показників приведе 

до погіршення іншого показника. Так самовстановлений зв'язок між надоєм 
корів і їх живою масою: в межах одного і того ж конституціонального типу 
більш молочними виявляються корови, жива маса яких більша.  

На формування конституції впливає також тривалість і напрям відбору 
(комплексний або односторонній): для створення конституціонально міцних 
тварин відбір треба вести по комплексом ознак. 

Так, в минулому стооріччі німецькі тваринники інтенсивно вели відбір 
худоби тільки за продуктивністю, не зважаючи на їх екстер'єр і конституцію, 
що привело до різкого ослаблення конституції тварин. 

Важливим фактором формування конституції разом із спадковістю є умови 
зовнішнього середовища, особливо годівля.  
      Застосовуючи відповідні типи годівлі,  можна регулювати хід обмінних 

процесів і направляти їх в потрібну сторону. Зокрема, в молочному скотарстві 
раннє привчання телят до рослинних кормів стимулює розвиток всього 
шлунково-кишкового тракту і сприяє формуванню високої молочності. При 
раціонах, насичених грубими кормами, кишківник подовжується, а при 
концентратній годівлі він стає коротше. Об'ємисті корми сприяють 
посиленому розвитку передшлунків, концентровані ж стимулюють розвиток 
тонких кишок. 
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Тема 3.2  Трансплантація ембріонів 

 

Література: Н.І.Волкова Основи тваринництва і бджільництва К.: 

НМЦ 2008р. с.115 - 116 

 

Студенти повинні знати: методику трансплантації ембріонів 

 

Студенти повинні вміти: обгрунтувати уявлення про трансплантацію 

ембріонів 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Що розуміють під трансплантацією ембріонів? 

2. У чому полягає суть трансплантації ембріонів? 
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Трансплантація ембріонів - це вилучення їх з яйцепроводів або матки 
однієї тварини (самка-донор) і пересадка в яйцепровід або матку іншої  
тварини (самка-реципієнт), яка перебуває в тій самій фазі статевого циклу, що 

й донор. У подальшому ембріон розвивається в організмі реципієнта. Теля-
трансплантант успадковує тільки генетичні якості  батька і матері-донора, 
реципієнт не впливає на розвиток спадкових  задатків плода. Трансплантація 
ембріонів - прогресивний напрям прискореного відтворення поголів'я, який 
має можливість вирішувати такі завдання: інтенсивне використання 
генетичного потенціалу корів-рекордисток, прискорення створення 
високопродуктивних родин та ліній, одержання двійнят шляхом пересадки 
двох ембріонів одному реципієнту, створення банку ембріонів від тварин 
способом глибокого їх заморожування (кріоконсервації), збереження 
генетичних ресурсів нечислених і зникаючих порід, спрощення 
транспортування живого матеріалу (ембріонів) у різні регіони земної кулі.  

Для одержання ембріонів у виробничих умовах застосовують  

нехірургічний метод, тобто вимивання їх з матки за допомогою  
спеціальних  інструментів і живильних середовищ. Уводять ембріони 
реципієнтам спеціальним катетером через шийку матки. Здебільшого від 
одного донора одержують за одне вимивання від трьох до десяти придатних 
для трансплантації ембріонів. Вимивання проводять3-4 рази на рік, тільність 
настає у 40-50% реципієнтів, тобто поки реально можна розрахувати на 
одержання до десяти телят-трансплантатів за рік від одного донора. Для 
порівняння зазначимо, що від 100 корів, при належній організації штучного 
осіменіння, одержують лише 90-100 телят. Переваги ембріопересадок очевидна.  
Як реципієнтів використовують переважно фізіологічно здорових тварин, що не 
становлять племінної цінності, але які відповідають вимогам стандартів за 
розвитком і живою масою. Наприклад, телиці придатні для трансплантації у віці 

16-18 міс.живою масою 360-380 кг при добре виражених ознаках статевої охоти. 
Останнім часом станції із штучного осіменіння тварин Канади, США, Франції, 
Великої Британії, Німеччини на 70-75 % комплектують бугаями-плідниками, 
одержаними методом трансплантації від видатних за молочною продуктивністю 
корів із надоєм 8000-10 000 кг молока за рік. Застосовують також метод 
мікрохірургічного поділу ембріонів із метою одержання однояйцевих близнят - 
двійнят, що дає змогу набагато раціональніше використовувати генофонд видатних 
плідників і маток. Метод поділу ембріонів на окремі бластомери і наступною 
пересадкою їх реципієнтам збільшує вихід телят при трансплантації в два рази, що 
значно підвищує її економічну ефективність. Крім того, монозиготні близнята є 
цінним матеріалом для розв'язання багатьох генетичних і селекційних питань. 
Генна інженерія - нова прикладна гілка молекулярної біології та генетики, 

застосування якої у тваринництві створює реальну основу для одержання бажаних 
форм тварин із зміненою спадковістю, молекулярною реконструкцією організму.  
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Тема 3.3  Фізіологія післяродового періоду 

 

Література: Н.І.Волкова Основи тваринництва і бджільництва К.: 

НМЦ 2008р. с.136 - 137 

 

Студенти повинні знати: фізіологію післяродового періоду 

 

Студенти повинні вміти: надавати допомогу самкам в післяродовий 

період 

 

Контроль знань: усне опитування.  

 

1. Який догляд надається матері в післяпологовий період? 
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       Догляд за матір'ю в післяпологовий період. Після пологів мати повинна 

знаходитися в сухому приміщенні, без протягів, оскільки вона часто потіє і може 

піддатися простудним захворюванням. Через1-2 год породіллю поять теплою 

водою і розтирають солом'яними джгутами; корінь хвоста забинтовують. У перші 

дні тварині дають високоякісні, легкозасвоювані корми (вітамінне сіно, висівки) в 

невеликій кількості, щоб не викликати захворювання шлунково-кишкового 

тракту внаслідок непристосованості кишківника до нових умов. Мати повинна 

знаходитися під регулярним спостереженням і піддаватися щоденній двократній 

термометрії. Як правило, два рази на день у неї обмивають шкіру вульви з 

подальшим зрошуванням дезінфікуючим розчином. Спринцювання піхви 
протипоказане, оскільки родові шляхи володіють властивістю самоочищення. 

Показником благополучного перебігу післяродового періоду є задовільний 

загальний стан і апетит, а також нормальна температура тіла. Для попередження 

проникнення збудників хвороби стежать за тим, щоб під породіллею завжди була 

чиста щільна підстилка із соломи. Через 3-4 дні породіллі з нормальною 

температурою тіла необхідно надати активний моціон на свіжому повітрі; за 

відсутності його неминучі різні ускладнення. Післяпологовий період 

завершується швидше, якщо поєднувати активний моціон з інсоляцією і 

дозованим спілкуванням з самцем-пробником. Використовувати тварин для 

роботи можна тільки після закінчення післяродової інволюції; до роботи їх 

залучають поступово. 
     Післяпологовий період - час від закінчення пологів (вигнання посліду) до 

завершення інволюції статевих і інших органів породіллі тобто період 

відновлення до того стану, в якому вони знаходилися до вагітності. У всіх тварин 

післяпологовий період закінчується новою вагітністю або безплідністю. 

Тривалість післяпологового періоду залежить від видових особливостей тварини, 

але перш за все умов існування під час вагітності і після пологів. У 

сільськогосподарських тварин за нормальних умов існування післяпологовий 

період закінчується через три тижні - місяць. 

      У післяпологовому періоді відбувається перебудова всього організму, 

підвищується температура тіла, частішають пульс і дихання, знижується кров'яний 

тиск в порівнянні з перед пологовим станом. Всі ці відхилення вирівнюються 
перебігом перших днів післяпологового періоду. Інволюція матки полягає надалі у 

ретракції її м'язів, жировому переродженні і в розсмоктуванні м'язових волокон, що 

утворилися під час вагітності. Цей процес супроводжується утворенням значної 

кількості глікогену. Зменшується просвіт артеріальних судин матки, значна їх 

кількість пустіє і редукується: їх стінки розсмоктуються, заміщаючись сполучною 

тканиною. 

       У перші три дні після пологів стінка матки товщає (до 4-5 см у великих тварин), 

об'єм матки зменшується в 2-3 рази. З часом стінка знов стає тоншою, коротшають 

маткові зв'язки, що розтягнулися, і матка приймає початкове положення. Із 
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зменшенням матки скорочуються і м'язи шийки, повністю шийка закривається 

звичайно після завершення інволюції матки. 

     Вся слизиста оболонка і особливо її частина, що виконувала  функції 

материнської плаценти, руйнується і виділяється з матки у вигляді лохій 

(післяродових очищень). Піхва і вульва вже в перші дні(при відсутності травм) 

після пологів приймають звичайний вигляд. Перетворення "родового" тазу в 

звичайний закінчується на 4-5-й день. Проте терміни ущільнення окремих зв'язок 

можуть розтягнутися наІ0 -  15 днів і більше, а іноді на такий же період може 

зберегтися і рухомість крижа. Відновлення конфігурації живота завершується 
протягом перших 2-3 днів. 

      Інволюція яєчників, матки і інших органів значно швидшає при наданні 

тваринам активного моціону, спілкуванні з пробником, 

починаючи з третього дня після пологів. У тварини після нормальних  пологів 

швидко виявляється стадія збудження статевого циклу, тому самок всіх 

сільськогосподарських тварин потрібно запліднювати  перший місяць, а кролиць 

навіть в перші години після пологів. Відсутність стадії збудження через 3-4 тижні 

після пологів або безрезультатність запліднення за наявності охоти і інших 

феноменів статевого циклу - завжди наслідок і ознака тієї або іншої форми 

безплідності. 
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Тема 4.1  Хімічний склад кормів 

 

Література: Н.І.Волкова Основи тваринництва і бджільництва К.: 

НМЦ 2008р. с.141 - 153 

 

Студенти повинні знати: хімічний склад кормів 

 

Студенти повинні вміти: характеризувати  хімічний склад кормів 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Для чого тваринам потрібні поживні речовини? 

2. Що таке поживність корму? 

3. Фактори, що впливають на поживність корму. 

4. Що необхідно знати для визначення поживності? 

5. Назвіть елементарний склад рослини і тіла тварини. 

6. Назвіть хімічний склад корму. 

7. Органічні речовини та їх роль для тваринного організму. 

8. Мінеральні речовини та їх роль для тваринного організму. 

9. Чому хімічний склад корму є первинним показником поживності? 
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          Годівля сільськогосподарських тварин є однією з найважливіших складових 

зоотехнічної науки, яка розробляє теоретичні основи, методи й технологічні 

прийоми раціонального живлення, що забезпечує нормальний ріст і розвиток, 

досягнення генетично зумовленого рівня продуктивності тварин та необхідної 

якості продуктивності тварин, добре здоров'я й високу відтворну здатність при 

економному витрачанні кормів. Годівля - це також основа успіхів в удосконаленні 

існуючих і створенні нових порід. Годівля сільськогосподарських тварин як наука й 

практика безпосередньо пов'язана з матеріальним виробництвом, тому в 

широкому значенні основним завданням її слід вважати розробку шляхів і методів 
підвищення ефективності суспільного виробництва. 

Своє конкретне втілення вона знаходить у розробці науково 

обгрунтованих норм і систем годівлі тварин, технології заготівлі та 
підготовки кормів до згодовування з використанням балансуючих добавок і 
біологічно активних речовин, що забезпечує максимальний вихід 
високоякісної продукції з одиниці земельної площі.  

Сучасна наука вирішує багато питань теорії і практики годівлі 
сільськогосподарських тварин. Вона вивчає хімічний склад і поживність 
кормів, визначає норми і раціони годівлі усіх видів сільськогосподарських 
тварин, тісно пов'язана з агрономічними й економічними науками. На ука про 
годівлю ґрунтується на таких фундаментальних науках, як фізіологія, біохімія 
і генетика. 

Великий вклад у розвиток науки про годівлю сільськогосподарських тварин 

зробили такі вчені, як Є.А. Богданов, І.С. Попов, М.Ф. Томме, П.Д. Пшеничний, 

О.II. Дмитроченко, О.П. Калашников, О.М. Бутлеров, М.М. Кулагін, 

Г.Л.Кожевников. 

Для правильної годівлі тварин слід знати дію кормів на організм, 
поживність їх і потреби тварин у кормі. Обмін речовин між організмом і 
зовнішнім середовищем починається із засвоєння організмом речовин, які 
відповідають його природі (корм, вода, кисень). Вживання корму з 
фізіологічної точки зору це складний безумовний рефлекс, пов'язаний з 
діяльністю головного мозку Речовини, що надійшли в організм із зовнішнього 
середовища у процесі засвоєння зазнають різних впливів - фізичних, 

біохімічних тощо.  

Поживність корму - це його властивість задовольняти природні 
потреби організму в живленні у відповідних умовах. Чим більше корм або 
кормовий раціон задовольняє потреби тваринного організму, тим  вища його 
поживність. Поживність корму можна визначити за фізіологічним станом 
тварини і зміною її продуктивності.  

Споживання корму с основною і необхідною умовою нормального 
обміну речовин. Корм потрібен тварині як джерело енергії для забезпечення 
життєдіяльності організму; структурного матеріалу, необхідного для 
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відновлення речовин, які руйнуються у процесі дисиміляції, для утворення 
нових тканин, продукції і відкладання резервних речовин; речовин, які беруть 
участь у регуляції обміну і підтриманні у певному фізико-хімічному стані 

тканин та рідин тіла.  
За своїми фізичними властивостями та ідеєю корм повинен відповідати 

анатомо-фізіологічним особливостям травного апарату тварин і бути смачним, тому 

поживність кормів не можна виразити одним показником. Правильну 

характеристику корму можна дати лише при оцінці різних поживних його якостей. 

Щоб мати уявлення про поживність корму і розуміти причини її зміни під впливом 

різних умов, слід знати вміст у кормах органічних і мінеральних речовин, які беруть 

участь в обміні, а також процеси взаємодії між речовинами, які надійшли з кормом, і 

тваринним організмом на різних стадіях годівлі. Тому розглядають методи оцінки 

поживності кормів за хімічним складом, перетравністю та використанням речовин а 

організмі. 

Сільськогосподарським тваринам згодовують різноманітні корми, які 
відрізняються за складом і поживністю. Організм тварин у процесі живлення 
засвоює в певних кількостях та співвідношеннях необхідні речовини у 
вигляді простих сполук і будує з них власні клітини, тканини й органи, а 
також синтезує ряд біологічно активних речовин - ферментів, гормонів та ін.  

