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13.03.2020р.  Тема: Відгодівля свиней 

План 

1. Типи відгодівлі свиней. 

2. Дорощування поросят. 

3. Відгодівля свиней. 

 

1. Потреба свиней у основних поживних речовинах найповніше забезпечується при 

згодовуванні сумішей концентрованих зернових кормів і кормів тваринного 

походження. 

   При годівлі свиней рекомендується три основних типи годівлі: концентратно-

коренеплодний, концентратно-картопляний і концентратний. 

   У зимовий період в структурі раціону концкорми за поживністю становлять 60-70 %, 

коренеплоди, комбісилос і сінне борошно бобових - 35-30 %. Влітку у господарствах, де 

є посіви багаторічних бобових трав (люцерни, конюшини, еспарцет), а також 

однорічних (вико-вівса, кормового люпину, щириці), концентровані корми в раціоні 

снановлять 60-65 %, зелені й соковиті - 40-35 %. 

   При концентратному типу годівлі взимку в раціоні доля концентратних кормім не 

менше 80- 85 % ,соковитих, сінного борошна (бобових) і кормів тваринного походження 

15-30%, а влітку концкормів 85-90 %, зелених і соковитих 10 15%. 

   Концентратно-картонляний тин годівлі більш поширений у регіонах, де вирощують 

картоплю, багаторічні трави й однорічні бобові (горох, вико-овес, люпин). Структура 

таких раціонів: взимку концкорми за поживністю становлять 50-65 % і сінне борошно 

10-15 %, влітку концкорми - 60-65 %, зелена трава і соковиті корми - 35-40 %. 

 

 

 

2. Норми годівлі для поросят на дорощуванні залежать від живої маси та 

середньодобового приросту. 

    Період вирощування поросят з 2 до 4 міс. віку дуже відповідальний. У племінних 

господарствах відлучених поросят до 4 міс. віку утримують гніздами. На товарних 

фермах через 10-15 днів після відлучення поросят утримують групами в станках. 

    В перші 10-15 днів після відлучення поросят потрібно годувати тими кормами, що і в 

період перед відлученням. При цьому рівень годівлі поросят в перший день відлучення 

знижують на 40-50% в порівнянні з потрібною нормою.Згодовувати цю понижену норму 

кормів потрібно в 3-5 прийомів невеликими порціями. Щоб запобігти перегодовуванню і 

шлунковим захворюванням, норму годівлі поступово збільшують не раніше ніж через 3-

5 днів після відлучення, одночасно скорочуючи кількість годівлі до 2-3 разів на день. На 

повну норму поросят переводять на 10-15 день. З цього часу можна поступово 

змінювати склад раціону. При цьому до раціону старого складу невеликою кількістю 

добавляють нові корми. Миттєва зміна корму при відлученні викликає стресові явища. 

Напувати поросят потрібно вволю, краще із соскових напувалок. 

   Після 15 днів відлучення поросят переводять в приміщення для дорощування, 

утримують невеликими групами по 10-25 голів в станках, враховуючи живу масу 

Коливання в масі поросят не повинні перевищувати 1-2 кг. Хворих поросят виділяють в 
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окремі станки, створюючи їм кращі умови годівлі і утримують невеликими групами до 

10 гол в станку. 

   В приміщенні для відлучених поросят в перші 10-15 днів температуру місцевого 

обігріву потрібно підтримувати в межах 22-25°С, а в свинарниках на дорощуванні 20-

22°С, при відносній вологості 70-75%. 

   За 2 місяці вирощування поросят в період відлучення їм потрібно згодувати 90-100 

к.од. , і на кожну к.од. повинно припадати 120 г перетравного протеїну. 

   Годують поросят густими вологими мішанками або сухим кормом не менше трьох 

разів на добу, через рівні проміжки часу. Напувати поросят потрібно вволю. Особливо 

при сухому способі годівлі. 

   На відгодівлю ставлять тварин живою масою 36–38 кг. Протягом 116 днів тварина 

повинна досягти 110–112 кг живої ваги при середньодобових приростах 637 г. 

 

 

 

3. Відгодівля свиней є заключним процесом виробництва свинини. Від раціональної 

його організації значною мірою залежать інтенсивність ведення і рентабельність 

свинарства.  Основна мета відгодівлі — одержання від тварин максимального приросту 

живої маси в найкоротші строки з найменшими витратами кормів на одиницю продукції. 

Для різних видів відгодівлі характерні свої особливості, пов’язані з такими чинниками, 

як вік тварин, стать, породні якості, будова тіла, поживна цінність кормів, склад раціону, 

способи підготовки кормів й утримання свиней у різні періоди росту, мікроклімат у 

приміщеннях, маса свиней при зніманні з відгодівлі та ін. Інтенсивність росту свиней 

визначають величиною середньодобових приростів і кількістю днів, необхідних для 

досягнення живої маси 100 кг. Існує три види відгодівлі: м’ясна, беконна та до жирних 

кондицій. 

   Для виробництва м’ясної свинини на відгодівлю ставлять нормально розвинених 

поросят різних порід (чистопородних, помісних або гідридних) у 3 — 4-місячному віці 

за досягнення 30 — 40 кг і закінчують через 4 — 4,5 міс. Відгодівлю організовують у 

два періоди: перший (підготовчий) триває від 3- до 5,5-місячного, другий (заключний) 

— від 5,5- до 8-місячного віку. За перший період відгодівлі підсвинки досягають живої 

маси 60 кг за середньодобових приростів 500 г та витрати кормів 4,2 — 4,5 к. од на 1 кг 

приросту, за другий — 120 - 130 кг за середньодобових приростів 600 - 700 г і витрати 

кормів 5,0 — 5,5 к. од. на 1 кг приросту. 

   У разі м’ясної відгодівлі використовують різноманітні корми, які є в господарстві. За 

відсутності спеціальних комбікормів згодовують кормосуміші та застосовують 

змішаний тип годівлі, вводячи до раціону свиней концентровані, соковиті і грубі корми 

та відходи технічних виробництв. Найпоширенішими типами годівлі є концентратний, 

концентратно-картопляний, концентратно-коренеплідний, концентратно-силосний та 

відгодівля з використанням харчових відходів. 

   Це особливий вид відгодівлі молодняку, за якого одержують м’ясо високої якості.   

Беконом називають молоду свинину, виготовлену у вигляді половинок розробленої 

туші без голови, хребта, лопатки, нижніх ділянок кінцівок і особливим способом 

просолену та прокопчену. 
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   Для беконної відгодівлі відбирають підсвинків живою масою 25 — 30 кг у 3-

місячному віці білої масті, на середніх за висотою кінцівках, без ушкоджень шкіри, з 

довгим рівним тулубом, легкими лопатками, відносно невеликою головою, широкими і 

добре розвиненими окостами. Таким вимогам найбільше відповідає молодняк породи 

ландрас, великої білої, естонської беконної, полтавської м’ясної, української м’ясної та 

їх помісей. 

   Тварин на бекон відгодовують у два періоди. Перший триває від 2,5- до 5 — 5,5-

місячного віку за середньодобових приростів 450 — 500 г, другий — від 5 — 5,5- до 7,5 

— 8-місячного віку за середньодобових приростів не нижче від 600 г і досягнення живої 

маси молодняку 95 - 105 кг. 

   Високоякісний бекон приємний на смак, блідо-рожевого кольору, з добре вираженою 

мармуровістю, сала рівномірно розподілене по поверхні туші, білого кольору, щільне. 

На спині і поперековій ділянці товщина сала має бути від 15 до 35 мм без шкіри, маса 

туші — не менше ніж 53 і не більш як 72 кг, на грудинці — мінімум два-три шари м’яса, 

довжина беконної півтуші — не менше ніж 75 см. 

 

   Бекон високої якості отримують тільки за згодовування раціонів, збалансованих за 

всіма поживними речовинами, особливо за протеїном. На початку відгодівлі його 

кількість на 1 к. од. має становити 120 — 140, у кінці — 90 — 100 г. При цьому краще 

використовувати спеціальні комбікорми. Відгодівлю можна здійснювати і на концен-

тратно-картопляних та концентратно-коренеплідних раціонах, у складі яких концкорми 

становлять 60 — 70 %. 

   До кормів, що поліпшують якість бекону в другий період відгодівлі, відносять ячмінь, 

горох, жито (до 30 — 40 % за поживністю), просо, люпин, вику, збиране молоко, бідне 

на жир рибне борошно, зелені та соковиті корми; які погіршують — м’ясне борошно, 

макуху, рибні відходи, мелясу, висівки, овес, сою та кукурудзу у випадках, коли вони 

становлять більше ніж 35 % за поживністю. Останні згодовують в обмеженій кількості 

або повністю виводять з раціону за місяць до завершення відгодівлі. 

   Для отримання бекону відгодованих свиней обробляють у шкурі з використанням 

таких технологічних процесів, як обшпарювання і обпалювання в спеціальних печах за 

температури 900 — 1000 °С протягом 30 с. Із бекону виготовляють високоякісні 

продукти — корейку, грудинку, різні сорти окостів, рулети тощо. 

   Відгодівля до жирних кондицій -  отримати велику кількість сала, внутрішнього жиру, 

а також м’яса. Для такої відгодівлі використовують вибракуваних старих і 

малопродуктивних свиноматок та кнурів, а також перевірюваних свиноматок і 

молодняк.  Кнурів перед відгодівлею каструють. 

   Тварин комплектують у кормові групи по 20 — 25 голів у станку з урахуванням живої 

маси, віку та статі. В разі збільшення кількості свиней у групах понад 100 голів 

середньодобові прирости та оплата корму знижуються на 17 і 33 % відповідно. 

   Тривалість відгодівлі до жирних кондицій — 60 — 90 днів. За цей період жива маса 

свиней збільшується на 50 — 60 %, товщина сала в дорослих становить не менше ніж 

70, у тих, що ростуть, — понад 40 мм за середньодобових приростів 800 — 1000 г і 

витрати кормів на 1 кг приросту 6,5 — 8,5 к. од. Вихід сала досягає 60 %, забійний 

вихід — 80 — 85 % проти 70 — 75 % в разі м’ясної та беконної відгоді- вель. 

Перевірюваних свиноматок відгодовують до 160 — 180, молодняк — більш як 150 кг. 
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   Оскільки в перший період відгодівлі (30 — 45 днів) свині характеризуються 

підвищеним апетитом, у раціонах переважають в основному дешеві об’ємисті корми. В 

кінці відгодівлі кількість останніх зменшують, а концентрованих — збільшують. 

   Серед основних кормів, які використовують, — кукурудза, зернові відходи, зелені 

корми, картопля, коренеплоди, жом, харчові відходи та ін. В останній місяць відгодівлі 

до раціону свиней вводять картоплю, ячмінь, горох, просо, які сприяють підвищенню 

якості м’яса та сала. Сою, гречку, рибу, рибне борошно, кукурудзу, макуху як такі, що 

погіршують якість сала, в кінці відгодівлі з раціону виключають. 

 

 

Самостійне вивчення (законспектувати) 

 Тема: Виробництво свинини у спеціалізованих господарствах Бусенко О.Т. Технологія 

виробництва продукції тваринництва стор.232 - 236. 

 

Тема: Забій свиней.  Реалізація, зберігання продукції свинарства Бусенко О.Т. 

Технологія виробництва продукції тваринництва стор.238 - 243. 
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17.03.2020 р. Практична робота 
Дата _________________  _  

Тема. Ознайомлення та вивчення технології утримання племінного і ремонтного 
молодняку. Складання раціону для ремонтного молодняку за даними зоотехнічного 
обліку. Оцінка та добір ремонтного молодняку з приплоду свиноматок племінної групи 
(2 кнури та 3 свинки з одного гнізда). 

Мета. Закріпити знання, набути вміння і навички з технології годівлі та 
вирощування ремонтних поросят. 

Матеріали та обладнання. Програмовані картки, калькулятори, довідники 
поживності кормів. 

Методичні вказівки. Важливе значення в технології виробництва свинини має 
вирощування ремонтного молодняку, мета якого — своєчасне поповнення стада 
свиноматками і кнурами. 

Ремонтних свиноматок відбирають у двомісячному віці живою масою 16-18 кг, по 
150-200 голів на 100 основних свиноматок, причому з гнізда беруть 3-4 найбільш 
розвинутих. 

Норма годівлі ремонтного молодняку залежить від стада, віку, живої маси. На 100 

кг живої маси ремонтними свинками вагою від 40 до 80 кг необхідно згодовувати 4,4 

к.од., а кнурцям - 5 к.од. На 1кг к.од. потрібно 107 г перетравного протеїну. Структура 

раціону: ячмінь - 30-40%; 

овес - 10-15%; 

пшениця - 10-15%; висівки - 20-25%; 

зернобобові - 10-15%; 

шроти - 5%; 
корми тваринного походження - 2-3%; 
мінеральні - 1%. 
 

Контрольні запитання 

1. Назвіть особливості вирощування і утримання ремонтного молодняку свиней. 
2. Яка норма годівлі ремонтного молодняку? 

3. Як відбирають і оцінюють ремонтний молодняк свиней? 

Завдання 1. Описати технологію утримання ремонтного молодняку в дослідному 

господарстві. 
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В ідповід ь. __________________________________________________________________  

Завдання 2. Провести відбір двох кнурців і трьох свиноматок для формування 
ремонтної групи. 

 
 
 
 
 
 
 

Відповідь. 
 
 
  

Завдання 3. Скласти раціон для ремонтної свиноматки живою масою 90 кг 

Середньодобовим приростом 350 г 

Раціон 

для ремонтної свинки 

Корми 
К-ть 

корму 

Поживність кормів 

к. од 

сух. 

реч., 

кг 

П.п, 

г 

Са, 
г 

р, 
г 

лізин, 

мг 

метіо-

нін, мг 

каро-

тин, 

мг 

сіль, 

мг 

НОРМА 

1. 
          

2. 
          

3. 
          

4. 
          

5. 
          

6. 
          

7. 
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Аналіз раціону.  

 

Висновок 

Оцінка ___________  
(підпис викладача) 
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18.03.2020 р.Тема: Біологічні та господарські особливості овець 

План 

1. Народногосподарське значення вівчарства. 

2. Господарсько-біологічні особливості овець. 

3. Виробнича класифікація порід овець. 

 

 

1. Від овець отримують важливу сировину для легкої промисловості — вовну, овчини, 

смушки, хутро, а також цінні продукти харчування — баранину і молоко. Основна 

продукція галузі — це вовна, яка становить 40 — 42 % усієї вартості продукції овець і є 

незамінною сировиною для виробництва високоякісних тканин, оскільки 

характеризується низькою теплопровідністю, високою гігроскопічністю, малою 

здатністю волокон до електризації. Одяг, виготовлений з вовни, має добрі теплозахисні 

властивості.   Серед цінних ознак вовни — здатність до звалювання, що дає можливість 

виробляти з неї сукно, валянки, повсть. Із овчин шиють шуби й кожухи, а зі смушків та 

хутра — шапки, коміри, жіночі пальта. 

   Баранина належить до цінних продуктів харчування людини і характеризується 

добрими смаковими, ароматичними та дієтичними властивостями. Високою 

енергетичністю і незначним умістом холестерину відрізняється жир овець. За вмістом 

поживних речовин молоко овець значно перевищує інших сільськогосподарських 

тварин. Так, воно містить 6 — 8 % жиру і 4 — 5 % білка, тому широко використовується 

для виготовлення бринзи, твердих сирів і кисломолочних продуктів. 

   Виробництво продукції вівчарства належить до економічно вигідних галузей 

тваринництва. По-перше, висока адаптивна здатність овець забезпечує можливість 

незначних витрат на їх утримання та використання для господарських цілей 

малодоступних земельних угідь. По-друге, велика різноманітність видів продукції овець 

забезпечує високу сумарну ефективність використання поживних речовин корму (5 — 6 

% вовна, 15 — 20 баранина, 25 — 30 % молоко). Вузька спеціалізація вівчарства за 

вовновою продуктивністю в зоні інтенсивного землеробства може бути економічно 

невиправданою. 

   Поєднання у тварин цінних продуктивних, адаптивних і кормових здатностей 

забезпечує динамічну гарантію виробничих перспектив розвитку вівчарства. За даними 

ФАО, світове поголів’я овець у 2002 р. досягало 1034 млн голів, а виробництво 

баранини — 7,6 млн т, що порівняно з середніми даними 1989—1991 рр. збільшилося на 

598 тис. т, хоча поголів’я за цей час зменшилося на 160,5 тис. У загальному виробництві 

м’яса баранина становить 4,5 %. 

   Найбільше поголів’я овець зосереджене в Китаї — 137 млн голів, Австралії — 113, 

Індії — 58,8, Ірані — 53,9, Судані — 47, Великій Британії — 35,8, Туреччині — 27 млн 

голів.   Найвищі показники виробництва баранини в забійній масі на одну вівцю в 

Омані, і Японії — 30 кг, Австралії — 29, Кіпрі — 26, Єгипті — 25 кг. 

   Світове виробництво молока овець у 2002 р. становило 7,8 млн т, що порівняно з 

середніми показниками 1989 — 1991 рр. зменшилося на 141 тис. т (1,8 %). Найбільше 
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його отримують у Китаї — 1 млн т, Італії — 790 тис. т, Туреччині — 723, Греції — 670, 

Сирії — 536, Судані — 463, Сомалі — 445, Ірані — 302 тис. т. 

   В Україні на 1 січня 2004 р. поголів’я овець і кіз становило 893,4 тис. голів, а 

виробництво продукції вівчарства в 2003 р. досягало: вовни — 3,353 т (настриг з однієї 

вівці — 2,5 кг у фізичній масі по всіх категоріях господарств), баранини й козлятини в 

забійній масі — 15 тис. т, що становило 0,9 % загального виробництва м’яса. 

   Основними завданнями галузі вівчарства є розробка енерго- і ресурсозберігаючих 

технологій виробництва продукції, створення міцної кормової бази, збільшення 

поголів’я овець та підвищення його продуктивності. 

 

 

2.Вівці - жуйні тварини і за характером живлення переважно пасовищні. У них вузька 

морда, тонкі рухливі губи та гострі різці, за допомогою яких вони низько з'їдають траву, 

збирають дрібні стеблинки і листочки, поїдають молоду поросль чагарників. Вівці 

використовують набагато більше видів рослин, ніж велика рогата худоба і коні. Тому 

можна пасти овець після великої рогатої худоби і коней. 

   Органи травлення вівці добре пристосовані до перетравлювання грубих кормів і більш 

повному засвоєнню містяться в них поживних речовин: на одиницю приросту живої 

маси вівці затрачають менше корму, ніж велика рогата худоба. Вівця може пити 

солонувату воду, яку не п'є велику рогату худобу. Вівцям потрібно порівняно невелика 

кількість (навіть солонуватої) води, у зв'язку з цим їх утримують на пасовищах в 

районах з жарким, посушливим кліматом. Завдяки міцним кінцівок і міцному копитному 

розі вівці добувають собі корм з гірських схилів, ярів, балок та інших місць, 

недоступних для інших видів тварин. Взимку можуть розгрібати сніг ратицею  і поїдати 

звільнені рослини. Вівці рухливі й витривалі і в пошуках корму можуть здійснювати 

тривалі переходи. Яскраво виражений інстинкт стадності дозволяє утримувати овець 

великими групами – отарами, але вівці дуже лякливі. 

   Добре розвинений волосяний покрив овець допомагає переносити тваринам холод. 

Вони не вимагають особливо теплих приміщень, але чутливі до підвищеної вологості і 

протягів. 

Вівці порівняно швидко розмножуються. Статева зрілість у них наступає в5-місячному 

віці. Однак перший раз молодняк злучають в 12 - 18 місяців, так як до цього часу він 

стає досить розвиненим і може дати повноцінне потомство. Період кітності триває 5 міс, 

що дає можливість в хороших умовах отримувати ущільнені окоти. По плодючості (150-

160 ягнят у розрахунку на 100 маток) вівці стоять на третьому місці після свиней і 

кролів.   Виключно плідні романівські вівці. За одинокіт від них отримують по 3-4 

ягняти, а в окремих випадках - по 5-6 ягнят. Період підсосу у овець триває 3-4 міс. Жива 

маса ягнят при народженні становить приблизно 7-8 % маси дорослої тварини і 

залежить від їх кількості в посліді. 

   Тривалість життя овець 10 - 12 років і більше, але вибраковують їх зазвичай в 6-7-

річному віці на увазі стирання до цього часу зубів і поганого використання корму. 

Вівці відрізняються високими аккліматизационными здібностями. Їх розводять майже 

повсюдно, за винятком зони тундри і Заполяр'я. Однак вівці настільки сильно звикають 

до певної середовищі, що переведення їх в інші, навіть дуже близькі райони (100-200 

км) може викликати захворювання і навіть загибель тварин. 
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   Наприклад, тонкорунні вівці рівнинних районів не пристосовані до випасанні в горах; 

вівці романівської породи погано переносять умови жаркого сухого клімату, а від 

смушковых порід в районах підвищеного зволоження отримують продукцію низької 

якості. 

 

 

2.  У світі розводять близько 600, а в Україні – близько 10 порід овець. 

   Існує дві системи класифікації овець: зоологічна і виробнича. 

   Зоологічна класифікація розроблена відомим натуралістом Палласом і уточнена 

Натузіусом та російськими вченими М.П. Червинським, П.М. Кулешовим і М.Ф. 

Івановим. За цією класифікацією вівці поділяються за формою і розмірами хвоста на 

такі групи: короткохудохвості, довгохудохвості, короткожирно-хвості, 

довгожирнохвості та курдючні. 

   Короткохудохвості вівці мають короткий (до 15 см), худий без жирових відкладень 

хвіст, який не досягає скакального суглоба, з 10 —12 хребцями. До цієї групи належать 

породи романівська, північна короткохвоста та неполіпшені грубововні вівці окремих 

районів. 

 

   Довгохудохвості вівці мають довгий хвіст, який опускається нижче скакального 

суглоба, худий, тобто без жирових відкладень. Довжина його — до 70 см, хребців усього 

22 - 24. До цієї групи належать практично всі тонкорунні та напівтонкорунні породи, а 

також ряд грубововних порід ( черкаська, сокільська та ін.). 

   Короткожирнохвості вівці мають короткий хвіст, біля кореня якого містяться жирові 

відкладення у формі невеликої подушечки. До цієї групи належать бурятські та 

більшість сибірських неполіпшених грубововних порід. 

   Довгожирнохвості вівці мають дуже довгий хвіст з визначеним жировим 

відкладенням. Він опускається нижче скакального суглоба. Жирові відкладення на 

хвості бувають різної форми (округлої, іноді форми клина). Нижня частина хвоста 

жирових відкладень не має і за формою буває прямою або зігнутою у вигляді літери 8. 

До цієї групи належать каракульська, кучугурівська, грузинські тонкорунна та 

напівтонкорунна жирнохвості, тушинська, карачаївська, балбас та інші грубововні 

породи овець. 

   Курдючні вівці мають дуже тонкий короткий хвіст із 5 — 8 хребцями, схований під 

курдюком. Курдюк - це жирові утворення у вигляді подушечок, які опускаються від 

крижів у напрямку скакального суглоба. Він буває різної форми та розмірів. До цієї 

групи належать породи, яких розводять у країнах Середньої Азії та Казахстані 

(гіссарська, едильбаївська, джайдара, таджицька, сараджинська), а також неполіпшені 

курдючні вівці цих районів. 