До складу рослин і тіла тварин входять майже всі хімічні елементи, 
багато з яких є життєво необхідними. Основну масу рослин і тварин 
становлять так звані органогени: вуглець, кисень, водень, азот. На їхню частку 
у рослин припадає 96 - 98%, у тварин - 95 % усієї маси, а разом із кальцієм і 

фосфором - 98,5%. 
            Елементи, яких в організмі тварин або у кормах міститься не менше ніж 

0,01%, називаються макроелементами, а ті, що знаходяться її тисячних частках 

відсоткаі менше -мікроелементами. Хімічні елементи входять до складу різних 

сполук, які для зручності при агрозоотехнічному аналізі об'єднують у певні групи 

речовин, подібних за хімічним складом або фізіологічною дією в організмі. Це вода, 

мінеральні (сира зола), органічні та біологічно активні речовини.  

           У сухій речовині тіла тварин більше білків та жирів, а рослин вуглеводів. 

Тваринний жир при звичайних умовах твердий, у ньому переважають насичені 

жирні кислоти, а рослинний - рідкий і до його складу входять ненасичені жирні 

кислоти. В агрозоотехнічному аналізі такі речовини, як зола, клітковина, протеїн 

і жир, називають сирими. Це означає, що вони не чисті, а містять різні домішки. 

Вода. Завдяки своїм особливостям вода виконує різноманітні функції в 
організмі. Вона - важлива складова рослин і тіла тварин, один з основних 

елементів живлення. Втрата майже всього запасу жиру в організмі, половини 

білків і до 40% маси тіла не загрожує життю тварин, але при втраті 10% води 

порушуються функції організму, а при втраті 20% настає смерть. 

         Вода бере участь у багатьох життєвих функціях: прийманні та  

перетравленні корму (гідролізі), всмоктуванні перетравлених  поживних речовин,  
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перенесенні їх до клітин, транспортуванні в організмі ферментів, гормонів, 

вітамінів, розчиненні й виносі продуктів життєдіяльності клітин, у реакціях 

обміну речовин, які відбуваються у водному середовищі, регуляції осмотичного 

тиску. Завдяки високій теплопровідності, захованій теплоті випаровування 

вода відіграє важливу роль у підтриманні постійної температури тіла та 

розподілі в ньому тепла. 

         При нестачі води втрачається апетит, погіршується перетравність і 

використання речовин, зменшується жива маса, знижується продуктивність. При 

тривалій нестачі її спостерігаються блювання, пронос, розлад нервової системи, 
настає інтоксикація, внаслідок чого організм гине. Кількість води в кормах або 

продуктах тваринництва визначають висушуванням наважки корму при 

температурі 100-105°С до постійної маси. 

Вміст води в організмі новонароджених тварин становить 75-80), а 
дорослих - 50-60 %. З підвищенням вгодованості, збільшенням відкладання 
жиру рівень її знижується. 

У кормах кількість води коливається від 5 до 96%. Багаті на неї 

коренебульбоплоди і баштанні (75-92%), трава й силос (60-80), жом, м'язга, 
барда (82-95), молоко і продукти його переробки (87-92%). Мало води в зерні 
(13-14), сухих залишках переробних виробництв (макуха, шрот та ін.), 
риб'ячому, м'ясо-кістковому борошні, дріжджах (5 - 10), соломі (15-17%). Від 
вмісту води в кормах залежать їхня поживність і зберігання. Корми з великою 
кількістю води малопоживні й погано зберігаються. 
           Потреба тварин у воді зумовлюється їхнім віком, продуктивністю, 
фізіологічним станом, фізичною формою корму (сухий, вологий), температурою 
навколишнього середовища тощо. На 1 кг сухої речовини велика рогата худоба 
споживає 4-6 кг води, вівці - 2-3, свиніі та коні - 2-2,5, кури - 2-3, молодняк у 
молочний період - 6-9 кг. Суху речовину в кормах поділяють на неорганічні 
(мінеральні) й органічні речовини. 
Мінеральні речовини (сира зола). При зоотехнічному аналізі сиру золу визначають 

спалюванням наважки корму чи тканин твариниу муфельній печі при температурі 

450-550°С до постійної маси. Це залишок, який не згоряє. До її складу входять 

оксиди металів і ангідриди кислот, вуглекислота, незгорілі частинки вугілля, 

домішки піску, пилу та ін. 

Мінеральні речовини рослин і тіла тварин знаходяться у формі різних 
неорганічних та органічних сполук і виконують різноманітні функції. Вони є 
складовими ферментів та гормонів і поділяються на макро- і мікроелементи.  

У групу макроелементів входять кальцій, фосфор, магній,  
натрій, калій, хлор і сірка.  

Кальцій. Цей елемент становить основу кісткової тканини, де його 
міститься близько 99% від усієї кількості в організмі. Він регулює роботу 
серця, нервової, м'язової системи, проникність мембран клітин, активує ряд 
ферментів, бере участь у зсіданні крові, впливає на засвоєння фосфору, цинку 
тощо. 
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Фосфор. Основна кількість його знаходиться в кістках - до 80 % від 
маси у тілі. Крім того він входить до складу нуклеїнових кислот, багатьох 
ферментів, фосфопротеїдів, фосфоліпідів, відіграє важливу роль в обміні 

вуглеводів, регулюванні кислотно-лужної рівноваги в організмі, біологічних 
реакціях та обміні енергії.  

Обмін кальцію і фосфору в організмі тварин тісно пов'язані між собою. 
Тому для його нормального функціонування ці елементи повинні надходити у 
певних співвідношеннях. При нестачі кальцію і фосфору в раціонах або 
порушенні їхнього співвідношення молодник хворіє на рахіт (опухання 
суглобів, скривлення кінцівок), а дорослі тварини - на остеомаляцію 
(розм'якшення кісток, потовщення суглобів), остеопороз (ламкість кісток, 
утворення порожнин у плоских кістках). Птиця несе яйця без шкаралупи. 
Тому у тварин сповільнюється апетит (тварини лижуть стіни, жують неїстівні  
предмети). Багаті на кальцій і фосфор м'ясо-кісткове та рибне борошно. Бідні 
на кальцій і фосфор коренебульбоплоди. При нестачі цих елементів у кормах 

до раціонів додають мінеральну підгодівлю, використовують солі зазначених 
елементів у вигляді кальцієвих,фосфорних і кальцієво-фосфорних сполук.  

Магній входить до складу кісток (70%) і м'яких тканин 
організму (30% від його кількості в організмі). Він активує ряд  
ферментів, бере участь в обміні вуглеводів. При його нестачі у кормах 
тварини, особливо на початку пасовищного періоду, тварини хворіють на 
магнієву титанію, переважно велика рогата худоба й рідше вівці. У них 
відмічається нервове збудження, тремтіння, порушення  координації руху. Для 
запобігання захворюванню на початку пасовищного періоду худобу слід 
підгодувати солями магнію.  

Натрій міститься в організмі у м'яких тканинах, переважно в рідинах. 
Бере участь у регулюванні осмотичного тиску, кислотно- лужної рівноваги, 

активує фермент амілазу, є складовою слини, разом и калієм регулює обмін 
води в організмі. За його допомогою передаються нервові збудження. При 
нестачі цього елемента тварини втрачають апетит, знижують продуктивність. 
У рослинних кормах натрію мало, тому до раціонів треба додавати кухонну 
сіль. 

Калій, як і натрій, знаходиться в м'яких тканинах, здебільшого у 
клітинах, разом із натрієм входить до складу кісток. Бере участь у 
регулюванні осмотичного тиску, кислотно-лужної рівноваги, регулює роботу 
серця тощо. Рослинні корми багаті на калій і практично при годівлі ними 
тварин нестачі його не спостерігається.  

Сірка в організмі тварин і рослинах є складовою білків. Вона - 
обов'язковий елемент гормону підшлункової залози - інсуліну й у значніій 

кількості - вовни, копитного рогу. Нестачі сірки в раціонах при достатньому 
рівні білків майже не буває. Лише при використанні в раціонах жуйних 
небілкових форм азоту необхідна підгодівля їх сірковмісними солями. 

До мікроелементів належать залізо, мідь, кобальт, цинк, йод та ін. 
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Залізо знаходиться в організмі в основному у сполуках з білками, 
особливо з білком крові - гемоглобіном. Крім того, воно входить до складу 
ферментів тканинного дихання - цитохромів. Запаси заліза зосереджені у 

печінці, нирках, селезінці, кістковому мозку. Нестача цього елемента 
спричиняє аліментарну анемію, втрату апетиту, сповільнення росту, 
схильність до захворювань.  

Мідь необхідна для синтезу гемоглобіну, вона є складовою деяких  
окислювальних ферментів. Нестача її викликає виснаження організму, 
депігментацію вовни, затримку росту, анемію, погіршення апетиту, пронос та 
інші захворювання. 

Кобальт необхідний для розвитку мікроорганізмів, які син тезують 
вітамін В12, активує ряд ферментів. Нестача його призводить до авітамінозу 
В12, у тварин спостерігаються слабкість, різке схуднення. Хвороба має назву 
сухотки. Найбільше реагують на нестачу кобаль.ту велика рогата худоба і 
вівці. 

Цинк входить до складу багатьох ферментів, проявляє стимулюючу дію 
на ряд статевих гормонів, гормони гіпофіза. При його нестачі тварини 
хворіють на паракератоз - запалення шкіри, відстаютьу рості. У курчат 
порушується оперення, затримується кальцифікація кісток.  

Йод є складовою гормону щитоподібної залози тироксину При його 
нестачі у тварин збільшується щитоподібна залоза, знижується плодючість, 
спостерігається мертвонародженість, приплід маложиттєздатний, часто без 
волосяного покриву 

Крім того, в живленні тварин важливе значення мають марганець, 
молібден, фтор, селен та ін. 

Як правило, кількість мікроелементів у кормах у тілі тварин виражають 
у міліграмах на 1кг маси, тоді як макроелементів - у грамах або відсотках. 

При нестачі макро- та мікроелементів у кормах їх додатково вводять до 
раціону у вигляді мінеральної підгодівлі. 

Органічні речовини. Вміст органічних речовин визначають за різницею 
між кількістю сухої речовини та сирої золи. До цієї групи належать азотисті 
речовини корму (сирий протеїн), сирий жир, вуглеводи (сира клітковина, 
безазотисті екстрактивні речовини) та біологічно активні речовини.  

Сирий протеїн містить білки і небілкові азотисті сполуки аміди. Його 
визначають за кількістю азоту, який є в кормі або продуктах тварин. У 
середньому прийнято, що вміст азоту в протеїні становить 16%. Звідси 
коефіцієнт переводу азоту в протеїн 6,25 (100:16).  

Білки - високомолекулярні органічні речовини, що складаються з 
амінокислот, з'єднаних за типом поліпептидних зв'язків. Білки поділяються на  

прості (протеїни), до яких входять лише амінокислота, і  складні (протеїди), 
що містять ще й інші речовини: фосфорну кислоту (фосфопротеїди), 
нуклеїнові кислоти (нуклепротеїди), пігмент (хромопротеїди), глюкозу 
(глікопротеїди) та ін.  
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Білки всіх організмів складаються в основному з 20 основних 
амінокислот, які поділяються на замінні (аланін, гліцин, пролін оксинролін, 
серин, норлейцин, аспарагінова та глютамінова кислоти, цистин, цитрулін) і  

незамінні (аргінін, гістидин, лізин, метіонін, триптофан, фенілаланін, треонін, 
валін, лейцин та ізолейцин). Замінні амінокислоти синтезуються в організмі з 
інших шляхом переамінування, а незамінні не синтезуються  або синтезуються 
у недостатній кількості. 

Для синтезу білків в організмі потрібно, щоб із кормами надходили всі 
необхідні незамінні амінокислоти.  
            До групи амідів входять усі азотовмісні сполуки небілкової природи 
вільні амінокислоти, власне аміди, азотисті основи (алкалоїди глікозиди), 
нітрати, пурини, амонійні солі тощо. Це в основному проміжні продукти 
синтезу і розпаду білків. їх багато у траві, сіні, сінажі, силосі, 
коренебульбоплодах (30% від протеїну), тобто в рослинах, у період росту 
яких відбувається синтез білків, а при заготівлі кормів - ще й їх розпад. Мало 

амідів у зерні та насінні, продуктах їх переробки (3-5 %) і кормах тваринного 
походження. 

Білки в організмі-тварин використовуються як структурні речовини у 
побудові клітин, синтезі ферментів, гормонів, імунних тіл, а при 
дезамінуванні та окисленні — як джерело енергії. 

Рівень протеїну в кормах коливається в широких межах - від 0,5 до 80 
%. Багаті на протеїн зернобобові (20-30%), макуха і шрот, які одержують при 
переробці насіння олійних культур (30-40), дріжджі (15-50) та корми 
тваринного походження (40 -80%). 

Сирий жир. При зоотехнічному аналізі з наважки корму за умови 
тривалого екстрагування ефіром або іншими органічними розчинниками 
вилучають сполуки, які належать до сирого жиру До складу останнього поряд 

із справжнім або нейтральним (складний ефір трьохатомного спирту-
гліцерину і жирних кислот) входять інші жироподібні сполуки: фосфатиди, 
стерини, віск, жирні кислоти, жиророзчинні вітаміни, пігменти та ін.  

Жир в організмі тварин поділяється на тканинний (входить до складу 
клітин) і запасний. Перший відіграє важливу роль в організмі й незалежно 
від вгодованості тварин його кількість у клітинах не змінюється. Другий 
використовується як джерело енергії при недостатньому рівні живлення. 
Кормовий жир використовується як структурна речовина в побудові клітини, 
він - джерело ненасиченнх жирних кислот - лінолевої, ліноленової та 
арахідонової. Вони не синтезуються в організмі тварин і є незамінними в 
їхньому живленні.  

Рослинні жири складаються з тригліцеридів ненасичених жирних 

кислот й у звичайному стані рідкі.  
Кількість жиру в кормах коливається у широких межах. Багаті на нього 

макуха (6-8%), корми тваринного походження (12-15%). Із зернових високий 
вміст жиру мають овес і кукурудза (4-6%). У решті зерна його - 1-3%. У 
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соломі й сіні жиру 1,5-2,5 %, траві - 0,2- 0,5 коренебульбоплодах - 0,1-0,2%. 
Багате на жир насіння олійних культур (30-40 % і більше). 

Вуглеводи - це основне джерело енергії в організмі тварин, Енергія, яка 

утворюється при окисленні вуглеводів, використовується для підтримки 
процесів, пов'язаних із життєдіяльністю організму(робота внутрішніх 
органів, синтез білків, підтримання постійної температури тіла тощо).  

За схемою зоотехнічного аналізу, як уже зазначалося, вуглеводи 
поділяються на сиру клітковину і безазотисті екстрактивні речовини (БЕР).  

Сира клітковина - це залишок після кип'ятіння наважки корму в слабких 
розчинах кислоти і лугу з наступним промиванням гарячою водою, спиртом 
та органічним розчинником (ацетон, ефір). У живленні тварин клітковина 
відіграє роль не лише поживної речовини, а її баластної, що подразнює 
рецептори травного каналу, забезпечуючи цим нормальну перистальтику.  

Багаті на клітковину грубі корми - солома (40-45%), полова (35-40), 
сіно (20-30%), із зернових високий вміст клітковини мають овес (10 %), 

висівки (11- 15 %). У решті зернових її 2-6%. 
Безазотисті екстрактивні речовини містять цукор, крохмаль, глікоген, 

інулін, пектинові речовини, частину геміцелюлоз, органічні кислоти 
(яблучну, винну, молочну, оцтову та ін.), глюкозиди та інші речовини. У 
рослинних кормах переважають цукри і крохмаль. Велика кількість цукру в 
цукрових буряках (до 22%), мелясі (до 60), сухій речовині молодих злакових 
трав (до 13), у сіні залежно від способів заготівлі його вміст коливається від 5 
до 7%, а в соломі - від 2 до 3%. Єдиним представником цукрів тваринного 
походження є лактоза (молочний цукор). У молоці корів її 4-5%. 

Крохмаль як запасний енергетичний матеріал нагромаджується у 
значній кількості в зерні (до 70%), бульбах картоплі (до 24%) Представником 
полісахаридів в організмі тварин є глікоген, який становить близько 1 % 

їхньої маси. 
Біологічно активні речовини. Крім основних поживних речовин, які 

використовуються в організмі як пластичний та енергетичним матеріал, у 
кормах і тілі тварин містяться й речовини, що характеризуються високою 
біологічною активністю, хоча їх і незначна кількість. Це вітаміни, гормони, 
гормоноподібні речовини тощо. До біологічно активних речовин належать 
також алкалоїди, глікозиди (часто отруйні при використанні кормів із 
високим їх вмістом), інгібітори ферментів, вітамінів.  
Серед біологічно активних речовин, які окремо визначаються в кормах і 
виконують важливі функції в організмі тварин, є вітаміни. Вони входять до 
складу багатьох ферментів, утворюють різні комплексні сполуки з білками, 
вуглеводами, жирами, гормонами, що відіграють важливу роль в обміні 

речовин. Вітаміни необхідні організму в малих дозах (міліграмах, 
мікрограмах на добу) для нормального росту й розвитку, відтворних функцій, 
зміцнення здоров'я, виробництва продукції. Нестача їх у кормах спричиняє 
порушення обміну речовин, різні захворювання і навіть загибель тварин. За -



 
 

29 

хворювання, викликані відсутністю вітамінів у раціонах, називаються 
авітамінозами. 

Тварини одержують вітаміни переважно з кормами, але деяка частина їх 

може синтезуватися в організмі (вітаміни групи В). Нині відомо близько 20 
вітамінів. Сільськогосподарські тварини можуть відчувати нестачу до 15 із 
них. Вітаміни прийнято поділяти на .жиророзчинні (А, D, Е, К) і водорозчинні 
(групи В і вітамін С).  

Вітамін А (ретинол, антиксерофтальмічний) - це ненасиченнй 
одноатомний спирт, нестійкий до нагрівання, швидко окислюється на повітрі 
й під дією світла. Міститься лише в продуктах тваринного походження - 
молозиві, молоці, яйцях. В організмі найбільше його у печінці та в невеликій 
кількості у жирі. 

В організмі тварин вітамін А бере участь у процесах обміну речовин, 
сприяє нормальному стану слизових оболонок. При його нестачі 
спостерігається ороговіння епітелію слизових оболонок дихальних шляхів, 

травного каналу, статевих органів, нирок, сечоводів та очей. У зв'язку з 
ороговінням слизова оболонка не виконує бар'єрних функцій щодо 
проникнення мікроорганізмів, і тварини стають легкосприйнятливими до 
різних інфекційних захворювань. Крім того, вітамін А бере активну участь у 
фотохімічних процесах сприйняття світла, і тому першою ознакою його 
нестачі є те, що тварини перестають бачити у темряві (куряча сліпота). При 
тривалій нестачі цього тіаміну вони сліпнуть внаслідок розладу рогівки ока. 
Таким чином, вітамін А необхідний для нормального росту тварин, 
запобігання інфекційним захворюванням, нормалізації обміну речовин.  

Вітамін D(кальциферол). Відомо до 10 сполук з D-вітамінною 
активністю, але найважливіші із них D2-ергокальциферол і D3 
холекальциферол. Попередником вітаміну D2 є ергостерон, що міститься у 

рослинах і дріжджах, а D3 - 7-дегідрохолестерин - у шкірі тварин. 
Фізіологічна роль вітаміну D полягає у регулюванні обміну в організмі 

кальцію і фосфору. Якщо його не вистачає, молодняк хворіє на рахіт. При цьому 

затримується кальцифікація кісток, вони стають м'якими, опухають суглоби, 

викривляються кінцівки. У дорослих тварин кальцій і фосфор вилучаються з кістяка, 

кістки стають м'якими,потовщуються суглоби (остеомаляція). Як наслідок різко 

знижується продуктивність тварин. 

Вітамін D, як і вітамін А, виражається в міжнародних одиницях. За 1 МО 

вітаміну D прийнято 0,025 мкг цього вітаміну 

Джерелом вітаміну D у раціонах є високоякісне сіно (500-600 МО в 1 мл ), 

опромінені сухі дріжджі (до 20 тис. МО в 1 г), риб'ячий жир (50 -500 МО в 1 мл), 

концентрат вітаміну відеїн (до 200 тис. МО в 1 г), відекаротин (200 тис. МО і 1,5 мг 

каротину в 1 г). 
Вітамін Е (токоферол). В організмі виконує антиокислювальну функцію, 

бере участь у тканинному диханні, реакціях обміну речовин, синтезі аскорбінової 

кислоти. Нестача його в організмі призводить до зниження статевої здатності у 
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самців та самок; у самців спостерігається атрофія сім'яників, а у самок гине зародок 

і настає дегенерація яєчників. У телят, ягнят, поросят відмічається дегенерація 

м'язової тканини (білом'язова хвороба). Вітамін Е дуже поширений у природі. На 

нього багаті зелені та зернові корми, силос, сінаж, сіно і нестача його в організмі 

тварин буває рідко. 

Вітамін К (філохінон). Є декілька аналогів цього вітаміну – К1, К2, К3 і 

вікасол. Основна фізіологічна функція його в організмі полягає у посиленні зсідання 

крові, він стимулює синтез протромбіну і фібриногену як основних компонентів при 

утворенні кров'яного згустку. Нестача вітаміну К спостерігається в основному у 
молодняку птиці. При цьому відбуваються крововиливи у травному каналі та 

печінці, у зв'язку і чим він одержав назву антигеморагічного фактора. У ссавців і 

дорослої птиці нестачі вітаміну К не відмічається. 

Із водорозчинних вітамінів важливе значення в годівлі тварин мають В1, В2, 

Вз,В5,В12. Вони синтезуються мікроорганізмами, які густо населяють передшлунки 

жуйних і товсту кишку, а також містяться у кормах. Проте інтенсивність їхнього 

синтезу в товстій кишці незначна, і у тварин з однокамерним шлунком може 

спостерігатися нестача вітамінів групи В при низькому вмісті їх у кормах. При 

цьому в раціони додатково вводять вітамінні препарати, які випускає промисловість 

для кормових цілей. 

Важливе значення в життєдіяльності організму тварин мають й ²耀ші вітаміни 
групи В: В6 (піридоксин), Вс (фолієва кислота), В4 (холін), вітамін Н (біотин) та ін. 

До водорозчинних належать і протицинговий вітамін С (аскорбінова 

кислота). Він бере активну участь в окислювально-відновних реакціях, інактивації 

токсичних речовин, впливає на функцію залозвнутрішньої секреції, забезпечує 

дихання клітин, поліпшує засвоєння заліза, підсилює захисні функції організму. Цей 

вітамін міститься у зелених кормах, свіжих овочах, картоплі й синтезується 

мікрофлорою травного каналу. Тварини, як правило, на цингу не хворіють, крім 

мавп і морських свинок. 

Таким чином, вивчення хімічного складу кормів у практиці тваринництва є 

одним із найважливіших елементів оцінки їхньої поживної цінності. Знаючи його, 

можна судити про те, які з поживних речовин і в якій кількості містяться у кормі, а 
звідси - в якій мірі вони вдовольнятимуть потребу тварин у тих чи інших елементах 

живлення. Для детальнішого аналізу поживності кормів необхідно знати, яка 

кількість поживних речовин може бути використана організмом. Для цього треба 

знати, що, таке перетравність кормів, оскільки тварина живе і виробляє необхідну 

людині продукцію за рахунок того, що перетравлює із спожитих кормів. 
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Тема 4.2  Державні і галузеві стандарти на корми. Використання 

кормів у фермерських господарствах 

 

Література: Н.І.Волкова Основи тваринництва і бджільництва К.: 

НМЦ 2008р. с.177-182 

 

Студенти повинні знати: державні стандарти на корми 

 

Студенти повинні вміти: організовувати правильне згодовування 
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1. Які є напрями стандартизації кормів? 

2. Для чого розробляють стандарти на корми? 

3. Як використовують у фермерських господарствах сіно? 

4. Як використовують у фермерських господарствах зелені корми? 

5. Як використовують у фермерських господарствах трав'яне 

борошно? 

6. Як використовують у фермерських господарствах сінаж? 

7. Як використовують у фермерських господарствах солому? 

8. Як використовують у фермерських господарствах силос? 

9. Як використовують у фермерських господарствах зернові корми? 
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      Інтенсивний розвиток галузей тваринництва, ріст продуктивності 

сільськогосподарських тварин і птиці тісно пов'язані зі збільшенням виробництва 

кормів і підвищенням вимог до якості кормів, їх поживних і смакових властивостей, 

повноцінності, а також санітарного стану, що характеризує доброякісність кормів і 

ступінь їхньої придатності до згодовування. 

Зростаючі запити до поліпшення якості кормів відображають у стандартах на 
корми і кормові засоби шляхом установлення нових, більш високих показників і 
норм. Впровадження стандартів і дотримання вимог забезпечують збільшення 
виробництва високоякісних кормів, використання яких сприяє підвищенню 
продуктивності тварин і птахів, зменшенню витрат кормів на одиницю виробничої 
продукції, поліпшенню якості тваринницької продукції, зниженню її собівартості. 

У стандартизації кормів і кормових засобів виділяються такі напрями: 
стандартизація кормів рослинного походження, що заготовляються у господарствах 
і міжгосподарських підприємствах (організаціях) - сіно, трав'яне борошно, силос і 
сінаж - і поставляються підприємствам комбікормової промисловості (трав'яне 

борошно); стандартизація кормів і кормових засобів, приготовлених промисловим 
способом, - комбікормів, білково-вітамінних добавок, преміксів; стандартизація 
кормових засобів, що є побічними продуктами харчової, мікробіологічної й іншої 
галузей промисловості і використовуються у вигляді кормових добавок безпосе-
редньо в раціони сільськогосподарських тварин або як сировина при виробництві 
комбікормів і білково-вітамінних добавок (шроти, макухи, рибне і м'ясо-кісткове 
борошно, борошно з деревної зелені, дріжджі кормові, сухе знежирене молоко, 
кормові вітаміни, амінокислоти тощо). 
        Передбачається також стандартизація кормових сумішей, які 
виробляються для великої рогатої худоби, свиней і птиці  безпосередньо в 
господарствах з використанням як основних компонентів кормів власного 
виробництва (зерно, жом, цукровий буряк та ін.). Готування кормосуміші 

відповідно до вимог стандартів дозволить підвищити ступінь використання 
фуражного зерна й інших кормів і збільшити їхню окупність виробничою 
тваринницькою продукцією.  

Стандартизація кормів і кормових засобів спрямована на підвищення їхньої 
поживної цінності і калорійності, збільшення вмісту повноцінних білків, вітамінів, а 
також на організацію повноцінної збалансованої годівлі, що передбачає 
забезпечення потреби тварин у всіх необхідних елементах живлення. 

Розробка стандартів у виробництві кормів дозволяє на науковій основі, 
виходячи з зональних особливостей виробництва, а також з урахуванням потреб 
тваринництва регламентувати норми і вимоги до якості кормів, прийомів і способів 
їхнього одержання, технології заготівлі і зберігання. Стандартизація кормів сприяє 
впровадженню в господарствах прогресивних і більш ефективних технологій 

заготівлі кормів, що значно знижує втрати поживних речовин, затрати праці і 
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засобів на їхню заготівлю, зберігання і роздачу тваринам. Стандартизація кормів 
має важливе значення в зв'язку з переходом галузі сільського господарства на  
промислову основу, спеціалізацією в кормовиробництві і розвитком 

міжгосподарської кооперації. 
Встановлення в стандартах на комбікорми норм поживності з урахуванням 

потреби тварин залежно від їхньої продуктивності і фізіологічного стану дозволяє 
раціонально, з великою ефективністю використовувати комбікорми для одержання 
тваринницької продукції. 

Стандартизація кормів і кормових засобів націлює селекціонерів на створення 
нових сортів кормових культур з високими кормовими якостями - підвищеним 
вмістом протеїну і незамінних амінокислот. 