   Виробнича класифікація, розроблена М.Ф. Івановим, передбачає поділ порід овець 

на групи з урахуванням напряму їхньої продуктивності  (за типом вовнового покриву та

  

 характером продуктивності). 

     За типом аовнового покриву овець поділяють на: 

-Тонкорунні ( асканійська порода, прекос) 

-Напівтонкорунні ( цигайська, чорноголова породи)  
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-Напівгрубововнові (Особливістю напівгрубововних овець є те, що вони мають 

неоднорідну вовну, яка складається з пуху, перехідного волосу та ості. В ній пуху 

більше, ніж ості. Пух дуже довгий, а ость порівняно тонка і м'яка на дотик. 

Потреби промисловості в напівгрубій вовні власного виробництва в нашій країні не 

задовольняються, тому значна частина її завозиться з країн Близького та Середнього 

Сходу. 

   На найближчу перспективу в СНД планується посилити базу виробництва напівгрубої 

вовни, яка використовується для виготовлення килимів, штучного хутра і ковдр. 

 Сараджинська порода. Виведена в господарствах південно-східної частини 

Туркменистану методом народної селекції. Тут протягом тривалого часу проводився 

відбір місцевих курдючних овець, вовна яких складається із великої кількості пуху, 

котрих потім розводили «у собі». У 50-х роках XX ст. сараджинським вівцям була 

прилита кров дегереської породи, що сприяло підвищенню настригів вовни та 

поліпшенню її якості. 

   Сараджинські вівці мають міцну конституцію, добре м'ясо-сальні якості. Вовна у них 

білого кольору. Жива маса баранів 80-90, маток 55-60 кг. Вовнова продуктивність 

відносно висока — за два стриження від баранів отримують 4-5, від маток 3 - 4 кг вовни. 

Вихід чистої вовни 55 - 60 %. Плодючість 110 - 120 ягнят на 100 маток. 

В Україні немає овець з килимовою вовною. Часткова потреба в ній задовольняється 

кросбредною. 

   - Грубововні породи. Вовна овець цих порід неоднорідна, складається з пуху, 

перехідного волосу та ості різної товщини. Але може траплятися різна кількість сухого і 

мертвого волосу. Переважає ость, вона дуже товста, жорстка на дотик. Пуху мало, і він 

зазвичай короткий. Грубу вовну використовують для виробництва товстої повсті і 

грубого сукна, килимів, а також різних атрибутів одягу суто національних народних 

традицій (бурки, чуні). Породи: Каракульська, Сокільська, Романівська. 
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19.03.2020 р.Тема: Породи овець. Утримання та годівля 

План 

1. Утримання та годівля овець. 

2. Породи овець. 

3. Відтворення стада та вирощування молодняку овець. 

 

 

1.   Існують дві системи утримання овець — пасовищна й стійлова. Пасовищну зазвичай 

практикують у теплу вегетаційну пору року (кінець весни, літо, початок осені), а 

стійлову — в холодний невегетаційний період (кінець осені, зима, початок весни). Хоча 

бувають винятки: на стійловому утриманні вівці можуть перебувати в теплу пору року, а 

пасовищному з використанням запасу сухих рослин із літа — узимку. Пасовищна 

система утримання буває від- гінної форми, коли пасовища розміщені за межами 

господарства і мають сезонний характер (літні гірські пасовища — полонини, осінні 

передгірні тощо).  

   Залежно від тривалості використання пасовищ і стійла протягом року розрізняють 

стійлово-пасовищну, пасовищно-стійлову, стійлову та пасовищну системи утримання. 

   Пасовища бувають природні (різні види) і сіяні (культурні). Їх розділяють на загони, 

використовуючи для цього огорожі, борозни тощо й організовують загінне випасання.   

Розмір загону визначають такі чинники: поголів’я овець виробничої групи (отара, 

частина отари), перебування тварин в одному загоні не довше шести днів (запобігання 

зараженню гельмінтами), забезпечення добової норми зеленого корму на вівцю (6 — 8 

кг). Кількість загонів для певної виробничої групи визначають за зооветеринарними 

вимогами повторного використання загону тільки через три-чотири місяці 

(знезараження пасовищ природним шляхом — ультрафіолетовими променями 

сонячного світла). На пасовищах та за стійлового утримання доцільне використання 

собак. 

   У разі стійлового утримання для овець потрібні приміщення різних нескладних 

конструкцій (норма для дорослої тварини — 2, молодняку — 1 м2 на одну голову) та 

вигульні майданчики — бази (норма для дорослої тварини — 3, молодняку — 2 м2 на 

одну голову). Для цього утримання характерне широке використання мобільного 

обладнання: переносних щитів різного розміру (1,0; 1,5 і 3 м), риштаків (годівниці для 

концентрованих кормів), ясел (годівниці для сіна, соломи, силосу). В кошарі й на базу 

встановлюють і стаціонарне обладнання (годівниці, напувалки, перегородки тощо). 

   Потреба в поживних речовинах для овець залежить від їхньої живої маси, виду 

продукції, рівня продуктивності та особливостей утримання.  

   На рік для високопродуктивної вівці необхідно 550 — 600 к. од. (5500 — 6000 МДж 

обмінної енергії) і 55 — 60 кг перетравного протеїну. Це орієнтовно річна потреба в 

поживних речовинах для вівцематки. Зазначені показники вищі для баранів-плідників у 

2, ремонтних баранів — 1,5 раза, баранів на племпродаж — на 20 % і нижчі для ярок — 

на 20 %, переярок — 25, валахів — на 30 %. 

 Структура річного балансу поживних речовин для овець залежить від зональних умов 

господарства і може коливатися в широких межах: концентровані корми — 15 — 20 %, 

сіно — 18 — 22, солома — 4 — 12, силос і сінаж — 20 — 25, зелені корми — 38 — 40 

%.    Загальне співвідношення кормів за поживністю може бути й іншим. Усього для 
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вівці на рік необхідно: концентрованих кормів — 1 — 1,2 ц, сіна — 2 — 2,5, соломи — 1 

— 1,5, силосу і сінажу — 6 — 7, зеленого корму — 14 — 16 ц. 

Норми годівлі та раціони овець залежать від статі й віку тварин, рівня їх продуктивності, 

фізіологічного стану, пори року, системи утримання.  

   Залежно від пори року й відтворного навантаження до раціонів баранів-плідників 

вводять: концентровані корми — 0,8 — 1,5 кг, сіно — 1,5 — 2, силос (сінаж) — 4 — 5, 

коренеплоди — 1 — 1,5, зелений корм — 8 — 12, корми тваринного походження (м’ясо-

кісткове та рибне борошно) — 0,1 — 0,2 кг, збиране молоко — 1 — 2 л, курячі яйця — 

2 — 3 шт.; а для лактуючих вівцематок: концентровані корми — 0,3 — 0,5 кг, сіно — 1 

— 1,5, силос (сінаж) — 3 — 4, коренеплоди — 0,5 — 1, зелений корм — 6 — 8 кг. 

   Специфіка годівлі ягнят і молодняку овець залежить від віку, статі, живої маси та 

очікуваної продуктивності. Ягнят протягом першого місяця життя привчають до 

поїдання концентрованих (50 г на добу), сіна та інших кормів. Упродовж другого місяця 

поживність підгодівлі збільшують до 0,2 к. од. і доводять на час відлучення ягнят від 

вівцематок у 4-місячному віці до 0,6 к. од. Добову даванку концкормів доводять від 100 

г у другому до 400 г у четвертому місяцях життя, сіна — з 0,15 до 0,5 кг, силосу — від 

0,2 до 0,5 кг, інших кормів (коренеплоди, трава) — до 1 — 1,5 кг наприінці періоду. 

 

 

 

 

2.   Згідно з господарською класифікацією породи овець, які розводять в Україні, 

розподіляють на три групи: тонкорунні, напівтонкорунні та грубо вовнові.  

   До складу тонкорунних порід входять асканійська тонкорунна і прекос, вівці яких 

мають однорідну тонку вовну, що складається з пухових волокон. 

   До групи напівтонкорунних входять цигайська та асканійська м’ясо-вовнова з 

кросбредною вовною породи, вівці яких мають однорідну вовну, що складається з 

перехідного волосу і грубого пуху. 

   До грубо вовнових належать гірсько карпатська, каракульська, сокольська та 

романовська породи овець, вовна яких складається з пухових, перехідних, остьових 

волокон і мертвого волосу. Залежно від основного виду продукції ці породи 

розподіляють на окремі підгрупи за напрямом продуктивності. До вовно-молочно-

хутрового напряму відносять українську гірсько карпатську, до смушкового - 

каракульську та сокільську, до шубного - романовську породи. 

   Асканійська тонкорунна 

   У степових областях України серед основних районованих порід є асканійська 

тонкорунна, яка належить до комбінованого вовново-м’ясного напряму продуктивності.    

Це тварини міцної конструкції, добре пристосовані до екологічних умов південної зони 

України. Вони характеризуються пропорційною будовою тіла, мають жвавий 

темперамент, рухливі. 

   Порода характеризується багатоплідністю - 125-130 ягнят від 100 вівцематок. За 

оптимальних умов годівлі та утримання ягнята до 4-місячного віку досягають живої 

маси 28-32 кг, ярки у 18-місячному віці 55-60 кг. Жива маса баранів-плідників - 115-130 

кг, вівцематок - 55-65 кг. Настриг чистої вовни у баранів-плідників становить 6-8 кг і 

більше, у маток - 3,2-3,4 кг. 
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   Прекос 

   Є породою м’ясо-вовнового напряму продуктивності. В оптимальних умовах годівлі й 

утримання прекоси мають міцні конструкцію й кістяк. Рухливість, жвавий темперамент 

вигідно відрізняють їх від інших овець м’ясо-вовнового напряму. Конституційний тип 

цих тварин зумовлює посилений обмін речовин, здатність до швидкого нагулу, 

ефективного використання кормів. 

   Жива маса баранів-плідників становить у середньому 110-120 кг, маток і ярок 

відповідно 60-65 та 53-57 кг. Настриг чистої вовни у баранів становить 6,6-7,0 кг, у 

маток 2,5-2,7 кг.   Плодючість овець становить 118-120%. Жива маса молодняку при 

відлученні: ярочок 28-30 кг, баранців 32-34 кг. Середньодобовий приріст ягнят від 

народження до 4-місячного віку - 200-220 г, 4-6-місячного - 150-180 г. 

   Цигайська 

   Стародавня порода, створена методами народної селекції. На сьогодні - найчисельніша 

порода овець в Україні. 

 

   У цигайських овець компактна, пропорційна будова тіла. Груди глибокі, широкі, спина 

помірно довга, широка, шкіра тонка, щільна, вільно облягає тулуб. У процесі 

поліпшення овець цієї породи створено два внутрішньо породних типи - приазовський 

м’ясо-вовновий та кримський вовново-м’ясний. 

   Вівці приазовського типу характеризуються добрими відгодівельними і м’ясними 

якостями. Середньодобові прирости живої маси до 9-місячного віку становлять 225-250 

г, забійний вихід сягає 50,7-54,8%. Відтворювальні якості високі. Так, плодючість 

вівцематок у племзаводі «Розовський» Донецької області становить 135-165%, а до 

відлучення одержують по 120-130 ягнят від 100 вівцематок. Висока молочність 

вівцематок забезпечує добрий ріст і розвиток ягнят, їх жива маса при відлученні досягає 

33-35 кг при середньодобових приростах за цей період 220-270 г. 

   Асканійська 

   Асканійська м’ясо-вовнова порода овець з кросбредною вовною із п’ятьма 

внутрішньопородними типами - нова вітчизняна порода, затверджена у 2007 році. 

   Асканійські кросбреди - це скороспілі, з міцною конституцією тварини, високою 

вовновою, м’ясною і молочною продуктивністю, які добре реагують на високий рівень 

годівлі та добре пристосовані до умов півдня України. 