Вимоги до якості сіна 

Вміст у сіні Сіяне бо-
бове 

Сіяне зла-
кове 

Сіяне бобово- 
злакове 

Природних 
сінокосів 

Класи 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Бобових рослин, %, 
не менше 

90 75 60 - - - 50 35 20 - - - 

Злакових і бобових 
рослин, %, не 
менше 

- -  90 75 60 - - - 80 60 40 

Сирого протеїну, %, 
не менше 

14 10 8 10 8 6 11 9 7 9 7 5 

Каротину в 1 кг мг 
не менше 

ЗО 20 15 20 15 10 25 20 15 20 15 10 

Клітковини, %, не 
більше 

27 29 31 28 ЗО 33 27 29 32 28 ЗО 33 

Мінеральної доміш-
ки, %, не більше 

0,3 0,5 1,0 0,3 0,5 1,0 0,3 0,5 1,0 0,3 0,5 1,0 

 

 

Вимоги до якості трав'яного борошна 
Вміст у трав'яному борошні Клас 

1 2 3 4 5 

Каротину в 1 кг борошна, мг, 

не менше 

230 180 150 120 80 

Сирого протеїну, %, не 

менше 

20 16 15 14 12 

Клітковини, %, не більше 22 24 27 ЗО 35 
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Вимоги до якості сінажу ГОСТ 23637-79 
Показник Клас 

1-й І 2-й 3-й 

Запах Ароматний 

фруктовий 

Ароматний фруктовий; 

допускається слабий запах 

меду або свіжоспеченого 

житнього хліба 

Колір Сірувато-зелений, 

жовто-зелений; для 

конюшини допуска-

ється світло-корич-

невий 

Сірувато-зелений, жовто-

зелений, для конюшини - 

світло- коричневий; 

допускається світло-бурий 

Вміст сухої речовини, %, у сінажі:    

бобовому 40-55 40-55 40-55 

злаковому і бобово-злаковому 40-60 40-60 40-60 

Вміст у сухій речовині сирого 

протеїну, не менше, %, у сінажі: 

   

бобовому 15 13 11 

бобово-злаковому 13 11 9 

злаковому 12 10 8 

Вміст у сухій речовині сирої 

клітковини, %, не більше 

29 32 35 

Вміст у сухій речовині сирої золи, %, 

не більше 

12 14 15 

Вміст у сухій речовині легко-

розчинних вуглеводів, %, не менше 

2 
- - 

Вміст каротину в сухій речовині, 

мг/кг, не менше 

55 40 ЗО 

Вміст масляної кислоти у сінажі, %, 

не більше 

Не допус-

кається 

0,1 0,2 
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Вимоги до якості силосів ГОСТ 23638-79 
Показник Клас 

1-й | 2-й 3-й 

Запах Приємний фруктовий, 

квашених овочів 

Допускається слабий 

запах меду, свіжо- 

спеченого житнього 

хліба, оцтової 

кислоти 

Вміст сухої речовини, %, не менше у силосі:    

із соняшнику, топінамбура 18 15 12 

із однорічних свіжоскошених трав 25 20 15 

із пров'ялених трав ЗО ЗО ЗО 

Вміст сирого протеїну в сухій речовині, %, не 

менше, у силосі: 

   

із бобових трав 14 12 10 

із бобово-злакових трав і суміші інших 

рослин з бобовими 

12 10 8 

із злакових трав, сорго, соняшнику, інших 

рослин і їх сумішей 

10 8 8 

Вміст каротину в сухій речовині, мг/кг, не 

менше 

60 40 ЗО 

Вміст сирої золи в сухій речовині, %, не 

більше, у силосі: 

   

із соняшнику, топінамбура 13 15 17 

із інших рослин 11 13 15 

Концентрація водневих іонів (рН) 3,9-4,3 3,9-4,3 3,8-4,5 

Вміст молочної кислоти в загальній кількості 

(молочної, оцтової, масляної) кислот, %, не 

менше 

50 40 20 

Вміст масляної кислоти у силосі, %, не 

більше 

0,1 0,2 0,3 

 

Зелені корми у фермерських господарствах використовують шляхом випасання і 

скошування та згодовування з годівниць. 
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Орієнтовні добові норми зеленого корму на одну голову для різних груп та 

видів тварин, кг: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Силос використовують у годівлі всіх сільськогосподарських тварин. У 

раціонах великої рогатої худоби та овець кількість його може становити до 50% 
загальної поживності раціону. 

Орієнтовна добова норма згодовування силосу, кг/гол.: 
 

 коровам                                                                                  10-25 

бугаям-плідникам 5-10 

молодняку великої рогатої худоби старше одного 

року 

10-15 

молодняку великої рогатої худоби на відгодівлі 15-25 

дорослим вівцям 2-3 

молодняку овець 1-2 

робочим коням 5-10 

свиням 2-3 

 

 

бугаї-плідники 15-20 

корови 50-70 

нетелі 40-50 

молодняк старше одного року 25-30 

-"— до одного року 10-15 

коні робочі 30-40 

молодняк 1-3 років 25-40 

вівці дорослі 6-8 

—"— молодняк 2-2,5 

свиноматки 8-12 

кнури-плідники 6-8 

поросята до 2-місячного віку 0,1-0,5 

—"— 2-4-місячного віку 0,5-2 

молодняк 4-5-місячного віку 2,5-3 

-"- 5-6-місячного віку 3,5-4 

—"— 6-7-місячного віку 4,5-5 

—"— 7-10-місячного віку 6-8 

свині на відгодівлі 6-10 
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Сінаж використовують для годівлі переважно жуйних тварин. У їх 

раціонах ним можна замінити не тільки сіно і силос, а й коренеплоди. Сінаж 

може бути єдиним об'ємистим кормом у раціонах цих тварин і займати до 70 % 

у структурі раціонів до загальної їх поживності, або становити у добових 

раціонах корів 20-30 кг, дорослих овець 3-4 кг. 

Кормові та напівцукрові буряки можна згодовувати максимально у 

такій кількості, кг/гол./добу: 

коровам_________________________30-35 

вівцям дорослим__________________4-5 
робочим коням___________________10-15 

свиням__________________________5-10 

 
Орієнтовні норми згодовування цукрових буряків, кг/гол./добу  

           коровам_________________________5-15 

           молодняку ВРХ старше 1 року______5-10 
вівцям дорослим__________________1-2 

робочим коням___________________8-12 

свиням__________________________1-5 

Коренеплоди слід згодовувати очищені від залишків грунту і бажано у 

подрібненому вигляді та в суміші з грубими кормами і силосом. 

Використовувати коренеплоди у вареному вигляді слід обережно, через 

можливі отруєння нітритами, які утворюються у кормі при поступовому його 

охолодженні. 

Використання картоплі у складі раціонів тварин також має свої 

особливості. Так, жуйним і коням її можна згодовувати у сирому вигляді, а 

свиням і птиці - переважно вареною або запареною. До складу картоплі входить 

глікозид - соланін, який може викликати захворювання травних органів та 
нервові розлади. При термічній обробці відбувається його знешкодження.  

Слід зазначити, що варену картоплю свині краще поїдають, на 10-15% 

краще перетравлюють її поживні речовини. Коровам згодовують картоплю (при 

поступовому привчанні) 8-15 кг, коням 8-10, свиням - 5-10 і вівцям - до 2 кг на 

одну голову за добу. 

 

 

 

 

Оптимальні норми згодовування сіна для різних видів 

сільськогосподарських тварин наступні: 

корови, кг/гол./добу 5-10 

молодняк великої рогатої худоби старше 1 -го року, 
кг/гол./добу 

2-6 

робочі коні, кг/гол./добу 5-10 
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вівці дорослі, кг/гол./добу 1-2 

свиноматки, г/гол./добу 500-1000 

поросята-сисуни, г/гол./добу 20-50 

відлучені поросята. г/гол./добу 50-100 

ремонтний молодняк свиней, г/гол./добу 200-500 

молодняк свиней на відгодівлі, г/гол./добу 150-300 

птиця, % у складі комбікорму 2-5 

гуси, % у складі комбікорму до 10 

 
            Свиням трав'яне борошно вводять до складу комбікорму або згодовують у 

суміші з соковитими та концентрованими кормами, дорослій птиці - 5-10 %, 

молодняку - 3-7 % у складі комбікорму. 

             

            Солому тваринам краще згодовувати в подрібненому вигляді та здобрену 

розчином кухонної солі і меляси (патоки) або в суміші з соковитими та 

концентрованими кормами. Розмір часток подрібненої соломи для великої рогатої 

худоби повинен становити 3-5 см, для коней і овець 2-3 см. Запарювання 

розм'якшує солому та надає їй приємного запаху Це сприяє кращому споживанню 
її тваринами. 

           Обробка соломи їдким натрієм, свіжогашеним вапном, кальцинованою 

содою, аміачною водою, зрідженим аміаком та іншими хімічними препаратами, 
призводить до часткового руйнування зв'язків целюлози із інкрустуючими 
речовинами, розчинення лігніну та пектинів, що робить клітковину та інші 
поживні речовини доступнішими для мікрофлори передшлунків. 

Дріжджування проводиться культивуванням невимогливих рас дріжджів 

на подрібненій соломі з добавкою кормів, багатих цукрами (меляси, пасти 

буряків), або ж на солом'яному борошні після його обробки кислотами, що 

забезпечує гідроліз целюлози до цукрів. 
Силосування подрібненої соломи можливе лише в суміші із зеленою 

масою високої вологості, жомом, коренеплодами, баштанними культурами, 

концентратами, мелясою та іншими добавками, що забезпечує створення 

оптимальної вологості, цукрового мінімуму та анаеробних умов. 

Оптимальні норми згодовування трав'яного борошна для 

свиней, г/гол./добу: 

поросята-сисуни _____________________________ 30-60  

молодняк 2-4 міс. ____________________________ 50-100 

ремонтний молодняк _________________________ 150-300 

молодняк на відгодівлі ______________________ 100-200 

свиноматки: _________________  _______________________  

 ________ холості та першої половини поросності  300-600 

 ________ другої половини поросності ________  200-300 

 

 

 

 

 

Солому тваринам краще згодовувати в подрібненому вигляді га 

здобрену розчином кухонної солі і меляси (патоки) або в суміші з 

соковитими та 
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             У зв'язку з тим, що хімічні та біологічні способи підготовки соломи до 

згодовування є трудомісткими та вимагають значних енергетичних витрат, 

застосування їх не є економічно доцільним. Найбільш широко в практиці годівлі 

використовується подрібнення та здобрення соломи різними добавками (кухонною 

сіллю, мелясою, бардою та ін.), що сприяє кращому її споживанню. Проте, 

надмірне згодовування соломи підвищує вміст клітковини у сухій речовині 

раціону, що негативно впливає на перетравність та використання поживних 

речовин твариною і знижує продуктивність. 

Оптимальні норми згодовування соломи для тварин наступні, 

кг/гол./добу: 

         корови_________________________ 4—8 

молодняк великої рогатої худоби старше 

одногого року _________________________ 2-5 

робочі коні __________________________4-8 

вівці дорослі _________________________ 0,5-1,5 

Для годівлі сільськогосподарських тварин, крім соломи, можуть 

використовуватись стрижні кукурудзяних качанів, соняшникові кошики і 

лушпиння, а також гілковий корм.  

Норми згодовування зернових кормів залежать від виду тварин, статево-
вікових груп і продуктивності. У зв'язку з особливостями будови травного 

каналу, для свиней і птиці зернові є основним видом корму. У раціонах цих 

тварин вони можуть становити 50-80 % від загальної поживності. Для жуйних 

тварин і коней їх згодовують як добавку до дешевих об'ємистих кормів, за 
допомогою яких балансують раціони в основному за вмістом енергії і протеїну.  

Зернові корми у раціонах цих тварин від їх загальної поживності 

становлять, %: 

 

корови                                                                    20-40 

 

 

 

 

 

 

 

Соєву  та соняшникову макуху і шрот можна згодовувати всім видам у 

такій кількості, кг/гол./добу:  

корови__________________________________2-3 

молодняк великої рогатої худоби 

до року_________________________________0,5-1 

молодняк великої рогатої худоби 

до одного року близько 30 

старше одного року 15-25 

на відгодівлі 20-40 

вівці дорослі 10-30 

коні робочі 10-50 
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старше одного року______________________1-2 

вівці дорослі____________________________0,2-0,5 

робочі коні______________________________1-2 

 

Свіжий та кислий жом згодовують, переважно великій рогатій худобі у 

такій кількості, кг/гол./добу:  

дійні корови_____________________________до 30 

молодняк на відгодівлі_____________________до 40 

молодняк старше одного року______________до 20 
        Мелясу рекомендують згодовувати у розбавленому вигляді (1:3) для 

здобрення інших об'ємистих кормів. 

        При годівлі жуйних мелясу згодовують у такій кількості, яка забезпечує 

потребу тварин у цукрі. 

 

        Граничні норми згодовування меляси для тварин такі, кг/гол./добу:  

доросла велика рогата худоба_______________ до 2 

молодняк старше одного року________________до 1 

молодняк до одного року____________________до 0,5 

вівці дорослі______________________________біля 0,2 

коні робочі________________________________1-2 
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Тема 4.3  Коренебульбоплоди та баштанні корми 

 

Література: Н.І.Волкова Основи тваринництва і бджільництва К.: 

НМЦ 2008р. с.184-186 

 

Студенти повинні знати: характеристику коренебульбоплодів та 

баштанних кормів 

 

Студенти повинні вміти: організовувати згодовування  тваринам 

коренебульбоплоди та баштанні корми 

 

Контроль знань: усне опитування.   

 

1. Які коренеплоди використовують для годівлі 

сільськогосподарських тварин? 

2. Для чого розробляють стандарти на корми? 

3. Який хімічний склад коренебульбоплодів та баштанних кормів? 

4. Яка поживність коренебульбоплодів та баштанних кормів? 

5. Чому їх відносять до дієтичних кормів? 

6. Які баштанні культури використовують для годівлі тварин? 

7. Орієнтовні норми згодовування коренебульбоплодів та баштанних 

кормів тваринам. 
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Коренебульбоплоди посідають важливе місце в годівлі сільськогосподарських 

тварин. Вони позитивно впливають на фізіологічний стан, молочну та м'ясну 

продуктивність, ріст і розвиток молодняку всіх видів. Це пояснюється їхніми 

особливими якостями. Вони містять багато легкорозчинних вуглеводів, які 

активують мікробіологічні процеси у передшлунках жуйних, завдяки чому кормова 

маси збагачується біологічно цінним білком мікробного походження і вітамінами 

групи В; стимулюють виділення травних соків, що сприяє прискоренню 

перетравності поживних речовин; мають дієтичні властивості завдяки наявності в 

них пектинових речовин, особливо гідропектинів. 
У коренебульбоплодах багато води (70-90%) і мало протеїну 

(1-2%), жиру - 0,1-0,2% та клітковини - 1-1,5%. Основну масу поживних речовин їх 

становлять  безазотисті екстрактивні речовини, переважно цукор і крохмаль (9—

19%). Більшість із них містять вітаміни групи В, багато вітаміну С, а морква - 

каротину. Поживність 1кг коренебульбоплодів коливається від 0,1 до 0,3 к. од. Слід 

зазначиш, що енергетична поживність 1 кг сухої речовини їх дорівнює 1 к. од , а 

моркви та картоплі - 1,1 й 1,3 к. од. Зберігають коренебульбоплоди в спеціальних 

сховищах, кагатах і траншеях. 