   Середня жива маса асканійських кросбредних баранів становить 125,3 кг, довжина 

вовни 17-19 см, настриг чистої вовни 6-8 кг при виході її 65,3%; вівцематок відповідно: 

65-70 кг, 13-16 см, 3,0-4,2 кг і 66,2%. Багатоплідність вівцематок становить 148,3%, 

молочність за 120 днів лактації 169,8 кг. Ягнята народжуються великі: одинаки масою 

5,4-5,7, двійнята 4,4-4,6 кг, до 4,5-місячного віку середня жива маса їх досягає 31-34 кг.    

Скороспілість асканійських кросбредів висока. До 14-місячного віку жива маса ярок 

становить 90,6% маси вівцематок (62,4 проти 68,9 кг). 

   Асканійський тип чорноголових овець. Ці вівці великі й багато вовнові, з міцною 

конституцією, їм притаманні скороспілість та відмінно виражена м’ясність. Тулуп у них 

бочкоподібний, груди широкі й глибокі, індекси масивності, збитості і м’ясності 

характерні для овець англійських м’ясних порід. 

   Середня жива маса асканійських чорноголових баранів становить 131,5 кг, вівцематок 

71,6 кг; довжина та настриг чистої вовни, відповідно, дорівнюють 16, 4 і 13,5 см та 6, 32 
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і 3, 72 кг, вихід чистої вовни 66,5%, багатоплідність вівцематок 150-163%. Асканійські 

чорноголові ягнята народжуються міцними й великими (жива маса одинаків становить 

5,3-5,6, двійнят 4,6-4,9 кг). За підсисний період ягнята збільшують живу масу у 6-7 разів 

і в 127-денному віці досягають 39,8 кг при середньодобових приростах 272 г і витратах 

корму на 1 кг приросту 4,4 корм. од. 

   Українська гірськокарпатська порода 

   Створено шляхом відтворювального схрещування місцевих грубововнових овець 

цакель (місцеві назви: волошка, гуцулка, рацка, цуркан) з напівтонкорунними 

цигайськими баранами. Шляхом добору й підбору створено популяцію овець з 

неоднорідною білою вовною, які за міцністю конституції і пристосовністю майже не 

відрізняються від місцевих грубововнових, а за продуктивністю та якістю вовни значно 

переважають останніх, їх розводять у Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській і 

Чернівецькій областях. 

   Гірськокарпатські вівці невеликі. Так, барани-плідники мають живу масу 55-65 кг, 

матки 36-41 кг. Утримання овець на природних гірських пасовищах з додатковою 

підгодівлею концкормами по 0,3-0,4 кг на голову на добу сприяє формуванню в них 

добрих м'ясних якостей. Плодючість цих овець невисока - 105-116%. Молочність у 

гірськокарпатських маток становить 92-105 кг, зокрема, 25-30 кг товарного молока, з 

якого виробляють 5-6 кг сиру-бринзи. 

 

 

 

   Вівцематки відзначаються добрими материнськими якостями, збереженість молодняку 

до відлучення становить 94-97%. Від гірськокарпатських овець, крім вовни, м'яса і 

молока, одержують цінну сировину для шубно-хутрової промисловості. 

   Асканійський тип багатоплідних каракульських овець 

   У результаті тривалої цілеспрямованої племінної роботи в Україні створено тип 

каракульських овець, який поєднує високу багатоплідність з бажаними якостями 

смушок.    За екстер'єром ці вівці подібні до чистопородних каракульських, проте за 

живою масою значно їх переважають, так, жива маса баранів становить у середньому 90, 

вівцематок - 62 кг. 

   Каракульських багатоплідних овець розводять в окремих районах Одеської і 

Чернівецької областей. Краще поголів'я знаходиться у племзаводах ДПДГ «Маркеєво» 

Херсонської, ТОВ «АФ ім. М.О. Посмітного», СВК «Ягорлик» та племрепродукторі 

СВК «Дружба народів» Одеської областей. 

   Сокільська порода овець 

   Виведена багатовіковою народною селекцією і з давніх часів розводиться у 

Полтавській області. Тулуб у цих овець циліндричної форми, вкритий довгою, 

неоднорідною, звивистою вовною, зібраною у косиці різної довжини (15-25 см). Дорослі 

барани мають живу масу 60-65 кг, вівцематки 42-47 кг Сокільські вівці дають 60% сірих 

і 40% чорних смушків. Кращі сірі смушки характеризуються блакитними й сталевими 

відтінками. 

   У смушковому вівчарстві понад 40% народжених ягнят забивають для одержання 

смушків, тому в господарствах щороку є велика кількість вівцематок, молоко від яких 

можна використовувати для виготовлення бринзи. Від дорослої каракульської або 
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сокільської вівці за лактацію одержують 40-50 кг товарного молока з вмістом жиру 7,5-

8,0%, що дає змогу виробити 8-10 кг бринзи. 

   Романівська порода 

   Одна з кращих у світі порід шубного напряму виведена у Ярославській губернії Росії.   

Тварини мають середню величину, міцну конституцію і легкий кістяк. Жива маса 

баранів становить 65-90 кг, маток 45-50 кг, настриг вовни у баранів 2,5-3 кг, у маток 1,2-

1,5 кг.    Вівці характеризуються високою плодючістю, яка в середньому становить 250 

ягнят на 100 вівцематок. Молочність маток достатньо висока і за відповідного рівня 

годівлі за 100 днів лактації становить 140-150 кг. 

 

 

 

 

3.   Відтворення стада в широкому (онтогенетичному) розумінні є найголовнішим 

компонентом технології виробництва продукції овець. 

   До біологічних параметрів відтворення стада овець відносять: сезонність статевої 

активності (висока восени), статеву (4 — 6 міс) та господарську (16 — 18 міс, іноді 

близько 9 — 10 міс) зрілість, тривалість статевого циклу (16 — 18 діб) і охоти (24 — 72 

год), строк овуляції (через 20 — 30 год після настання охоти), життєздатність сперміїв у 

статевих шляхах вівцематки (27 — 48 год), тривалість кітності (147 — 152 доби) та 

молозивного періоду (2 — 3 дні), строк відлучення ягнят від вівцематки (4 міс, раннє — 

в 2 — 2,5 міс), тривалість використання баранів-плідників (4 роки) і вівцематок (5 

років), багатоплідність (130 — 150 %, у деяких порід — 200 — 220 %), інтенсивність і 

тривалість росту овець (найвища — до 4 — 6-місячного віку, дещо нижча — до 16 — 

18-місячного, зовсім низька — в наступний період, хоча ріст овець триває до 3 — 4 

років). На основі біологічних показників ґрунтуються виробничі процеси відтворення 

стада овець. 

   Строки парування визначають з урахуванням сезону статевої активності овець та 

конкретних природних і виробничих умов господарства. В Україні практикують зимове 

й весняне ягніння вівцематок, тому парувальний сезон припадає на серпень-листопад.   

Оскільки барани-плідники та вівцематки на період парування (штучного осіменіння) 

повинні мати високу (заводську) вгодованість, їм заздалегідь (за 1,5 — 2 міс) 

збільшують поживність раціону (на 15 — 20 %). Вівцематок в охоті відбирають кожного 

ранку за допомогою баранів-пробників (один баран на 50 — 60 вівцематок в отарі). 

Після осіменіння їх утримують окремо до наступного ранку, коли знову перевіряють 

баранами-пробниками. Тварин, у яких охота триває, направляють на пункт штучного 

осіменіння разом з новою партією відібраних вівцематок. Така система роботи 

зберігається впродовж усього парувального періоду (40 — 45 днів). У невеликих 

господарствах можна використовувати й природне парування. В разі ручного парування 

порядок роботи збігається з попереднім (тільки без застосування штучного осіменіння), 

вільного — баранів-плідників разом з вівцематками утримують постійно або тільки 

вночі. 

   До ягніння готують як вівцематок, так і приміщення. За місяць до очікуваного строку 

ягніння приміщення вивільняють від гною, білять, ремонтують, дезінфікують, 

обладнують тепляк і флігелі. В тепляку (центральній частині кошари) за допомогою 
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щитів облаштовують оцарок для ягніння (3 х 6 м), клітки-кучки (1 х 1,5 м) та оцарки для 

утримання вівцематок із приплодом у перші дні після ягніння. У флігелях (спочатку в 

одному, а потім і в другому) обладнують більші оцарки (6 х 9, 9 х 9 м та інших розмірів) 

для утримання вівцематок з ягнятами старшого віку. Тепляк і флігелі застеляють 

товстим (30 — 40 см) шаром соломи. В баз теж додають підстилку (солому) і формують 

товстий, сухий і чистий й шар для постійного утримання вівцематок. Оскільки за 

останні два місяці кітності плід приростає на 75 — 80 % маси новонародженого ягняти, 

поживність раціону вівцематок на цей період збільшують на 30 — 40 % порівняно з 

холостими. Підстригають вовну на вим’ї, внутрішньому боці задніх кінцівок та біля 

кореня хвоста. Частину вівцематок (25 — 30 %), які за зовнішнім виглядом мають 

ягнитися першими, формують в окрему групу — грос (від нім. великий). За два-три 

тижні до очікуваного строку ягніння за цією групою вівцематок влаштовують 

цілодобовий нагляд. Тварину з ознаками наближення чи початку ягніння переводять в 

оцарок для ягніння. Нормальне ягніння триває близько 30 хв, а сам плід виходить із 

родових шляхів орієнтовно за 5 хв. Проте за різних обставин цей час може коливатися. 

Ніс, рот і вуха новонародженого ягняти відразу ж очищають від слизу й підкладають 

його до вівцематки для облизування або обтирають сухою соломою чи рушником. 

Кінець пуповини відрізають на відстані 10 см від черева й дезінфікують розчином йоду 

чи іншим дезінфікуючим засобом. Із кожної дійки вим’я вівцематки здоюють перші 

забруднені цівки і підсаджують ягнят для ссання молозива. 

Вирощування ягнят від народження до відлучення від вівцематок (4 міс) передбачає 

кілька виробничих етапів: перебування вівці з приплодом близько 1 — 2 год після 

ягніння в оцарку для ягніння, утримання вівцематок із ягнятами протягом 1 — 3 днів у 

клітках- кучках, а потім послідовне переведення і перебування їх у невеликих (7 — 15 

голів) сакманах — до 8 днів, середніх (20 — 60) — близько 10 днів та великих (80 — 200 

голів) — до 100 днів. Після формування великих сакманів вівцематок і ягнят переводять 

на тимчасове роздільне утримання та годівлю, тобто застосовують так званий кошарно- 

базовий (роздільно-контактний) метод вирощування ягнят. 

   Молозивний період у вівцематок триває 2 — 3 доби, а стінки кишок ягнят проникні 

для імуноглобулінів близько однієї доби.  

   Практично до місячного віку ягнята живляться тільки молоком матері, оскільки інші 

корми вони не перетравлюють. На другому місяці життя тільки молока вівцематки для 

потреб організму ягнят уже недостатньо, потрібні поживні речовини інших кормів. До 4-

місячного віку жива маса ягнят досягає 50 — 55 % живої маси дорослих тварин, а об’єм 

травного каналу залишається в 2 — 3 рази меншим. 

   Оскільки вміст антитіл у молозиві різко зменшуються вже у перші години лактації 

вівцематки (на 30 — 50 % і більше), новонароджене ягня повинно якомога швидше і 

частіше споживати молозиво у першу добу життя (ссання через кожні 3 — 4 год). Навіть 

споживання кожного разу 120 — 170 г молозива достатньо (близько 1 кг) для 

нормального росту й розвитку тварин. 