У годівлі тварин найширше використовують кормові буряки. Вони містять 12% 

сухої речовини, 9 - безазотистих екстрактивних речовин, близько 1% клітковини, їх 

охоче поїдають тварини. Згодовують кормові буряки переважно сирими (цілими або 
подрібненими) в чистому вигляді чи здобрюють ними грубі корми або змішують з 

концкормами для свиней та птиці. 

Кормові буряки містять 25% сухої речовини, зокрема 17- 18% цукру. В них 

близько 0,14-0,16% глікозиду-сапоніну, який подразнює слизову оболонку шлунка, 

а після всмоктування у кров викликає гемоліз еритроцитів. Кормові буряки тверді, 

тому їх згодовують переважно подрібненими. Поживність 1кг кормових 

буряків становить 0,12 к. од. і 9 г перетравного протеїну,цукрових відповідно 0,24 і 

7. 

Дійним коровам на добу кормових буряків згодовують 20-30 кг, цукрових — 

10-15, але останніх не більше ніж 5-6 кг за одну даванку; сухостійним – у два рази 

менше, вівцям - 2-3 кг, робочим коням 10—15, свиням - 5-6 кг на 100 кг живої маси. 
Морква - дієтичний корм для всіх видів тварин. Поживна цінність 1 кг її - 0,14 

к. од. Вона є багатим джерелом каротину – до85 мг/кг. Дають її сирою, оскільки 

каротин під час варіння руйнується. 

Бруква і турнепс мають низьку поживність - відповідно 0,13 і0,10 к. од. 

Згодовують їх коровам 15-20 кг. У разі великих даванок молоку передається 

специфічний запах редьки. Таку саму поживність та властивості має й куузику - 

гібрид брукви і капусти. 

Картопля характеризується високими поживними та смаковими якостями, 

багата на крохмаль, вітаміни В1, В2 і С. У ній до 25% сухої речовини, 18-20 % 

крохмалю, мало протеїну, клітковини й жиру. Білок картоплі - туберин - 
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відзначається високою біологічною цінністю. Поживність 1 кг картоплі - 0,30 к. од. і 

14 г перетравного  протеїну. 

У картоплі міститься отруйний глікозид - соланін. Його багато у паростках та 

позеленілих бульбах. Перед згодовуванням картоплю необхідно очищати від 

паростків. Під час варіння соланін розчиняється, переходить у воду, яку потрібно 

зливати. З організму тварин цей глікозид погано виводиться і накопичуючись, 

призводить отруєння  тварин. 

Дійним коровам картоплю згодовують сирою - 15-20 кг на добу, сухостійним 

— 5-10 кг. Свиням і птиці її краще запарювати або заварювати. Свиням дають 4-6 кг 
на 100 кг маси, вівцям - 1-2 кг,куркам-несучкам - 30-40 г, індикам - 50-60, качкам - 

100, гусям 300 г на голову. 

Топінамбур (земляна груша) має поживність 0,24 к.од. Безазотисті екстрактивні 

речовини представлені інуліном. Це полісахарид, подібний до крохмалю (під дією 

йоду червоніє). Бульби добре зберіігаються в землі протягом зими і на посівах 

весною можна випасати свиней. Стебла й листя використовують для силосування. 

У разі згодовування коренебульбоплодів у свіжому вигляді, особливо 

жуйним, їх потрібно мити. Використання ж немитими через певний  час 

призводить до порушення травлення, зниження молочної продуктивності 

внаслідок нагромадження в передшлунках землі та піску  

До баштанних культур належать гарбузи, кормові кавуни і кабачки. Вони 
характеризуються високим вмістом  води - 85-90 %, суха речовина багата на 

вуглеводи, вітамін С. Це молокогінні корми. Поживність їх становить 0,07 -

0,12 к.од. на 1 кг корму. Дають їх тваринам у свіжому вигляді в осінній 

період. Подрібнені баштанні плоди можна силосувати з сухими кормами або 

отавою бобових. 
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Тема 4.4  Відходи технічного виробництва, господарського та 
індивідуального харчування 

 

Література: Н.І.Волкова Основи тваринництва і бджільництва К.: 

НМЦ 2008р. с.191-196 

 

Студенти повинні знати: характеристику відходів технічного 

виробництва, господарського та індивідуального харчування 

 

 

Студенти повинні вміти: обґрунтовувати згодовування  тваринам 

відходів технічного виробництва, господарського та індивідуального 

харчування 

 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Що відносять до залишків борошномельного виробництва? 

2. Які відходи отримують при виробництві цукру? 

3. Які залишки пивоварної промисловості використовують  для годівлі 

тварин? 

4. Що відносять до харчових відходів? 

5. Яка поживна цінність  залишків крохмального виробництва? 

6. Яка поживність жому та меляси? 
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У процесі переробки сировини рослинного і тваринного походження 

одержують побічні продукти, які використовують як корми. Це залишки 

борошномельного, олійного, цукрового, крохмале-патокового, спиртового, 
пивоварного виробництв, відходи молочної, м'ясної й рибної промисловості, 

підприємств громадського харчування та індивідуального. 

Залишки борошномельного виробництва  

Залишки борошномельного виробництва (висівки, борошняний пил, зернова 

січка, рисова мучка) одержують при розмелюванні зерна на борошно чи переробці 

на крупу. Найширше в годівлі тварин використовують пшеничні висівки.Вони 

містять 15,1% протеїну, 8,5-12 - клітковини. 4.5-5,5 - жиру, 48- 50 - БЕР і 

близько 6 % золи. Поживність 1 кг їх невисока -0,7-0,8 к. од. Вони бідні на 

кальцій і багаті на фосфор. Значна частина останнього перебуває в сполуці з 

вітаміном групи В - інозитолом і має назву фітину. Фітиновий фосфор діє 

послаблююче на процеси травення, у зв'язку з чим висівки належать до 
дієтичного корму. В них значна кількість вітамінів групи В: В1- 1 мг, В2- 1 —4, 

В3-24-26, В5- 240-407 та холіну - 1300 мг і відсутні каротин та вітамін D. 

Розрізняють тонкі й грубі висівки. Грубі містять менше борошнистих речовин, 

але більше клітковини.Пшеничні висівки згодовують коровам, коням, вівцям. 

Для свиней на відгодівлі їх використовувати недоцільно через високий рівень  

клітковини і порівняно низьку перетравність (50-55 %). Дають лише 

племінним свиноматкам. Птиці вводять до комбікорму як компонент, багатий 

на протеїн, фосфор і клітковину. Житні висівки за складом близькі до 

пшеничних, проте їх тварини поїдають гірше.  

Борошняний пил утворюється при розмелюванні зерна на  борошно. До 
його складу входить різний пил, зібраний з обладнання,н а в і т ь з домішками 
землі (чорний). Останній у годівлі не використовують, Білий і сірий 
згодовують свиням, птиці, дорослій великій рогатій  худобі та вівцям. 

Рисова мучка - залишок при виготовленні рисової крупи. Вона містить 11-13 

% протеїну, 10-15 % жиру і є компонентом для виробництва комбікормів. 

Залишки олійного виробництва 
До них відносять макуху й шрот. їх одержують при добуванні оліїЗ 

насіння олійних культур за допомогою пресування або екстрагування 
жиророзчинниками. У першому випадку одержують макуху, в другому - 
шрот. При використанні гідравлічних пресів макуха має форму плиток, а 
шнекових - "черепашок", вміст жиру в ній відповідно становить 7-8 і 2,5-4%. 

Макуха і шрот багаті на протеїн (30-40 %), фосфор, вітаміни групи В, 
проте в них відсутні каротин і вітамін В. Кількість клітковини залежить від 
підготовки насіння. У макусі та шроті, одержаних із нелущеного насіння 

соняшнику, бавовнику, конопель та інших культур, міститься 15 -20 % 
клітковини, а з лущеного - 6-7 %. Згодовують макуху й шрот як у чистому 
вигляді, так і в суміші з іншими концентрованими кормами або в складі 
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комбікормів. Макуху і шрот, у яких виявлено алкалоїди, отруйні та 
наркотичні речовини, перед згодовуванням пропарюють, а з раціонів 
молодняку раннього віку, вагітних маток і плідників вилучають зовсім.  

Лляні макуха і шрот мають високі кормові якості. У них міститься 30-35 
% протеїну, понад 30 % безазотистих екстрактивних речовин і 8-9 % 
клітковини. У макусі виявлено пектинові речовини, що утворюють клейкий 
слиз, оповиваючи ним стінки кишок і запобігаючи тим самим їх механічним 
подразненням. Крім того, слиз запобігає виникненню у тварин запорів.  

Молочним коровам лляних макухи і шроту можна давати при потребі 
до 4 кг на добу, при переробці молока на масло - 2-3, а свиням у першу 
половину відгодівлі - 0,5-1 кг. Уведення в раціон молодняку птиці цих кормів 
у кількості 5-10 % за масою негативно позначається на рості. Це, можливо, 
пов'язано з утворенням клейкої маси на дзьобі, що викликає його деформацію 
і некроз. Тому в раціон птиці їх вводи їм не більше 3 % за масою.  

Соняшникові макуха і шрот містять близько 40 % протеїну Поживність їх 

становить відповідно 1,08 й 1,03 к. од. і 324 й 386 г  перетравного протеїну, а 
кормова якість залежить від вмісту лушпиння. За стандартом його не повинно 
бути більше ніж 14 %. Згодовують соняшникові макуху й шрот в таких самих 
кількостях, як і лляні, крім птиці. До складу комбікормів для птиці їх вводять 
8-10%. 

Соєві макуха і шрот багаті на протеїн, який за біологічною пов-
ноцінністю наближається до білків тваринного походження. Поживність 1 кг 
такої макухи - 1,35 к. од. і 393 г перетравного протеїну, шроту - відповідно 
1,21 і 400. Ці корми в першу чергу дають молодняку великої рогатої худоби, 
свиням і птиці, а також плідникам і високопродуктивним тваринам, 
поповнюючи тим самим раціони повноцінним протеїном.  

У годівлі тварин використовують бавовникові макуху і шрот (містять 

отруйний алкалоїд госипол, інактивусться нагріванням), конопляні та макові 
(містять наркотичні речовини), ріпакові (містять шкідливі речовини 
глікозинолати й ерукову кислоту), в південних районах - арахісові, кунжутові, 
коріандрові та ін. При органолептичній оцінці макухи і шроту звертають увагу на 
колір, свіжість, вид, смак, чистоту, наявність механічних домішок. Несвіжа макуха 
мас неприємний запах, при ураженні плісенню містить так званий афлатоксин, який 
має канцерогенну дію і викликає у тварин захворювання печінки, а виділяючись із 
молоком, потрапляє в їжу людини. Тому макуха і шрот, уражені плісенню, із 
затхлим запахом та гірким смаком непридатні для годівлі тварин. 

Залишки цукрового виробництва 

Жом. Свіжий жом - це виварена стружка цукрових буряків, яка містить 
90-93% води, а суха речовина його представлена переважно вуглеводами. 
Жом бідний на фосфор, але багатий на кальцій, у ньому відсутні каротин та 
вітамін D і мало решти вітамінів. Його поживність становить 0,08-0,12 к. од. і 

6-8 г перетравного протеїну. Свіжий жом швидко псується, тому його 
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силосують або сушать. Кислий жом містить більше сухої речовини (до 12 %), 
має дещо вищу поживність й охочіше поїдається тваринами, ніж свіжий.  

Кислий жом використовують переважно для відгодівлі великої рогатої 

худоби. В середньому на голову згодовують 40-50 кг на добу з додаванням за 
нормою необхідної кількості грубих і концентрованих кормів. Дійним 
коровам дають 25-30 кг. 

У сушеному жомі близько 87 % сухої речовини. Поживність І кг його - 
0,84 к. од., проте він бідний на перетравний протеїн - 38 г і фосфор - 0,5 г. 

Меляса містить близько 20% води, 50-60% цукру, 10% золи. Азотистих 
сполук у ній більше ніж 10 % і складаються вони з амідів та нітратів. У мелясі є 
також лужні солі, переважно калію, органічні кислоти та цукри в значній 
кількості й великі даванки її викликають розлад травлення у тварин. Тому 
перед згодовуванням цей корм розбавляють водою у співвідношенні 1:3-4. Цим 
розчином здобрюють грубі корми, силос. Великій рогатій худобі та робочим 
коням дають меляси на добу 1,5-2, вівцям і свиням - 0,4-0,5 кг на 100 кг живої 

маси. Використовують її при виробництві гранульованих комбікормів. 

Залишки крохмале-патокового виробництва 
До них відносяться жмаки (м'язга). Крохмаль виробляють із картоплі, зерна 

кукурудзи і пшениці. Картоплю розтирають, крохмаль вимивають водою, а 

залишаються жмаки (м'язга). Свіжа картопляна м'язга містить 86-88% води, 10-

12% безазотистих екстрактивних речовин і до 0,5 % клітковини  та протеїну. 

Згодовують переважно свіжою, а також силосують. Свіжої й силосованої м'язги 

дають великій рогатій худобі на відгодівлі 30-40, свиням - 5-8 кг на добу. Свіжу 

м'язгу свиням варять або запарюють. 

У свіжій кукурудзяній м'яззі 80-85 % води. В 1 кг її міститься 0,2 к. од. і 17 

г перетравного протеїну. В свіжому вигляді у годівлі тварин використовують 

рідко. Суха кукурудзяна м'язга називається майценою, а пшенична - 

клейковиною. Це концентровані корми з великою кількістю протеїну - до 22%. 
Поживність І кг сухої кукурудзяної та пшеничної м'язги - 1-1,1 к. од. 

Використовують переважно при виробництві комбікормів. 

Залишки спиртового і пивоварного виробництва  

До залишків спиртового і пивоварного виробництв відносяться брага, 

солодові ростки, пивна дробина, пивні дріжджі. 