   Ягнята народжуються з недорозвиненим травним каналом — у них не функціонують 

передшлунки (рубець, сітка, книжка). Тільки в місячному віці у рубці ягнят з’являється 

мікрофлора, а в два місяці спостерігають жуйку. Проте дійсно жуйними їх можна 

вважати орієнтовно з 3-місячного віку. Практично до місячного віку ягнята живляться 

молоком матері, але вже з двотижневого віку їх привчають до поїдання концентрованих 
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та грубих кормів. Протягом другого місяця життя вони повинні поїдати відносно великі 

даванки корму, бо в цей період їхні потреби в поживних речовинах за рахунок молока 

матері задовольняються тільки на 60 — 70 %. У наступний період організовують 

нормовану годівлю ягнят залежно від їх розвитку та молочності вівцематок. Після 

відлучення в 4-місячному віці жива маса ягняти має становити 28 — 30 кг і більше. 

   Вирощування молодняку овець починається після його відлучення від вівцематок. 

Ягнят поділяють за статтю і формують отари ярок, ремонтних баранів, баранів на 

продаж і валахів (у товарних господарствах).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.03.2020р. Практична робота 

 

Визначення норм годівлі та складання раціонів для овець 

Мета: навчити студентів визначати норми годівлі та складати раціони для годівлі 

овець різних статевовікових груп. 

Матеріали та обладнання: індивідуальні завдання, лічильна техніка. 

Завдання 1 

Визначити норму годівлі та скласти кормовий раціон для вівцематки 

тонкорунного напряму продуктивності, середньою живою масою  60 кг, фізіологічного 

стану- перші тижні лактації. Раціон скласти на зимовий період, використавши корми, 

характерні для нашої зони. 

Методика виконання 

1. Визначити норму годівлі (дані взяти з довідника В.К. Кононенко “Практикум з 

годівлі сільськогосподарських тварин”, с. 98). 

2. Знаючи норму і структуру раціону, визначити, скільки кормових одиниць 

припадає на кожний вид корму (В.К. Кононенко “Практикум з годівлі 

сільськогосподарських тварин”, с. 98). 

3. Визначити вміст кормових одиниць, обмінної енергії, сухої речовини, сирого і 

перетравного протеїну, сирої клітковини в зазначених кормах у раціоні. 

4. Додати всі показники і зрівняти з нормою. 

5. Якщо відхилення від норми немає, то визначити решту показників по всіх 
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кормах, додати їх і зрівняти з нормою. 

Нестачу (дефіцит) макро- і мікроелементів балансувати мінеральними добавками 

(В.К. Кононенко “Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин”, с. 137-140). 

Раціон 

годівлі для вівцематки тонкорунного напряму продуктивності, середньою живою 

масою  60 кг, фізіологічного стану- перші тижні лактації. 

Показники 

Корми 

Добо-

ва 

норма 

Всьо-

го в 

ра-

ціоні 

+,- 

До 

норми 
            

Кількість корму, 

кг 

            

Кормові одиниці, 

кг 

            

Обмінна енергія, 

МДж 

            

Суха речовина, кг 
            

Сирий протеїн, г 
            

Перетравний 

протеїн, г 

            

Сира клітковина, 

кг 

            

Крохмаль, г 
            

Дукор, г 
            

Сирий жир, г 
            

Кальцій, г 
            

Фосфор, г 
            

Каротин, мг 
            

Сіль кухонна, г 
            

 

Висновки: 

 

 

 

 

 

Після виконання практичного заняття студент повинен знати: поживність основних 

видів кормів; структуру раціону для вівцематок різного фізіологічного стану; порядок 

складання кормових раціонів. 

Уміти: визначати кормову норму; складати раціон годівлі для вівцематок різного 

фізіологічного стану. 

Контрольні запитання 
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1. Яка тривалість кітності вівцематок? 

2. За якими показниками поживності складається раціон годівлі для овець? 

3. Яка структура раціону для кітних та лактуючих маток? 

4. Чому не можна порушувати норми годівлі овець? 

5. Яка тривалість лактації вівцематок? 

6. В якому вигляді вівцям згодовують зернові корми? 

 
Дата ____________  _  

Оцінка __________  _  

Підпис викладача  
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 23.03.2020 р. Тема: Продуктивність овець 

План 

1. Вовнова продуктивність овець ( типи вовновиволокон, руно, настриг вовни, основні 

фізико- технічнівластивості вовни). 

2. М'ясна продуктивність овець. 

3. Молочна продуктивність овець. 

 

   1. Вовну використовують у промисловості для виготовлення тканин чи валяних виробів. 

Якщо вовна складається з одного виду волокна, її називають однорідною, якщо з 2—3 — 

неоднорідною. Розрізняють такі види волокон, як пух, ость, перехідний, мертвий та сухий 

волос. Пух — найтонші короткі шерстинки товщиною 10—30 мікронів. Ость — найдовші 

(до 40 см) малозвивисті шерстинки. Товщина таких волокон від 30—35 до 100—120 

мікронів. Перехідний волос займає проміжне товщиною і довжиною між остю та пухом. 

   Мертвий волос — це дуже груба та ламка ость. Наявність мертвого волосу набагато 

знижує якість вовни, оскільки він випадає з готових тканин і не фарбується. Сухий волос 

— це груба ость, яка характеризується меншим блиском та більшою ламкістю чим 

звичайна. 

   До основних технологічних властивостей вовни належать товщина, звивистість, 

довжина, міцність, пружність, еластичність, колір та блиск. 

   Під товщиною розуміють діаметр шерстинки, визначений у мікронах. За радянською 

класифікацією, однорідна вовна за товщиною поділяється на якості або сортименти, 

кожному з них відповідає певна товщина в мікронах. 

   За технологічними властивостями вовну поділяють на тонку, напівтонку, напівгрубу і 

грубу. 

   Тонка вовна однорідна. Товщина її до 25 мікронів, або не грубіше 60 якості. Напівтонка 

теж однорідна, складається з грубого пуху або тонкої ості не грубіше 50 якості товщиною 

25—31 мікрон. До напівгрубої вовни належить однорідна вовна з середньою товщиною 

31—37 мікронів, а також неоднорідна вовна. Порівняно з грубою в напівгрубій 

неоднорідній вовні більше пуху і менше ості. Крім того, неоднорідна напівгруба вовна має 

кращу звивистість, більше жиропоту. 

   Груба вовна — неоднорідна, складається з пуху, ості та перехідного волосу. Може бути 

в ній також сухий та мертвий волос. 

   Руно однорідної вовни складається з штапелів — окремих пучків вовни, які ростуть 

групками, утримуються жиропотом і з'єднані між собою шерстинками, що називаються 

перебіжчиками. Руна тонкорунних овець складаються з штапелів переважно циліндричної 

форми, у помісних овець з тонкою вовною штапелі мають загострену (конічну) форму.    

Руна напівгрубих порід овець мають штапельно-косичну будову, де довші шерстинки в 

штапелях утворюють загострені косиці. У овець з неоднорідною вовною руна складаються 

з косиць. Основу косиці становлять пух, ость, перехідний волос, а вершину — верхні 

кінцівки ості та перехідний волос. 

   Кожна шерстинка руна змазана жиропотом. Це продукт виділень потових та сальних 

залоз. Він захищає шерстинку від механічних пошкоджень; шкідливої дії вологи, 

мікроорганізмів, сонячних променів та хімічних речовин. Якщо жиропоту мало, то вовна 

стає сухою і ламкою. Вівці з підвищеною кількістю жиропоту гірше оплачують корми і 

мають менший вихід чистої вовни. 

   Вовна, що частково втратила свої технологічні якості, називається дефектною. 

Причинами появи дефектної вовни є недостатня годівля, хвороби, несприятливі умови 

утримання, застосування нерозчинних фарб, купання овець у розчинах з підвищеною 

концентрацією діючих речовин, а також незадовільні умови зберігання вовни. В період 

недостатньої годівлі або тривалої хвороби вовна овець значно стоншується, втрачає 

міцність. Така вовна носить назву «голодної». Місця стоншення називають «уступом», або 
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«переслідом». Вовна значно втрачає свої технологічні якості при утриманні овець у 

теплих, вологих з недостатньою вентиляцією приміщеннях. Забруднена калом і сечею 

вовна не відмивається, втрачає білий колір і називається кізячною.  

 

 

   2.М'ясна продуктивність овець оцінюється за наступними основними показниками: 

передзабійна маса, маса туші і внутрішнього жиру, забійна маса, забійний вихід, 

співвідношення в туші кісток і м'якоті, а також м'язової і жирової тканин, категорія 

вгодованості овець і туші, сортовий і морфологічний склад туші, локалізація жиру, 

харчова цінність м'яса, вихід і якість субпродуктів і ін. 

   Передзабійна маса - один з найважливіших показників прижиттєвої оцінки м'ясної 

продуктивності овець, оскільки вона має позитивний зв'язок з масою туші. Передзабійну 

масуовець визначають шляхом зважування тварин після 24-годинної голодної витримки. 

Втрата живої маси за період голодної витримки зазвичай складає 3-4 % за рахунок 

виділення калу і сечі. 

   Масатуші - це туша вівці після забою без внутрішніх органів, голови і ніг. Передні ноги 

відокремлюють від туші по зап'ястному суглобу, задні - по скакальному. Нирки і 

принирковий жир не відокремлюють, вони входять в масу туші. Маса туші залежить від 

породи, статі, віку і вгодованості овець. Існує маса парної туші, яку визначають шляхом 

зважування відразу після забою, і маса охолодженої туші - через 24 год після її 

охолодження в холодильній камері при температурі 4-6°. Якість туші визначають по 

розвитку м'язової тканини і ступеня жировідкладення. 

   Забійна маса включає масу туші і внутрішнього жиру. Масу туші і внутрішнього жиру 

враховують окремо. 

   Забійний вихід - це відношення забійної маси до передзабійної маси овець виражена у 

відсотках. Він залежить від вгодованості, породи, віку і статі тварин, і коливається від 35 

до 60 %. 

   Туші однієї і тієї ж маси мають залежно від співвідношення в них м'яса-м'якоті і кісток 

різну харчову цінність. Відношення маси м'якоті до маси кісток прийнято називати 

коефіцієнтом м'ясності. Цей показник залежить, перш за все, від вгодованості овець, а 

також породи, статі і віку тварин.  

   Кількість жиру і його розподіл в туші мають істотне значення в оцінці якості баранини, 

яку отримують при забої овець різних порід. При рості і розвитку організму овець жир 

відкладається на різних ділянках тіла в певній послідовності, і він має різну харчову 

цінність. У курдючних і жирнохвостих овець жир на сідницях і хвості з'являється ще в 

ембріональний період життя. У постембріональний період у овець всіх порід в першу 

чергу відкладається внутрішній жир (нирковий, кишковий), потім - міжм'язовий, 

підшкірний жировий шар і останнім - внутрішньом'язовий. Відкладення міжм'язового 

жиру надає баранині мармуровому вигляду і покращує її харчові якості. У овець різних 

порід відкладення жиру відбувається по-різному. 

   Субпродукти - це другорядні продукти, які отримують при забої овець. їх підрозділяють 

на наступні групи: м'якотні - печінка, серце, легені, діафрагма, трахея з горлом, селезінка, 

м'ясна обрізь, язик і мозок; слизові оболонки - рубець, шерстні - голова. 

   Баранину найвищої якості отримують при забої молодняка у віці до 9 місяців; маса туші 

залежно від віку складає 12-23 кг; товщина жиру над "м'язовим вічком" не менше 2 мм і 

не більше 5 мм; товщина жиру на боці туші над 12-м ребром складає 8-10 мм; вміст жиру 

в туші 24-26 %, кісток до 20 %. 

   У баранині міститься від 53 до 72 % води і від 28 до 47 % сухих речовин. З підвищенням 

вгодованості овець збільшується кількість сухих речовин, зокрема білка і, особливо, жиру. 

Баранячий жир поступається жиру інших видів сільськогосподарських тварин за вмістом 

активних в хімічному і біологічному відношенні неорганічних жирних кислот. 
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   Ще одна особливість баранячого жиру - невеликий вміст холестерину - 29 мг % в 

порівнянні з 75 мг % в яловичому і 74,5126 мг % в свинячому жирі. 

   У баранині міститься більше нікотинової кислоти, біотину і вітаміну В12 в порівнянні зі 

свининою, але менше тіаміну, пантотенової кислоти і вітаміну В6, а в порівнянні з 

яловичиною - більше тіаміну, рибофлавіну, нікотинової кислоти, біотину і менше 

фолиєвої кислоти і вітаміну В6. 

   За вмістом макроелементів (кальцію, фосфору і заліза) баранина трохи відрізняється від 

інших видів м'яса і лише по кількості фосфору значно поступається телятині. 

   По мікроелементах (мідь, алюміній, цинк) баранина перевершує інші види м'яса, а за 

вмістом алюмінію поступається тільки яловичині. 

   На м'ясну продуктивність овець і якість м'яса істотно впливають такі генетичні чинники, 

як порода, індивідуальні особливості, ступінь спорідненості між тваринами, поєднанність 

при схрещуванні, тип при народженні (двійнята, трійні), стать, вік і ін. 

   Для отримання максимальної кількості м'яса від овець, що знаходяться в однакових 

умовах годівлі і утримання вирішальне значення має вибір породи і внутрішньопородного 

типу: при рівних витратах праці і корму різні конституціонально-продуктивні типи овець 

(м'ясо-шерстний, шерстно-м'ясний, м'ясний) мають неоднакову продуктивність. 

   Стать тварини істотно впливає не тільки на рост молодняку, але і на якість баранини. 

 

 

   3. Овече молоко — цінний харчовий продукт, з якого виготовляють різноманітні сорти 

сиру (рокфор, пекаріно, бринза, качкавал, чанах тощо) і кисломолочні продукти (йогурт, 

кисле молоко, айран, мацоні та ін.). У його складі міститься близько 120 різних 

компонентів, серед яких на жир припадає 6 — 9 %, білок — 5 — 7 і мінеральні солі — 

близько 0,9 %. Загалом суха речовина становить 18 — 19 %. Енергетична цінність 1 кг 

овечого молока — 4 — 5,5 МДж (400 — 1300 ккал). На одержання 1 кг м’якого сиру 

(бринзи) витрачають до 5, а твердого (рокфор) — близько 7 кг овечого молока. Витрати 

коров’ячого молока досягають відповідно 10 і 13 кг. За вмістом основних поживних 

речовин овече молоко переважає коров’яче в 1,5 — 1,8 раза. 

   Лактація у звичайних овець триває 4 — 5 міс (у спеціалізованих порід — до 7 міс). Доїти 

вівцематок починають після відлучення ягнят у 2,5 — 3-місячному віці. За оптимальних 

умов годівлі та утримання від однієї вівцематки за лактацію отримують 60 — 80 кг 

товарного молока. Продуктивність вівцематок спеціалізованих молочних порід 300 — 

400, а рекордисток — до 1000 кг молока за лактацію. Якщо врахувати, що в овечому 

молоці сухих речовин у 1,5 раза більше, ніж у коров’ячому, а вівцематка в 10 разів менша 

за корову, то успіхи селекції і технології у вівчарстві не поступаються перед 

досягненнями у молочному скотарстві.  

   У звичайному вівчарстві товарного овечого молока одержують дуже мало, оскільки в    

Україні овець майже не доять, хоча молоко є третім (після вовни й баранини) істотним 

джерелом прибутку у вівчарстві. 

 

Самостійне вивчення ( законспектувати) 

Тема:Одержання продукції вівчарства  Штомпель М.В.Вівчарство і технологія 

виробництва продукції вівчарства стор.262- 265. 

Тема: Племінна робота у вівчарстві Бусенко О.Т. Технологія виробництва продукції 

тваринницва стор.267 - 271. 
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24.03.2020 р. Тема: Стриження овець 

План 

1. Організація стриження овець 

2. Підготовка овець до стриження 

 

   Стриження овець — найбільш відповідальний виробничий процес у вівчарстві. Від його 

організації та проведення залежить якість вовни, а отже, результат роботи вівчарів 

протягом року. Щоб запобігти втратам вовни і зниженню її якості, потрібно правильно 

визначати строки стриження, які залежать від природно- кліматичних умов і породи 

овець. Наприклад, тонкорунних і напівтонкорунних овець, які мають однорідну вовну, 

стрижуть один раз — у травні — червні, грубововних — двічі: навесні і восени. Овець 

романівської породи стрижуть зазвичай тричі на рік. Молодняк, призначений для 

реалізації на м’ясо, стрижуть за два місяці до його реалізації, щоб вовна на ньому встигла 

відрости на 2 — 3 см і овчина відповідала вимогам хутрової чи шубної. 

   Не можна запізнюватись зі стриженням, оскільки грубововні вівці в сезон линяння 

втрачають багато вовни, а в тонкорунних і напівтонкорунних вона звалюється і дуже 

засмічується бур’янами, що знижує її якість. Особливо важливо вчасно постригти маток, 

оскільки нестрижені погано пасуться, втрачають вгодованість і до осіменіння приходять 

непідготовленими. 

   За правильної організації стриження овець триває у господарстві 10 — 15 діб. 

   Готуючись до стриження, не пізніш як за місяць до його початку в господарстві 

складають план стриження, в якому зазначають календарні строки, місце стриження, 

кількість стригалів і підсобних робітників, потребу в інвентарі та обладнанні 

(електростригальні та гострильні апарати, відра, тази, рукомийники, рушники, тара для 

пакування вовни, преси, фарба і трафарет для маркування кіп, ваги для зважування рун і 

кіп). Стригальний пункт має бути забезпечений протипожежним обладнанням (вогнегас-

ники, бочки з водою, ящики з піском, відра, багри, вологий брезент). У плані стриження 

овець передбачають також організацію і проведення профілактичного купання їх.    

Складають графік надходження овець на стриження по отарах. 

   Підготовка стригального пункту. До початку стриження овець треба правильно 

підготувати стригальний пункт. Якщо в господарстві більш як 5 тис. овець, слід мати 

типовий стригальний пункт з комплектом технологічного обладнання, яке дає змогу 

повністю механізувати працю робітників, зайнятих на стриженні. Якщо такого пункту 

немає, під нього потрібно на час стриження обладнати кошару, в якій утримується 

молодняк. З неї видаляють гній, дезінфікують приміщення, білять, установлюють 

спеціальне обладнання. У кожному стригальному пункті мають бути приміщення для 

стриження овець та класирування вовни, навіс для утримання овець перед стриженням, 

система базів для стрижених і нестрижених овець. 

   Для стригаля підбирають просторе, світле, сухе приміщення з доброю природною або 

штучною вентиляцією. Якщо господарство має багато овець і для стриження обладнується 

один укрупнений стригальний пункт, його потрібно розміщувати в такому місці, щоб 

зручно було підганяти отари і поряд були водопій, пасовище і приміщення для укриття 

овець від негоди в перші дні після стриження. Обладнання встановлюють так, щоб можна 

було створити максимум зручностей для стригаля, класирувальника та інших робітників.   

На пунктах лінії руху овець і вовни не повинні перетинатися. Бази для нестрижених і 

стрижених овець розміщують поруч із робочим місцем стригалів. Ваги для зважування 

рун установлюють поряд із конвеєром для рун і з класируваль- ним столом. Це дає змогу 

запобігти великим переходам при подаванні рун на зважування і класирування. 
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  2. Овець до стриження готують за 1 — 1,5 місяця: випасають на добрих пасовищах, щоб 

підвищилась їхня вгодованість, оскільки тварини з низькою вгодованістю і сухою 

нежиропітною вовною важко стригти — утворюється багато січі, бувають порізи шкіри, 

вовна має низьку якість. У період підготовки до стриження підстригають брудну вовну на 

хвості, задній частині ніг і голови. За 24 год до стриження припиняють годівлю овець, 

протягом 12 год не дають води. Стриження овець з наповненим шлунком призводить до 

значного забруднення вовни калом і сечею, у тварин може навіть статися заворот кишок. 

   Не можна стригти овець з мокрою вовною, оскільки під час зберігання така вовна можна 

нагріватися, навіть самозайматися і втрачати свої цінні якості. Щоб запобігти впливу на 

вовновий покрив тварин дощу й роси, на ніч перед стриженням їх заганяють до закритого 

приміщення. 

   Насамперед стрижуть овець з гіршою якістю вовни, щоб стригалі мали змогу набути 

навичок, потім — маток, у яких ще не відлучені ягнята, молодняк, валахів, баранів-

плідників. Якщо в отарі є вівці з тонкою і грубою вовною, стрижуть передусім грубо-

вовних, аби вони не полиняли, потім — помісних і наприкінці — тонкорунних овець, у 

яких немає линьки. Перед стриженням тонкорунних овець стригальний пункт ретельно 

прибирають, щоб не засмічувалася тонка вовна грубим волосом. 

   Методи стриження. Тривалість і якість стриження залежать від методу його 

проведення і кваліфікації стригалів. Нині у вівчарстві нашої країни застосовують два 

методи стриження: швидкісний і на стелажах. Найбільш поширене стриження на сте-

лажах. При цьому робоче місце стригаля влаштовується на спеціальних столах з висотою 

0,6 — 0,8 і шириною 1,5 м та різною довжиною. Овець для стриження подає підсобний 

робітник, стригаль вкладає їх на столі на лівий бік спиною до себе і стриже спочатку 

груди й черево, потім — задні та передні ноги і правий бік. Перевернувши вівцю на 

правий бік, він зістригає довгими рухами машинки вовну з лівого боку за хребет.    

Протягом робочого дня цим методом стригаль обстригає 30 — 40 овець. 

   Застосування швидкісного методу стриження дає змогу скоротити кількість робітників, 

зайнятих подаванням овець, оскільки стригаль сам бере вівцю рис.1) 
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  Рис.1. Стриження вівці: 

а — черева; б — внутрішнього боку задніх ніг; в — заднього боку лівої задньої ноги; г — 

крупа і хвоста; д — голови; е — шиї; є — потилиці; ж — лівого боку шиї; з — лівого 

плеча; и — лівого боку; і — довгі проходи; ї — закінчення стриження 

голови 

 Продуктивність його праці при цьому підвищується до 50 — 60 голів за зміну. Кращі 

стригалі- швидкісники обстригають 80 — 100 голів за зміну і більше, затрачаючи на 

стриження однієї вівці 2,5 — 3 хв. Чемпіони світу зі швидкісного методу стриження 

обстригають одну вівцю за хвилину. Швидкісний метод ґрунтується на знанні анатомії 

овець. 

   Швидкісним методом тварин стрижуть на підлозі. Вівцю садять на крижі спиною до 

стригаля так, щоб задніми ногами вона не відчувала підлоги. Стригаль фіксує її ногами і 

вільною від машинки рукою. Стриження він починає з черева і задніх ніг, потім рухом 

машинки знизу вгору обстригає вовну від грудей до підборіддя. Після цього стриже 

голову, шию, передніноги і, вклавши вівцю на правий бік, швидкими рухами на повний 

захват машинки стриже лівий бік, виходячи за хребет. Потім садить вівцю на крижі і об- 

стригає рухами згори донизу правий бік. Після закінчення стриження вівцю відправляють 

на баз для стрижених овець. 