Брага - залишок при виробництві харчового спирту з картоплі, пшениці, 

жита, кукурудзи та меляси. У процесі бродіння дріжджі переводять вуглеводи  в 

спирт, а залишок після відгонки спирту (брагу) використовують у годівлі 

тварин. Свіжа брага містить 90-95% води, тому поживність її низька - 0,04-0,12 

к. од. і залежить від вихідної сировини.Згодовують свіжою і силосують. Свіжу 

тварини поїдають краще, ніж силосовану. Використовують брагу переважно 

при відгодівлі великої рогатої худоби. Дорослим  тваринам дають її до 80 кг на 
добу, молодняку - 50-60, дійним коровам - 20-30 кг. Для запобігання ацидозу і 

порушення мінерального обміну при відгодівлі на бразі в раціони вводять 100 -
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150 г крейди і препарати вітаміну D.Сушена брага - хороший концентрований 

корм, її використовують у комбікормовій промисловості. Мелясну брагу 

внаслідок надлишку солей калію в годівлі тварин обмежують.  

Солодові ростки, пивна дробина і пивні дріжджі  - залишки пивоварного 

виробництва. Солодові ростки містять близько 24 % протеїну. Вони погано 

зберігаються, гігроскопічні, швидко пліснявіють, гіркнуть. Тварини, поки не 

звикнуть, поїдають їх неохоче. 

Дійним коровам їх згодовують змоченими 2-3 кг на голову за добу, молодняку і 

свиням - до 1 кг. Тільним коровам і поросним свиноматкам перед родами цей 
корм давати не можна. 

Пивна дробина складається з оболонок та інших частинок зерна ячменю 

після відокремлення від них сусла. У ній до 75% води. В сухій речовині значна 

кількість протеїну - до 28 % і клітковини - понад 20%. Вона багата на фосфор, 

вітаміни групи В. Поживність 1 кг свіжої пивної дробини - 0,21 к. од., сушеної - 

0,90 к. од із вмістом перетравного протеїну відповідно 42 і 170 г.  Пивна 

дробина швидко псується, тому її використовують свіжою.Згодовують дорослій 

худобі по 12-16 кг на голову за добу, свиням - по 3-4 кг. Суху пивну дробину 

вводять до складу комбікормів для жуйних.  

Пивні дріжджі містять близько 15% сухої речовини, з яких 7 % припадає 

на протеїн і 0,9% на золу. Поживність 1 кг свіжих пивних дріжджів становить 
0,16-0,17 к. од., а сухих - 1,1 к. од. Протеїн дріжджів має високу біологічну 

цінність і вони є цінним кормом, особливо для свиней та птиці. 

Використовують сухі пивні дріжджі при виготовленні комбікормів для птиці й 

поросят, а також замінників незбираного молока.  

Харчові відходи 

Харчові відходи одержують із громадських їдалень, ресторанів,  також від 

індивідуального харчування. Вони неоднорідні за складом, містять 65-80% 

води, мало протеїну - 3-4%. У середньому поживність 0,18 к. од. Дають свиням 

на відгодівлі. Перед згодовуваннямочищають від сторонніх домішок (бите 

скло, посуд, ганчір'я тощо), обов'язково варять чи пропарюють у спеціальних 

котлах під тиском.Склад харчових відходів непостійний і змінюється залежно 
від пори року. В середньому в їхньому складі на частку картоплі припадає до 

50%, овочів і фруктів - до 30, кісток - 5, м'яса - 1,5, риби - 3 і хліба - близько 

2% та на різні домішки - від 4 до 10%.Згодовують свиням на відгодівлі від 20 

до 50% за поживністю раціону, або 2-6 кг на голову за добу.Харчові відходи 

швидко псуються, тому для тривалого зберігання їх сушать на 

високотемпературних сушарках для одержання кормового борошна, яке має 

відповідати таким вимогам: вміст вологи 10-13%, сирого протеїну - не менше 

10, клітковини - не більше 10, сирої золи - не більше 20%. Воно не повинно 

містити токсичних речовин і патогенних мікроорганізмів. В 1 кг борошна має 

бути 0,85 к. од і 85 г перетравного протеїну.  
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Тема 4.5  Корми тваринного походження. Зернові корми. 

 

Література: Н.І.Волкова Основи тваринництва і бджільництва К.: 

НМЦ 2008р. с.196-204 

 

Студенти повинні знати: характеристику кормів тваринного 

походження та зернових кормів 

 

 

Студенти повинні вміти: організовувати згодовувати тваринам  корми 

тваринного походження та зернові корми 

 

Контроль знань: усне опитування. 

1. Що відносять до кормів тваринного походження? 

2. Який хімічний склад молока? 

3. Назвіть відходи переробки молока. 

4. Що відносять до залишків м'ясної промисловості? 

5. Що таке зернові корми? 

6. На які групи розподіляють зернові корми? 

7. Чим відрізняються злакові зернові корми від бобових? 
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До цієї групи кормів належать незбиране молоко і продукти його 

переробки - збиране молоко, сколотини, сироватка, відходи м'ясокомбінатів 

м'ясне, м'ясо-кісткове, кров'яне борошно, шквара ,  технічний жир; відходи 

рибної промисловості - рибне борошно, риб'ячий жир і фарш, нехарчова риба; 

пір'яне борошно тощо. 

Молоко і продукти його переробки 

Молоко. Незбиране молоко є природним незамінним кормом для молодняку 
тварин у перший період їхнього життя. Воно містить усі потрібні для росту й 
розвитку поживні речовини. Поживність І кг незбираного молока становить 
0,30-0,35 к. од. У ньому 3,3% білка, 3,7% жиру, 4,8% молочного цукру і 0,8% 
золи. В молоці є всі вітаміни, макро- і мікроелементи та інші необхідні для  
організму речовини. За якістю та ступенем засвоюваності протеїн молока 
переважає протеїни інших кормів тваринного походження.  

Склад молока в однієї й тієї самої тварини змінюється протягом 
лактаційного періоду. В перші дні після отелення молочною залозою 

продукується молозиво. Воно відрізняється від молока вищим вмістом сухої 
речовини, має жовтуватий колір, своєрідний запах, солоне на смак. При 
нагріванні зсідається. Порівняно з молоком у молозиві більше білків, 
особливо глобулінів, мінеральних речовин і вітамінів. 

При переробці молока на масло та сири одержують відходи: збиране 
молоко (знежирене), сколотини, сироватку.  Збиране молоко (вміст жиру 0,1-
0,2%) одержують після видалення жиру з молока за допомогою сепаратора. У 
ньому залишається майже весь білок,  цукор, мінеральні та інші речовини. 
Поживність 1 кг такого молока становить 0,13 к. од. і 35 г перетравного 
протеїну. 

Згодовують переважно телятам і свиням у свіжому (свиням і в кислому) 
вигляді або у вигляді ацидофільного молока, яке використовують із 

лікувальною та профілактичною метою при шлунково- кишкових 
захворюваннях. Готують його із свіжого пастеризованого і охолодженого до 
температури 35-40°С збираного молока, до якого вносягь спеціальну закваску, 
виготовлену з чистої культури ацидофільної палички. 

До складу замінника незбираного молока для телят входять: сухе 
збиране молоко - 60-75%, суха молочна сироватка - 10-15, гідрогенізований 
жир - 19-20, емульгатор 2%, вітаміни та мікро-елементи. 

Сколотини - це продукт, який залишається після збивання масла з 
вершків. За поживністю вони близькі до збираного молока, в1 кг їх - 0,22 к. 
од. і 34 г перетравного протеїну. Згодовують переважно свиням.  

Сироватка - відходи від виробництва сирів. Розрізняють солодку (при 
виготовленні твердих сирів) і кислу (при виготовленні м'яких сирів) 

сироватку. Вона бідна на білок (0,9 %) і жир (0,37 %), але містить майже весь 
молочний цукор (4,6%) і значну кількість мінеральних речовин (0,5%). 
Поживність 1 кг свіжої сироватки становить 0,13 к. од. і 9 г перетравного 
протеїну. В свіжому вигляді дають свиням. 
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Відходи м'ясокомбінатів 

Важливу групу кормів тваринного походження становлять відходи 
м'ясокомбінатів. М'ясне борошно виробляють із відокремленого від кісток м'яса 
великої рогатої худоби, коней, овець, що підлягає утилізації, екстрагуванням у 
спеціальних розчинах. Знежирене м'ясо висушують і розмелюють на борошно. 

Поживність 1 кг м'ясною борошна - 1,50 к. од. і 516 г перетравного протеїну. 
Використовують у годівлі свиней і птиці.  

М'ясо-кісткове борошно виготовлять із туш і внутрішніх органів тварин, 
не придатних для харчування людей, а також із трупів тварин, які загинули від 
незаразних хвороб. Колір його сірувато-бурий, а поживність залежить від 
частки кісток у туші і в середньому в 1 кг його міститься 1,02 к. од.  340 г 
перетравного протеїну, 143 г кальцію та 74 г фосфору. Вводять переважно до 
складу комбікормів для свиней і птиці. 

Кров'яне борошно виготовляють із крові, фібрину, шламу та кісток (не 
більше 5 %). Воно темно-коричневого кольору й залежно піл сорту в ньому 
може бути 73-80 % протеїну, 3-5 % жиру та 6 - 10 % золи. Поживність 1 кг 
його - 1,02 к. од. і 530-580 г перетравного протеїну. Використовують у годівлі  

свиней та птиці в складі комбікормів. 
Шквара - залишок після витопки тваринного жиру. В борошні першого 

сорту міститься 54 % протеїну, 19 % жиру і 16 % золи. В 1 кг борошна із 
шквари - 0,9 к. од. і 520 г перетравного протеїну.  

Відходи рибної промисловості 

Рибне борошно одержують із нехарчової риби та рибних відходів при 
виробництві консервів. У високоякісному рибному борошні - до 60 % 
протеїну. Воно багате на незамінні амінокислоти і вітаміни групи В, кальцій, 
фосфор, магній, залізо та йод. Поживність 1 кг його залежно від вмісту жиру 
становить 1-1,3 к. од. і 520-530 г перетравного протеїну.  

Для молодняку птиці й свиней воно є ціннішим кормом, ніж м'ясо-
кісткове. Але при згодовуванні його бройлерам і свиням на відгодівлі аж до 
забою у м'ясі може з'явитися запах риби. Тому не менш як за 15 днів до забою 
рибне борошно необхідно вилучити з раціону свиней і птиці. Свіжу рибу й 
свіжий фарш використовують у годівлі свиней та птиці у вареному вигляді.  

Пір'яне борошно виробляють на птахофабриках і птахокомбінатах із 

свіжого махового та хвостового пір'я всіх видів птиці, а також із сировини, не 
придатної для виробництва пухо-перових виробів. Містить до 70 % протеїну, 
3 % жиру і близько 12 % золи. Поживність 1 кг його становить 0,8 к. од. і 500 
г перетравного протеїну. Згодовують переважно птиці. 

Лялечки тутового шовкопряда - залишок виробництва шовку. При 

відповідній обробці їх використовують на кормові цілі. У зв'язку з високим вмістом 

жиру (до 20 %) борошно не може довго зберігатися. В 1 кг його - 0,84 к. од. і 400 г 

перетравного протеїну. Використовують у відгодівлі свиней і птиці, а також при 
виготовленні комбікормів для інших тварин, найчастіше для риби. 
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Зернові корми 

Усі зернові корми, які використовують у годівлі сільськогосподарських 
тварин, належать до концентрованих із вмістом великої кількості 
легкоперетравиих поживних речовин. За їхньою допомогою балансують 
раціони за вмістом енергії, протеїну, амінокислот.  

Зернові корми залежно від вмісту і складу поживних речовин поділяють на 

три групи: злакові (ячмінь, овес, кукурудза, пшениця, жито, просо та ін.), бобові 

(горох, люпин, соя, кормові боби, вика,сочевиця тощо) й олійні (насіння соняшнику, 

льону, ріпаку, арахісу, рицини, кунжуту та ін.). 

Зерно злакових культур - це переважно енергетичний корм. У ньому 
міститься 84-88 % сухої речовини, 10-14% протеїну, 2-3% жиру (овес і 
кукурудза - 4-6%), 60-70% безазотистих екстрактивних речовин, 
представлених переважно крохмалем, і 2-4% золи. Рівень клітковини у 

голозерних коливається в межах 2-3%, а у плівчастих (ячмінь, просо, овес) - 5-
9%. Поживність 1 кг зерна злаків становить 1-1,3 к. од. із вмістом 67-106 г 
перетравного протеїну. Протеїни злакових мають невисоку біологічну 
цінність, тому що бідні на лізин,  
метіонін, триптофан та інші незамінні амінокислоти. Жир зосереджений 
переважно в зародку й представлений ненасиченими жирними кислотами 
(олеїнова, лінолева), і зерно при тривалому зберіганні, особливо у 
розмеленому вигляді, схильне до згіркнення внаслідок окислення жиру 3 
мінеральних речовин у зерні переважає вміст  фосфору над кальцієм. У ньому 
є вітаміни групи В (крім В2), С і Е, але відсутні вітамін D і каротин. 

Серед зернових злаків найвищою поживністю відзначається  
зерно кукурудзи. У ньому багато вуглеводів, переважно крохмалю  

(до 70 % і більше), жиру (до 6 % і більше), проте найменша для злаків 
кількість протеїну (9-12 %). Поживність 1 кг зерна - 1.33 к. од. і 67-73 г 
перетравного протеїну. Зерно кукурудзи як високоенергетичний корм 
використовують у суміші з бобовими та іншими високопротеїновими 
кормами. Через високий вміст жиру створювати запаси розмеленого зерна 
кукурудзи більш як на п'ять днів недоцільно 

Ячмінь - один із кращих зернових кормів для всіх видів  
сільськогосподарських тварин. Поживність 1 кг його становить близько 1,2 к. 
од. і 80-85 г перетравного протеїну При згодовуванні коровам він позитивно 
впливає на якість молока, а свиням - на якість сала. Ячмінь широко 
використовують для виробництва комбікормів, а зерно без плівок - при 
виготовленні кормосумішей для молодняку раннього віку. 

            Овес цінний дієтичний корм і найважливіший компонент комбікормів. 
Розмелене зерно без плівок (вівсянка) є основним  із концкормів у годівлі 
телят, його також вводять у суміші з іншими легко перетравними 
компонентами для молодняку інших тварин. Овес проявляє збуджувальну дію, 
тому його згодовують плідникам цілим, подрібненим або плющеним до 30 % 
за масоюконцкормів, а для коней – цетрадиційний зерновий корм. 
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Поживність 1 кг вівса - І к. од. і 79 г перетравного протеїну. Уньому 
багато жиру 4-5% і клітковини 9-10%. Безазотисті екстрактивні речовини 
представлені дрібнозернистим крохмалем, якийлегко перетравлюється, а в 

жирі виявлено незамінні жирні кислоти і гормоноподібні речовини, що й 
зумовлює його дієтичні властивості. 

На кормові цілі використовують непродовольче зерно пшениці. Воно 
містить 13-15% протеїну, представленого білками проламіном таглютеліном, 
суміш яких називають пшеничною клейковиною. Поживність 1 кг зерна 
пшениці - 1,28 к. од. і 106-140 г перетравногопротеїну. Згодовують його у 
вигляді грубого розмелу. Якщо дають дерть тонкого розмелу або борошно, в 
процесі розжовування утворюється клейка маса, що призводить до порушення 
травлення. Тому для рогатої худоби та коней пшеницю краще плющити, а для 
свиней і птиці - екструдувати. Вводять її до складу комбікормів усім  видам 
тварин. 

Жито. На корм використовують нестандартне зерно. За поживністю 

воно близьке до ячменю, але дещо багатше на протеїн. Має терпкий смак. При 
великих даванках жита у коней внаслідок сильного його розбухання у 
травному каналі спостерігаються кольки, а у корів погіршується якість 
молока. Жито згодовують подрібненим з іншими зерновими кормами. 

У годівлі тварин використовують зерно трітікале (гібрид пшениці та жита). 

За поживністю воно подібне до зерна пшениці, проса, сорго та інших культур, яке 

непридатне за якістю як продовольче. 

Зерно бобових культур є протеїновим кормом. Воно містить 84-85% сухої 
речовини, 22-40 - протеїну, 1,2-1,9 – жиру,і 30-35% безазотистих 
екстрактивних речовин. Кількість клітковини коливається вмежах 4-7%, і вона 
має високу перетравність 60-85%. Поживність 1 кг зернообобових становить 
1,1-1,4 к. од. і 195-290 г перетравного протеїну. Для протеїну бобових 
характерна висока біологічна цінність за вмістом незамінних амінокислот. При 
згодовуванні значної кількості зерна бобових у тварин посилюється 
газоутворення в травному каналі, спостерігаються запори. Це пояснюється 
наявністю в зерні специфічних речовин, інгібуючих перетравлення білків.  

Зерно бобових порівняно із злаками має більше вітамінів групи В та 
мікроелементів. 

Горох - основний зернобобовий корм для тварин. Поживність 1 кг його - 
1,18 к. од. і 192-195 г перетравного протеїну. Протеїн гороху легкорозчинний, 
добре перетравлюється. Містить антитрипсин, тому перед використанням 
горох слід піддавати температурній обробці.  

Соя - найцінніший протеїновий корм, у якому 32-45 % протеїну, 16-20 % 
жиру і мало вуглеводів. Її білок за біологічною цінністю наближається до 
білків тваринного походження, але внаслідок великої кількості антипоживних 
речовин (антитрипсин, гемаглютини, уреаза, соланін та ін.) згодовувати зерно 
сої без попередньої температурної обробки недоцільно. Перед даванкою його 



 
 
54 

необхідно нагрівати до температури 100-105°С. Використовують сою також 
для виготовлення комбікормів. 

Люпин багатий на протеїн. Поживність 1 кг його становить 1,07-1,16 к. 

од. і 230-280 г перетравного протеїну. Зерно люпину, особливо алкалоїдних 
сортів, містить алкалоїди - люпинін та спартеїн, які надають йому гіркуватого 
смаку. При використанні на корм алкалоїдних сортів видаляють гіркоту. Для 
цього зерно замочують, пропарюють і промивають у холодній воді. Зерно 
безалкалоїдних сортів (жовтий люпин) згодовують тваринам сухим у вигляді 
дерті, плющеним або екструдованим. До складу комбікормів його вводять 15-
20%. 

З інших бобових на кормові цілі використовують кормові боби, вику, чину, 
сочевицю тощо. 

Із насіння олійних тваринам дають льон як дієтичний корм. Він мас 
високу поживність: в 1 кг його міститься 1,90 к. од. і 194 г перетравного 
протеїну, а жиру в ньому 34 %. Насіння льону багате на пектинові речовини, 

що зумовлює його дієтичні властивості. Згодовують при захворюваннях 
органів травної системи у вигляді відвару (1 кг розмеленого зерна в 10 л води) 
або бовтанки з іншими концкормами. У гарячій воді дерть бубнявіє, 
утворюючи слизистий розчин, який оповиває слизові оболонки травного 
каналу, захищаючи їх від подразнення.  

Зберігають фуражне зерно в зерносховищах або пристосованих і 
відповідно обладнаних приміщеннях. Якість його визначають за хімічним 
складом і зовнішніми ознаками - кольором, блиском, повнотою, натурою, 
чистотою, смаком, кислотністю, вологістю, ступенем ураження комірними 
шкідниками тощо. За стандартом воно має бути цілим, із нормальним запахом 
та смаком, вологістю 15-16 %. Допускається засміченість насінням бур'янів не 
більше ніж 5 % (для ячменю і пшениці не більше ніж 8 %). 

Зерно вважається недоброякісним при засміченості понад допустимі  
норми, якщо містить шкідливого та отруйного насіння бур'янів більше ніж 2 % 
і пророслого понад 15 %. Великої шкоди при його зберіганні завдають комірні 
шкідники: кліщі, комірний довгоносик, зернова міль, борошняний хрущак та 
інші, а також гризуни. Ушкоджене зерно погано зберігається, в ньому 
підвищується вологість, розвиваються мікроорганізми, що спричиняє 
самозігрівання й пліснявіння.  

Згодовують зерно після спеціальної підготовки. Його подрібнюють на 
дерть. Ступінь подрібнення буває грубим, середнім і тонким. При цьому 
основна маса частинок має розміри відповідно 2-4, 1-2, 0,2-1 мм. Зерно й дерть 
бобових, а також зерно, ушкоджене плісенню чи грибами,  варять і запарюють. 
Поросятам-сисунам ячмінь, кукурудзу, пшеницю підсмажують.З цією метою 

зерно замочують водою до набубнявіння, потім насипають тонким шаром на 
жаровні й підсмажують до світло-коричневого кольору. Це надає корму 
приємного смаку та підвищує засвоєння крохмалю. Для птиці зерно 
пророщують. При цьому осолоджується крохмаль і зростає вміст вітамінів 
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групи В. Для свиней і птиці його дріжджують. У ході цього процесу 
збільшується кількість білка в кормі, підвищується його повноцінність і 
перетравність. Кормова маса збагачується вітамінами і групи В та ферментами 

(амілаза, мальтоза тощо).  
Найпрогресивнішими способами підготовки зернових кормів до 

згодовування є гранулювання, плющення, екструдування, мікронізація. Ці процеси 
ґрунтуються на температурній обробці корму. При гранулюванні й плющенні 
маса пропарюється, екструдуванні - нагрівається під тиском і тертям, а при 
мікронізації опромінюється інфрачервоними променями. Під дією 
температури корм знезаражується від токсинів мікроорганізмів, відбуваються 
карамелізація крохмалю та денатурація білків. Це сприяє кращому 
перетравленню і засвоєнню поживних речовин. 

Підготовка кормів до згодовування потребує додаткових затрат праці і 
засобів, тому, вибираючи метод обробки, необхідно зважати на його 
економічну ефективність. 
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Тема 4.5  Комбікорми 

 

Література: Н.І.Волкова Основи тваринництва і бджільництва К.: 

НМЦ 2008р. с.204-205 

 

Студенти повинні знати: характеристику комбікормів  

 

 

Студенти повинні вміти: організовувати згодовування  тваринам  

комбікормів  

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Що таке комбікорм? 

2. Які види комбікормів виготовляє промисловість? 
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Комбікорми - це однорідні кормові суміші заводського виготовлення, 
в які входить багато компонентів, підібраних з урахуванням науково 
обґрунтованих потреб тварин певного виду і віку в поживних речовинах для 
забезпечення повноцінного живлення.  

Деякі корми не містять усіх необхідних поживних речовин для тварин. 

При їх змішуванні вони взаємно доповнюють один одного окремими 
елементами поживності й при відповідній комбінації досягається 
оптимальний рівень енергії, протеїну, амінокислот, мінеральних речовин та 
вітамінів для задоволення фізіологічних потреб організму. В такому вигляді 
максимально використовуються поживні речовини і продуктивність тварин 
підвищується на 10-15 % і навіть на 25-30 %. 

Рецептуру комбікормів розробляють науковці на основі сучасних знань 
про жнвлення окремих видів і вікових грум сільськогосподарських тварин та 
потреби їх у поживних речовинах. Кожному рецепту комбікорму, 
призначеному для певного виду тварин, присвоюється певний номер.  

У межах окремого виду тварин кожному рецепту присвоюєте 
порядковий номер. Вид комбікорму вказується літерами: ПК повнораціонний 

комбікорм, К - концентрат, П - премікс. Наприклад, ПК-18 - комбікорм для 
курок-несучок, 18-й рецепт. Останнім часом для свиней комбікорм 
позначають літерами СК - свинячий комбікорм 

В Україні виробляють повнораціонні комбікорми, комбікорми 
концентрати, білково-вітамінні добавки (БВД), білково-вітамінно- мінеральні 
добавки (БВМД) і премікси.  

Повнораціонні комбікорми збалансовані за всіма поживними 
речовинами залежно від групи тварин. їх випускають переважно для птиці та 
свиней. 

Комбікормами-коицеитратами доповнюють основний раціон із грубих і 
соковитих кормів необхідною кількістю протеїну, мінеральних речовин, 
вітамінів. Їх виготовляють для великої рогатої худоби, овець, коней, свиней.  

БВД і БВМД містять концентровані високопротеїнові корми  
(макуха, дріжджі, зерно бобових тощо), а також препарати вітамінів, макро- і 
мікроелементів, антибіотики та інші біостимулятори. Їх вводять до складу 
комбікормів, які виробляють на основі власного фуражного зерна, а також як 
доповнювачі при балансуванні раціонів тварин із грубих, соковитих і 
зернових кормів безпосередньо у господарствах.  

Премікси - це суміш біологічно активних речовин (вітаміни,  
мікроелементи, амінокислоти, антиоксиданти, фармакологічні препарати 
тощо) з наповнювачами (шрот, дріжджі, висівки). їх вводять доскладу 
комбікормів, білково-вітамінних добавок, замінників незбираного молока в 
кількості 1-2 %. Премікси бувають вітамінні, мінеральні, вітамінно-
мінеральні та ін.  
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Комбікорми випускають у розсипному, гранульованому і 
брикетованому вигляді. При гранулюванні й брикетуванні зменшується об'єм 
комбікорму, він стає більш транспортабельним і краще зберіаються поживні 

речовини. Розсипний комбікорм у процесі транспортування самосортується: 
важчі частини осідають на дно, і корм стає нерівноцінним за вмістом 
поживних речовин в окремих місцях.  

Оцінюють комбікорм за зовнішнім виглядом, кольором,  
запахом, ступенем помелу зерна, наявністю механічних домішок . 
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Тема 4.5  Синтетичні корми, дріжджі й вітамінні добавки, 

антибіотики та біогенні речовини 

 

Література: Н.І.Волкова Основи тваринництва і бджільництва К.: 

НМЦ 2008р. с.206-209 

 

Студенти повинні знати: характеристику синтетичних кормів, 

дріжджів й вітаміних добавок, антибіотикиівта біогенних речовин 

 

 

 

Студенти повинні вміти: організовувати правильне згодовування  

тваринам  синтетичних  кормів, дріжджів й вітамінних добавок, 

антибіотиків та біогенних речовин 

 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. В яких випадках включають кормові добавки в раціони? 

2. Що є джерелом поповнення макро-  і мікроелементів у годівлі 

тварин? 

3. Які вітамінні добавки та антибіотики включають у раціон? 

4. Яка роль кормових дріжджів при введенні їх в раціон годівлі? 

5. Для яких тварин включають в комбікорм синтетичні амінокислоти? 
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Мінеральні добавки. При нестачі мінеральних елементін у раціонах тварин 

їх компенсують додаванням до суміші концентрованих кормів і комбікормів 
солей макро- та мікроелементів. 

У годівлі тварин найширше використовують кухонну сіль для 
поповнення нестачі натрію і хлору. Рослинні корми бідні на ці  
елемента, а потреба в них, особливо у жуйних, значна. Натрій 
використовується на синтез бікарбонату натрію,  який виділяється зі слиною й 
нейтралізує кислоти, що утворюються при бродінні вуглеводів у 
передшлунках. Свиням і птиці згодовують кухонну сіль подрібненою, 
ретельно нормуючи її кількість при введенні до комбікормів чи раціонів. 
Жуйним і коням, крім даванки солі з комбікормами за нормою, забезпечують 
вільний доступ до солі-лизунця, яку розкладають на вигульних двориках. 
Кухонної солі згодовують молочним коровам 7-8 г на кормову одиницю, 
молодняку на відгодівлі - 5-7, вівцям - 6 10, свиням - 4-5, а коням - 6-9 г на 
100 кг живої маси, птиці - 0,4-0,5 г на 100 г комбікорму 

Нестачу кальцію в раціонах поповнюють крейдою (37% кальцію), 
вапняками (33%), подрібненими черепашками (38%). Останні дають переважно 
птиці, оскільки вона виділяє мало слини і важко ковтає крейду, яка 
гігроскопічна. 

Дефіцит фосфору компенсують за рахунок солей фосфорної  
кислоти - моно-динатрійфосфату (23-20% фосфору), моно-диамонійфосфату 
(25 і 23% фосфору).У значній частині мінеральних добавок містяться кальцііі  
та фосфор. Це трикальційфосфат (32% кальцію і 14,5% фосфору), знефторений 
фосфат (36% кальцію й 16% фосфору), фосфорнокислий кальцій одно і 
двозаміщені, що містять відповідно 16 % кальцію, 26% фосфору і 23% 
кальцію, 17% фосфору, кісткове борошно (26% кальціюі 14% фосфору) та ін.  