 

 

 

У різних зонах і областях швидкісний метод застосовують по- різному. Він забезпечує 

високу якість роботи, проте потребує високої кваліфікації і міцного здоров’я стригаля. 
   Нині вітчизняні й зарубіжні вчені працюють над тим, щоб використовувати для 

стриження овець лазерні установки або спеціальні хімічні препарати (циклофосфамід), які 

спричинюють линяння тварин, при цьому вовну збирають, використовуючи попони для 

овець. 
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   Важливим у процесі стриження є контроль за його якістю, облік і зважування рун, 

організація праці всіх категорій робітників, зайнятих на стриженні. Щоб домогтися 

високої якості стриження, потрібно оплату праці стригалів поставити в залежність від 

якості зняття вовни з вівці. На стригальному пункті треба щодня вести облік 

індивідуально по кожному стригалю: скільки голів обстрижено, скільки отримано вовни, 

якої якості, як проведено стриження, скільки допущено на руні розривів, наявність у 

ньому січки, порізів на вівці. Щодня підводять підсумки роботи пункту, щоб усунути 

виявлені недоліки. 

   Овець після стриження оглядають, підрізають, якщо потрібно, відрослий зайвий 

копитний ріг, змащують креоліном або іншими дезінфікуючими речовинами порізи, 

спричинені стриженням. 

   На пасовище овець виганяють наступного дня після стриження. В день стриження їх 

годують і напувають у приміщенні поряд із стригальним пунктом. Обстрижених овець 

протягом першого тижня оберігають від переохолодження та сонячних опіків, тому не 

відганяють далеко від приміщень і тіньових наметів, щоб у разі потреби вони мали змогу 

укритися від негоди або пекучого сонця.       

   Після стриження овець купають для профілактики вольфартіозу й корости. 
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25.03.2020 р .Тема: Біологічно – господарські особливості коней План 

1. Народногосподарське значення конярства. 

2. Біологічно – господарські особливості коней. 

3. Екстер'єр та конституція коней. 

 

1. Із давніх давен коні були найціннішими й найдорожчими для людинитваринами.НІ одна 

із сільськогосподарських тварин не була так оспівана,описана в 

творах,віршах,легендах,казках - як кінь. 

   Історія розвитку людства тісно переплітається з їх розведенням і 

використанням.Тривалий час кінь був незамінною тягловою силою,використовувався у 

військовій справі. Проте у міру розвитку орендних відносин на селі та масової 

приватизації засобів виробництва значення коня , як живої тяглової сили,буде знову 

зростати.Конярство в Україні завжди було галуззю загальнодержавного значення, 

функціональна спрямованість якої змінювалась в залежності від розвитку соціально-

економічних відносин. 

   В умовах реформування агропромислового комплексу та з переходом до ринкової 

економіки, розвиток конярства сприятиме вирішенню важливих виробничих, економічних 

і соціальних питань. 

   Нині роль і значення коней у народному господарстві держави має комплексний 

характер. Племінних коней використовують для поліпшення існуючих та створення 

нових, більш досконалих порід, які б відповідали вимогам європейських і світових 

стандартів. Використовують як тяглову силу у колективних, приватних і фермерських 

господарствах, для перевезень вантажів під час заготівлі кормів, обслуговуванні 

тваринницьких ферм, роз’їздів, по догляду за масивами лісів та інше. Обгрунтоване 

співвідношення механічної і живої тяглової сили якісно сприяє ефективному 

використанню енергетичних ресурсів. 

   Коней широко використовують в особистих підсобних господарствах громадян, 

фермерських та реформованих колективних господарствах, що в свою чергу забезпечує 

здешевлення виконання комплексу господарських робіт. Пара робочих коней повністю 

замінює у роботі трактор типу Т-16, а економія при цьому складає 3-3,5 тонн палива за 

рік. 

   Крім того, коней використовують для виробництва продуктів харчування (м’ясо, кумис) 

та для виготовлення біопрепаратів. Значна кількість коней необхідна для проведення 

спортивних змагань у класичних видах кінного спорту. На даному етапі економічно 

вигідно вирощувати та експортувати коней спортивного і товарного призначення для 

країн ближнього та дальнього зарубіжжя. Проте галузь конярства на сьогодні не 

конкурентоспроможна і не дає бажаних прибутків. Все це переконливо підтверджує 

необхідність подальшого розвитку галузі конярства в Україні в цілому. 

   Одночасно з використанням коней як робочих тварин від них одержують 

м'ясо,молоко,шлунковий сік, а з крові виготовляють сироватки і гамаглобуліни,які 

застосовуються для лікування різних захворювань. 

   Коней використовують також у спорті,при догляді за тваринами на пасовищах,для 

проведення національних кінно – спортивних ігор,а також у пошукових,геолого - 

розвідувальних,топографічних експедиціях. Племінних, м'ясних і спортивних коней 

експортують за кордон. 

    Найбільше поголів'я коней зосереджено на американському та азіатському континентах. 

Із країн світу слід зазначити Китай, Мексику, Бразилію, США, Аргентину, Монголію. 

    На 1 січня 2011 р. поголів'я коней в Україні становило 414,2 тис. голів, що порівняно з 

1991 р. зменшилося на 324,2 тис. голів.  

    У загальному виробництві м'яса усіх видів сільськогосподарських тварин конина 

становить 0,6 %. 
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2. Як біологічний вид кінь належить до  непарнокепитних ссавців родини 

конячих. Предками свійського коня вважають тарпана та коня Пржевальського. Середня 

тривалість життя їх 25 - 30 років,але господарська діяльність зберігається протягом 18 - 20 

років.Розвиток коней скороспілих порід триває 3 -4, пізньоспІлих 6 ~7 років. Кінь дихає 

тільки через ніздрі,бо ротова порожнина в нього відділена від дихальних 

шляхів спеціальною перегородкою.Легені у них великі,їх маса досягає4,5 - 6,5 кг.Органи 

кровообігу розвинені добре.Маса серця досягає3,5 - 4,5 кг.Слина у коней виділяється під 

час прийому корму. 

   Чим довше пережевуе тварина корм,тим більше,видляється слини,кількість якої за  добу 

досягає 40л. Стравохід у них довгий, шлунок однокамерний не великий (7-15 л), тому 

корми коні споживають поступово іневеликими  порціями (45г).Сліпа кишка досягає 

великих розмірів,тому,що   в  ній   проходять процеси пов'язані з мікробіологічним 

розщепленням клітковини. 

   У процесі одомашнення кінь втратив далекозорість, 

протена близькій відстані він бачить найдрібніші предмети,навіть вночі розрізняє їх колір 

і тінь. У коней добре розвинений слух.Вони сприймають не лише звуки,а й незначний 

шелест. Кінь має дуже розвинене відчуття дотику. Це дає можливість тваринам добре 

орієнтуватися унайскладніших рельефних умовах. У коня прекрасно розвинений 

нюх. Так запах води він відчуває на відстані 2 –3 км. 

    Внаслідок добре розвиненої кори великих півкуль головного мозку коні легко  

піддаються тренінгу й дресируванню.Важливе значення для коней 

масть і відмітини. Масть лошат після линьки дешо змінюється і стає постійною після 6 -ти 

місячного віку. 

    Статева зрілість у молодняка наступає в 16-18 міс. а господарська в 3-4 роки. 

Тривалість жеребності 340 днів. Як правило кобили народжують одне лоша. Жеребчиків 

вони виношують на 1-2 дні довше, ніж кобилок. Лошата народжуються живою масою 40-

50 кг. Відлучають лошат ( молочний період) у 6-7 міс. 

Для коней характерні різні способи поступального руху,які у конярстві називають 

алюрами, (крок,рись,інохідь та галоп). 

 

 

3.   Конституція тварин — це сукупність морфологічних і фізіологічних ознак і 

властивостей організму тварини, як цілого сформованого в процесі його індивідуального 

розвитку під впливом спадковості, що обумовлює життєздатність і продуктивність 

тварини при певних умовах життя. Практично про конституцію судять по розмірах і 

будівлі тіла (екстер'єр) по співвідношеннях в ньому мускульної та кісткової тканини, 

шкіри, по харчотравних та дихальних функціях (інтер'єром).  

   Екстер'єр — це зовнішній вид тварини, будова його тіла. Екстер'єр — це проявлення 

конституції тварини, тому що зовнішні форми тварини і його внутрішні якості 

взаємозв'язані. По екстер'єру визначають породність тварин, типовість, індивідуальні 

особливості, вікові зміни, кондицію, стан здоров'я і напрямок продуктивності. 

   Перший опис екстер'єру коня відноситься до праць давньогрецьких та давньоримських 

авторів. Художники XV і XVI ст. Леоц Батіста, Паоло Ломацца, Леонардо да Вінчі вперше 

зробили проміри коней, необхідних для точного зображення їх на своїх картинах. 

   Оцінку екстер'єру проводять методом огляду — так звана окомірна оцінка. Цей метод є 

основним.  

   Окомірна оцінка доповнюється промірами, зважуванням, вирахуванням індексів, 

побудовою графіків, випробовуванням працездатності, врахуванням родоводу та якості 

потомства коней. 

   Починають огляд коней всередині, або зовні в конюшні під час годівлі, або під час 

прибирання денника (стійла). Це дає можливість помітити, як кінь поїдає корм, як 

ставиться до людини, дає можливість помітити звички і ознаки можливих хвороб. 
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   Потім коня виводять із конюшні, зупиняють біля виходу і оглядають при світлі очі, 

ніздрі, кути роту, зуби, язик, підщічину, ганаші, потилицю. Якщо кінь не дає оглянути рот 

та доторкнутись до потилиці, то це може вказувати на травми, або ж на недостатню 

слухняність. 

   При огляді поза конюшнею повинна бути спокійна обстановка, тварина не повинна 

збуджуватись, боятись; площадка для виводки має бути рівною, горизонтальною або дещо 

похилою. Найбільш ефективним є освітлення під кутом 45° до площини її симетрії. Фон 

залежить від масті. Оглядають коня з безгривої сторони, щоб було видно рисунок її шиї.    

Всі чотири ноги повинно бути видно, мають бути розставлені широко, приблизно на одне 

копито. 

   На виводці оглядають коня в цілому, а потім по статям. Розглядають коня на відстані не 

ближче 6 — 7 метрів. Потім оглядають зблизька, щоб уточнити тип, будову тіла, 

породність, темперамент і здоров'я. 

   На підставі огляду визначають конституцію. При огляді і оцінці коней слід пам'ятати, 

що основним є оцінка коня в цілому, в сукупності його частин, з врахуванням його 

пропорціональності, гармонійності загальної будови тіла, породності, темпераменту, а 

також якості руху коня. 

   При екстер'єрній оцінці необхідно одержати уяву про його тип, калібр, формат, 

масивність, міцність кінцівок. 

   Випробовування робочих якостей, огляд руху, врахування виїздки, поведінки, 

темпераменту і здоров'я часто бувають важливішими їх екстер'єрної оцінки. 

   Найвищі вимоги по екстер'єру ставлять до племінних тварин, які повинні мати виражені 

ознаки породності і статевого диморфізму. 

   При детальному огляді до коня підходять збоку, зліва і справа, навкоси спереду і ззаду, 

прямо спереду і ззаду для перевірки правильності постановки кінцівок. 

   Помічаючи недоліки і вади коней, слід оцінювати їх по суті разом з позитивними 

якостями. Окремі статі коня потрібно оцінювати не формально, а в залежності від 

виявленого недоліку або позитивного фактору і як цей фактор впливає на працездатність 

коня. 

   Найбільшого значення має класифікація П. Н. Кулешова.  

   Він провів досліди на вівцях, але класифікація прижилась для всіх видів тварин. По цій 

класифікації виділяють чотири типи конституції коней: грубу, ніжну (до перерозвиненої 

включно), щільну (суху) і рихлу (сиру). М. Ф. Іванов додав ще міцний тип. 

   Грубий тип — характерно: грубий кістяк, товста шкіра, загальна масивність. Тварини 

цього типу мало пристосовані для швидких аллюрів, погано відгодовуються, але дуже 

витривалі і міцні. До цього типу відносяться степові і лісові коні 

   Ніжний тип — характерно: вузьке тіло, суха форма тілобудови, тонка шкіра, тонкий 

кістяк, підвищений обмін речовин, легка збудливість. До цього типу відносяться коні 

верхових порід. 