Джерелом поповнення мікроелементів у годівлі тварин є переважно солі 

сірчаної й соляної кислот. Нестачу заліза в раціонах компенсують за рахунок 
залізного купоросу , а мідь за рахунок мідного купоросу. Найширше 
застосовують залізовмісні препарати для профілактики анемії  у поросят, 
рідше телят і ягнят, а також в раціонах молодняку і дорослих тварин при 
нестачі заліза у кормах. Використовують також сірчанокислий цинк, 
сірчанокислий марганець, йодистий калій, хлористий кобальт та  ін. 
Вітамінні добавки ти антибіотики.Тварини одержують вітаміни переважно з 
кормами, а жуйні, крім того, - ще й у результаті синтезу водорозчинних 
вітамінів мікроорганізмами в передшлунках. У тварин з однокамерним 
шлунком частково задовольняється потреба організму у вітамінах групи В за 
рахунок синтезу їх у товстій кишці. При нестачі вітамінів у кормах, особливо 
взимку, а в умовах промислової технології й улітку, в раціон вводять 

відповідні вітамінні препарати, які випускає промисловість.  
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Вітамін А (ретинол). Потреба тварин у цьому вітаміні забезпечується за 
рахунок синтезу його в організмі з каротину. Останній надходить в організм 
улітку в результаті споживання зелених кормів, а взимку - силосу, сіна, 

трав'яного борошна. При дефіциті каротину в раціон вводять концентрати 
вітаміну А або каротину 

Мікровіт А - мікрогранульована стабілізована форма ретинолу, яку 
вводять до складу преміксів і раціонів сільськогосподарських тварин. 

Олійний розчин ретинолу-ацетату. До його складу входять 14,4; 68,6 і 86 г 
ретинолу-ацетату в 1 л рафінованої олії. В 1 мл препарату міститься 90 -110 
тис. 180-220 і 225-275 тис. МО вітаміну D. 

Відеїн-3 - сухий, стабілізований сантохіном препарат вітаміну D3. 
Кількість останнього в препараті - 200 тис. МО в 1 г, строк придатності при 
зберіганні - 6 міс. із дня його виготовлення.  

Дріжджі кормові, опромінені ультрафіолетовим промінням, містять 4 
тис. МО D2 вітаміну в 1 г, а також вітаміни групи В.  

Концентрат вітаміну Е(токофероли). Використовують кормовіт Е-26. Він 
має світдо-коричневий чи чорний колір. Строк зберігання в упакованій 
коробці - 6 міс. 

Із вітамінів групи В налагоджено виробництво вітамінів В1, В2,В3,В5, 
холіну, фолієвої кислоти, піридоксину,вітаміну ВІ2. 

Біовіт (біоміцино-вітамінний концентрат) - висушена маса міцелію 
гриба актиноміцету 

Кормові антибіотики - це продукти життєдіяльності деяких груп 
мікроорганізмів. їх застосовують переважно при лікуванні легеневих та 
шлунково-кишкових захворювань, а також як стимулятор росту, особливо 
молодняку. 

З кормовою метою використовують антибіотики, які не застосовують у 

медичній практиці та ветеринарній медицині для лікування певних  хвороб. 
Промисловість випускає спеціальні кормові антибіотики: бацитрацин - 
бациліхін-10, -20 і -30; препарати гризину - кармогризин-5, -10; тетрацикліну - 
біовіт-20, -40, -80 та ін. 

Протеїнові та інші добавки. Для жуйних при нестачі протеїну в раціоні 
частина його може бути поповнена небілковими синтетичними речовинами за 
умови забезпечення тварин достатньою кількістю енергії, мінеральних 
речовин і деяких вітамінів. Встановлено, що мікрофлора передшлунків жуйних 
здатна синтезувати білки з небілкових синтетичних речовин у кількості 25-
30% від потреби тварин у білках. 

Сечовина (СО(NH2)2) - це білий кристалічний порошок із вмістом 45-46% 
азоту. Одиниця маси сечовини еквівалентна 2,6 одиницям протеїну. Давати її 

тваринам починають поступово - по 5-10 г на голову за добу, збільшуючи 
щоденно кількість до встановленої норми приблизно протягом 10 днів. 
Згодовують сечовину в суміші з сухими концентрованими кормами або у 
вигляді розчину з мелясою, здобрюючи грубі корми і силос. Не можна давати 
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її тваринам у водному розчині, оскільки вона швидко розщеплюється уреазою 
передшлунків до аміаку й викликає отруєння.  У раціони лактуючих корів 
рекомендується вводити сечовини 15-20% від потреби в перетравному 

протеїні, але не більше 150 г на голову за добу, молодняку великої рогатої 
худоби - 20-25%, тваринам на відгодівлі - 30-35, дорослим вівцям - 30-35 і 
молодняку 20-25%. Не можна згодовувати тваринам сечовину з коксохімічних 
заводів, яку використовують як добриво. 

Крім сечовини, в годівлі жуйних використовують бікарбонат амонію 
(NН4НС03) переважно з кислими кормами і в холодний період року, оскільки 
він швидко розщеплюється до аміаку. Норма згодовування - 250-300 г на одну 
голову для дійних корів і до 150 г молодняку 

Для збагачення азотом силосу й жому використовують синтетичну 
аміачну воду, яка містить 25% аміаку за масою, а 1 мл її еквівалентний 1 г 
протеїну На обробку 1 т силосу чи жому витрачають 12 кг аміачної води. 

Синтетичні амінокислоти випускає мікробіологічна промис- ловість. 

Вони є добавками до комбікормів для свиней, птиці, молодняку великої 
рогатої худоби та овець. Найширше використовують кормові препарати лізину 
і метіоніну. 

Кормовий лізин виробляють у рідкому та сухому стані. Рідкий кормовий 
лізин (РКЛ) містить 40-50% сухої речовини і 2-4% лізину, а сухий препарат - 
кормовий концентрат лізину (ККЛ) - 94-95%  сухої речовини і 9 - 1 8 %  лізину 
Промисловість випускає також технічний лізин із вмістом 80-85% 
монохлоргідрату-лізину 

DL-метіонін - сипкий, білий кристалічний порошок, у складі якого 98% 
чистої речовини. Використовують для виробництва комбікормів. При 
додаванні до комбікормів препарати амінокислот попередньо змішують із 
сухим наповнювачем (висівки, дерть) у співвідношенні 1:4, а потім вносять у 

комбікорм. Зберігають їх у поліетиленових мішках по 20-25 кг, які вкладають у 
крафт-мішки або картонні коробки.  

Ферментні препарати. Для підвищення ефективності використання 
поживних речовин кормів до них додають ферментні препарати. Ферменти - це 
специфічні білки, які діють як біологічні каталізатори. Вони не тільки істотно 
прискорюють хімічні реакції - синтез чи розщеплення, а й вибірково впливають 
лише на певний субстрат. 

Мікробіологічна промисловість випускає два види ферментних 
препаратів - грибкові й бактеріальні, які поділяють на технічні та очищені. 

Кормові дріжджі. У клітині дріжджів є всі поживні речовини - 
повноцінний білок, вуглеводи, жири, мінеральні речовини, комплекс вітамінів, 
ферменти та інші біологічно активні речовини. Протеїн дріжджів за 

біологічною цінністю переважає рослинні білки і наближається до білків 
тваринного походження. При опроміненні ультрафіолетовим промінням сухі 
дріжджі збагачуються вітаміном D2. Енергетична цінність їх близька до 
зернових кормів, а за вмістом протеїну вони значно переважають їх.  
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Тема5.2 Способи розмноження бджолиних сімей. Осіння ревізія 

бджолиних сімей. 

 

Література: Н.І.Волкова Основи тваринництва і бджільництва К.: 

НМЦ 2008р. с.229,309-311 

 

Студенти повинні знати: способи розмноження бджолиних сімей 

 

Студенти повинні вміти: проводит ревізію на пасіці 

 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Які розрізняють способи розмноження бджіл? 

2. Як проводиться головна осіння ревізія бджолиних сімей? 
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Розрізняють природне га штучне розмноження сімей. Природне 
розмноження (роїння) є небажаним явищем на пасіці, оскільки воно 
негативно впливає на розвиток і продуктивність сімей, зростають затрати 

праці, порушується планове виконання робіт з догляду за бджолами. Для 
запобігання роїнню необхідно завантажувати бджіл роботою з вирощування 
розплоду, будівництва стільників, утримання в гніздах молодих маток, 
затінювання вуликів. Під час вильоту рою бджіл обприскують водою, 
струшують у роївню та переносять у прохолодне місце. Ввечері рій заселяють 
у вулик, куди заздалегідь ставлять 1-2 стільники з розплодом, 3-4 рамки з 
штучною вощиною, кілька порожніх і кормових стільників. У сім'ї, яка 
відроїлася, оглядають гніздо і знищують усі маточники, залишивши один з 
кращих. 

З метою збільшення розміру пасіки практикують штучне розмноження сімей. 

Для цього використовують сильні сім'ї масою не менше ніж 3 кґ (12 і більше 

вуличок). Розрізняють створення нових сімей за рахунок формування відводків, 

поділу сімей навпіл. До цих сімей підставляють зрілий маточник чи підсаджують 

плідну або неплідну матку Нові сім'ї розміщують поряд з материнськими через 

глуху діафрагму або в новому вулику. Відводки найчастіше формують на чотири 

рамки. Для цього від материнської сім'ї відбирають 2-3 стільники з бджолами і 

різновіковим розплодом, віддають 1 - 2 стільники, один з яких з кормом - медо-

перговий. Додатково у вулик струшують бджіл з 1-2 рамок. Гніздо обмежують 
вставними дошками, утеплюють, і вулик закривають. Сім'ї формують за такою 

самою схемою, проте кількість рамок з розплодом збільшують на 2-4.  

Головна осіння ревізія бджолиних сімей  

Кінець літа. Минув головний медозбір. Немало сотень кілометрів 
налітали бджоли, які народились весною і на початку літа, в пошуках 
духмяного нектару. Чимало бджіл загинуло в полі. Багато з них зустріли 
кінець літа знесиленими, спрацьованими. Різко знизилась інтенсивність льоту 

бджіл. Помітно зменшилась сила сімей.  
На пасіках настає новий відповідальний період - підготовка бджолиних 

сімей до зимівлі. Для пасічника вона починається з детального обстеження 
стану всіх сімей бджіл (або їх головної осінньої ревізії), яку здебільшого 
проводять у серпні.  

Повним розбиранням гнізд визначають силу сімей, наявність матки та її 
якість (за кількістю і якістю розплоду), запаси меду і перги, загальний стан 
гнізда, придатність стільників для зимівлі. Зайві рамки, не покриті бджолами, 
забирають. Залишають найповніші світло- коричневі стільники, які ще не були 
в зимівлі, та стільники з розплодом. 

Бджолині сім'ї, які займають у цей час не менше 11 рамок, вважають 
сильними, 9-10 рамок - середніми. Всі слабкі, малопродуктивні, хворі та сім'ї з 

матками-трутівками краще вибракувати, з'єднавши їх по дві, три або навіть 
чотири в одну. Планову кількість сімей відновлюють за рахунок відводків, 
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зроблених від сильних продуктивних бджолосімей у кінці весни - на початку 
літа. 

Підраховують загальну кількість стільників у вуликах і воскосировини, 

на підставі чого складають восковий баланс пасіки.  
Комісія, визначена керівниками господарств, вибірково перевіряє 

відповідність фактичного стану сімей даним,  поданим пасічником. 
Матеріали осінньої ревізії оформляють відповідним актом, де 

зазначають готовність пасіки до зимівлі, необхідну кількість цукру для 
поповнення корму тощо. Під час головної осінньої ревізії в племінних 
бджільницьких господарствах, бджолорозплідниках, бджолооб'єднаннях, 
районних племінних пасіках щороку проводять бонітування сімей.  
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Тема 5.2  Переробка воскової сировини 

 

Література: Н.І.Волкова Основи тваринництва і бджільництва К.: 

НМЦ 2008р. с.303-304 

 

Студенти повинні знати: технологію переробки воскової сировини 

 

Студенти повинні вміти: організовувати переробку воскової сировини 

 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Які основні показниуи вощини? 

2. Переробка воскової сировини? 
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Зібрану воскову сировину, вибракувані стільники, погано  

відбудовану вощину спочатку переробляють на пасіках. Найкращими 
строками для цього є жовтень - січень. Різні воскові залишки, вирізані 
трутневі стільники, воскові язики та інше переробляють на пасіках протягом 
активного пасічницького сезону на сонячних воскотопках, одержуючи 
найкращий пасічний віск - капанець. 

Перед переробкою одержану воскову сировину сортують на  
відносно світлу і темну. Світлу переробляють на сонячних і парових 
воскотопках, а темну (вибракувані стільники) подрібнюють і промивають 

м'якою водою (дощовою, сніговою, річковою), підігрівши її до 30 - 40 °С. З 
промитої воскової маси віджимають воду, вміщують у 
луджений, алюмінієвий, емальований або стальний посуд і  
розварюють у м'якій воді. Потім масу перекладають мішковиною або 
соломою і пресують на воскопресах різної конструкції. Витопки після  
сонячної воскотопки також переробляють на воскопресах. Одержаний рідкий віск 
проціджують у форми через 2-3 шари марлі, утеплюють і відстоюють. Після 
застигання зчищають восковий бруд знизу круга або плитки. Добутий на пасіці 
віск повинен мати білий, світло-жовтий, жовтий, темно-жовтий колір, природний 
восковий запах, однорідну, дрібнозернисту структуру на перерізі плитки чи круга, 
не більше 0,5 % води, 0,3 % механічних домішок і глибину проникнення голки при 
20 °С до 6,5 мм. 

Після переробки воскової сировини пасічник одержує пасічну мерву, 
яку необхідно негайно просушити, оприбуткувати і здати на заготівельний 
пункт. На воско-вощинних підприємствах пресовий  віск частково 
використовують на виробництво вощини та інші технічні потреби. Відходи 
після одержання пресового воску називаються заводською мервою. 
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РЕЦЕНЗІЯ 
 
 

На навчально-методичний комплекс самостійного вивчення 
по предмету „Основи тваринництва і бджільництва” викладача 
вищої категорії ВСП „Ерастівський коледж ім.. Е.К.Бродського 
ДДАЕУ” Шандали І.Д. 

У навчально-методичному комплексі висвітлені питання 
самостійного вивчення передбачені типовою програмою з 
предмета „Основи тваринництва і бджільництва”, затвердженої 
Науково-методичним центром аграрної освіти 25 травня 2012 
року. 

Методичне забезпечення кожної теми включає:  
- лтература; 
- перелік знань і вмінь, набутих студентами після 

опрацювання теми; 
-  перелік контрольних питань для самоперевірки;  
-  конспекту лекцій по кожній темі.  

         Підготовлений матеріал дасть змогу студентам вивчити 
матеріал самостійно. 
          Навчально-методичний комплекс може бути використаний 
викладачами та студентами ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації по 
спеціальності 5.09010102 „Організація і технологія ведення 
фермерського господарства” при підготовці до підсумкового 
контролю знань. 
 
 
 
 
 
 
    Рецензент викладач 
    вищої категорії       ___________________ Козачок Т.К.  
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