   Щільний тип — характерно: міцний кістяк, добре розвинута мускулатура, щільна 

шкіра, добре розвинуті внутрішні органи. В організмі тварин цього типу обмін речовин 

протікає інтенсивно. Приклад упряжні породи (орловський рисак). 

   Рихлий тип — широке тіло, пишно розвинуті м'язи, товста шкіра, відносно розвинуті 

органи травлення, знижений обмін речовин (ваговози). 

   В природі мало прикладів чистих типів конституції. Ніжна як і груба може бути або 

більш рихлою, або більш щільною, в практиці прийнято розрізняти і проміжні типи: 

ніжно-щільну, ніжнорихлу, і грубощільну. 

Самостійне вивчення ( законспектувати)  

Тема:Походження та напрямки використання коней Гопка Б.М Конярство стор.13-41,239-

255. 
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27.03.2020 р. Тема: Породи коней 

План 

1. Поняття про породу та класифікація порід коней. 

2. Верхові породи. 

3. Рисисті породи. 

4. Ваговозні породи. 

5. Місцеві породи коней. 

 

 

1.    Під породою розуміють цілісну групу тварин одного виду, створену працею людини в 

певних соціально-економічних умовах, що відрізняється від інших порід характерними 

ознаками продуктивності, типом статури та стійко передає свої якості потомству. 

У країнах світу розводять понад 250 порід коней. У межах СНД — близько 50, в Україні 

більше 10. З декількох існуючих класифікацій більш доцільною вважають класифікацію 

порід коней за рівнем селекційної роботи та характером їх використання. Відповідно до 

цього, а також згідно з Дарвіним всі породи конейподіляють на заводські та місцеві. За 

характером використання заводські породи поділяють, в свою чергу, на верхових 

(чистокровна і українська верхові, тракененська, арабська та ін.), верхово-запряжних 

(донська та ін.), рисистих (орловська, російська), ваговозів (радянський, російський), 

запряжних (торійська та ін.). Усі ці породи спеціалізовані, але для більшості з них 

характерне універсальне використання. 

   Коней кожної породи розводять у певному природно-історичному регіоні з урахуванням 

їх біологічних особливостей та економічної доцільності.  

   Провідними поліпшуючими породами коней України покищо залишаються орловська і 

російська рисисті, новоолександрівсьак і радянська ваговозні, чистокровна і українська 

верхові. Значно менше використовуються коні тракененські верхові, торійські запряж- 

ні. У гірських та передгірських районах Карпат успішно використовуються коні 

гуцульської породи. 

 

 

2.   ЧИСТОКРОВНА ВЕРХОВА ПОРОДА виведена в Англії у XVII- XVIII ст. відтворним 

схрещуванням місцевих кобил верхового типу з жеребцями східного походження 

(арабськими, варварійськими, турецькими, туркменськими). Коні цієї породи мають добре 

розвинений тулуб, суху будову тіла, міцні м'язи, міцний тип конституції. Вони скороспілі, 

найжвавіші. Дистанцію 1000 м долаютьза 53,3 сек; 1600 м — 1 хв. 31,8 сек.; 2400 м — 2 

хв. 23 сек. Проміри жеребців— 164—187—20 см, маток 160—185—19,5 см. Надзвичайно 

висока консолідація типу і ознак породи дали підстави використовувати її для виведення 

та вдосконалення цілої низки нових швидкоалюрних порід. Серед них тракененська 

верхова, будьоннівська та інші породи. Іноді в породі спостерігається схильність 

кісток кінцівок до розрощення. Тварини вимогливі до умов годівлі, утримання. Основний 

метод розведення — чистопородний, спрямований на зростання жвавості, підвищення 

плодючості і зміцнення конституції. Використовуються ці породи в кінному спорті, а 

також як поліпшувачі існуючих та для виведення нових порід коней. Провідні кінні 

заводи цієї породи — Деркульський, Стрілецький, Дніпропетровський, Онуфріївський. 

   УКРАЇНСЬКА ВЕРХОВА ПОРОДА виводилася в Україні у 1945—1990 роках 

відтворним схрещуванням коней західноєвропейських порід. Коні відрізняються 

гармонійним типом будови тіла, мають міцну конституцію, добре розвинуті м'язи й 

енергійний норов, спокійний темперамент. Проміри жеребців — 164— 192—21, маток— 

162—188—20. Племінну роботу спрямовано на консолідацію бажаного спортивного типу 

при чистопородному розведенні. Коні цієї породи однаково придатні як для спорту, так і 

для використання у сільськогосподарському виробництві, а також — для селекційного 
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поліпшення місцевих коней. Провідні кінні заводи породи — Олександрійський, 

Деркульський, Дніпропетровський, Ягольницький. 

 

 

3.   ОРЛОВСЬКА РИСИСТА ПОРОДА виведена в Росії у XVIII- XIX ст. складним 

відтворним схрещуванням коней, арабської, датської, голландської, чистокровної верхової 

порід з подальшим розведенням «у собі» за жорсткого відбору за робочими та племінними 

якостями. Порода відрізняється гармонійно-складеним легко-запряжним типом коней.    

Вони мають міцний кістяк, високу роботоздатність: 1600 м долають за 1 хв. 57,2 сек. 

(Ковбой); 2400 м- 3 хв. 02,5 сек, (Іппік); 3200 м — 4 хв. 13,5 сек (Піон). Проміри жеребців 

— 162—181—20, кобил— 160—183—20. Більш поширені у породі сіра, гніда і ворона 

масті. Жива маса 500—550 кг, вихід лошат на 100 кобил — 80—85. Характерні енергійний 

темперамент та добрий норов. Основний метод розведення — чистопородний, селекція у 

напрямку вдосконалення роботоздатності та скоростиглості при збереженні високого 

зросту, сухої конституції, нарядності.  

   Використовується порода у першу чергу як поліпшувач масового робочого і племінного 

конярства, а також у кінному спорті. Провідні кінзаводи з вдосконалення орловської 

рисистої породи в Україні — Дібрівський, Лимарівський і Запорізький. 

   РОСІЙСЬКА РИСИСТА виведена в Росії відтворним схрещуванням орловської і 

американської порід з наступним розведенням «у собі» і затверджена в 1949 р. Для коней 

породи характерне вдале поєднання росту, масивності, нарядності і підвищеної жвавості. 

Досить розвинені у цих тварин м'язи та зв'язки, міцна конституція. Проміри: жеребців— 

161—184—20,5, кобил— 159—184— 19,5. Жвавість: 1600 м за 1 хв. 56,9 сек. (Полігон); 

2400 м - 3 хв. 03 сек. (Павлін, Колчедан); 3200 м — 4 хв. 6,1 сек. (Павлін). Масть коней — 

гніда, ворона, рідше — сіра і руда. Основний метод роз- ведення — чистопородний у 

напрямку підвищення жвавості, скоростиглості та плодовитості при збереженні високого 

росту, правильного екстер'єру та легкозапряжного типу. Застосовується також прилиття 

крові американських рисаків. Вдосконалюють породу Дібрівський, Лимарівський, 

Запорізький кінні заводи. 

 

 

4.   НОВООЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ВАГОВОЗ. Цю породу коней виведено в Росії методом 

складного відтворного схрещування місцевих кобил різних зон з жеребцями орденської 

породи з подальшим розведенням «в собі». Затверджено у 1948 р. Коні невеликі 

(жеребці— 149—191—21,кобили— 148—191—21 см), масивні (жива маса жеребців 590, 

кобил — 560 кг), мають гармонійну будову тіла, суху конституцію, енергійний і водночас 

врівноважений темперамент, відрізняються досить високою роботоздатністю, 

довговічністю та продуктивністю. Максимальне тяглове зусилля 669 кг. Від кобил за 

лактацію отримують до 2500—3000 кг молока, від 100 кобил— до 85—90 лошат. Тварини 

вибагливі до корму, використовують їх на сільськогосподарських роботах і для 

покращання масового та продуктивного конярства. Основним методом розведення в 

породі є чистопородне розведення. Селекційна робота спрямована на консолідацію і 

вдосконалення роботоздатності, витривалості, рухливості, молочної продуктивності. 

   В основному селекцію по вдосконаленню породи проводять Новоолександрівський 

кінзавод, відділення Ягольницького, Дібрівського, Лимарівського, Стрілецького кінних 

заводів. 

     РАДЯНСЬКА ВАГОВОЗНА порода затверджена у 1952 році. Виведено її в Росії із 

застосуванням відтворного схрещування місцевих кобил з жеребцями брабансонської 

породи і подальшим розведенням «у собі». Для коней породи характерний великий розмір 

(проміри жеребців— 161—210—25, кобил— 156—200—23,7), масивність (жива маса 

жеребців — 780 кг, кобил — 650 кг), спокійний 
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темперамент, висока роботоздатність (максимальне тяглове зусилля — 851 кг), висока 

скоростиглість. Лошата у б міс. досягають живої маси 350—370 кг, в річному віці — 500 

кг; плодючість — 70—75 лошат від 100 кобил. Тварини мають добрі м'ясні якості та 

молочну продуктивність. Рекордний надій — 7007 л за лактацію — одержано від кобили 

Біте. Масть коней цієї породи здебільшого руда, рудочала, гніда, гнідочала, бура та ін.    

Використовуються коні на транспортних роботах та як покрашувачі у продуктивному 

конярстві. Селекційна робота спрямована на поліпшення робочих якостей коней при 

чистопородному розведенні. 

 

 

5.     ГУЦУЛЬСЬКА ПОРОДА — з місцевих гірських порід найбільш поширена в Україні 

у зоні східних Карпат. Перші відомості про цю породу були ще на початку XVII ст. Коні 

цієї породи відрізняються високими витривалістю і резистентністю, плодючістю та 

довголіттям, ефективно використовують корми, швидко відновлюють вгодованість. Для 

цих коней характерні міцна конституція, низькорослість. З мастей переважають гніда, 

руда, ворона, булана та ін. Основним методом розведення є чистопородне. 

 

 

 

Самостійне вивчення (законспектувати) 

Тема: Масті і відмітини коней Гопка Б.М. Конярство 
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30.03.2020 р. Тема: Племінна робота в конярстві 

План 

1. Державна племінна книга коней. 

2. Відбір і підбір коней. 

3. Мічення коней. 

4. Тренінг коней. 

 

 

    1.Державні книги племінних тварин (ДКПТ) є інформаційною базою даних щодо 

племінних тварин певної породи, які відповідають встановленим для реєстрації вимогам, 

відображають кожний етап формування породи, є головним джерелом інформації про 

методи її створення, динаміку генеалогічної структури, розвиток ліній та родин, 

висвітлюють досвід роботи кращих племінних заводів.  

   Державні книги племінних коней (ДКПК) ведуть по всіх заводських породах і породних 

групах. У них записують чистопородних і помісних жеребців та кобил племінного 

призначення віком не молодше 3 років, віднесених при бонітуванні до класу еліта і 

першого, з відомим походженням до четвертого ряду родоводу. Обов'язковою умовою для 

запису кобил є наявність у них приплоду. У Державну книгу племінних коней записують 

індивідуальний номер (у зростаючому порядку), кличку, масть, стать, рік та місце 

народження і використання, походження, основні проміри (не більше чотирьох), переваги 

та вади екстер'єру, рік, місце й результати випробування, участь у виставках, дата, бали і 

клас за результатами бонітування та племінного використання (зазначають рік і місце 

парування кобили, випадки прохолосту та абортів, масть, стать і кличку потомків): рік та 

місце (господарство) використання жеребця й кількість спарованих з ним маток, жеребних 

та благополучно вижереблених кобил; крім того, зазначають власника коня (господарство, 

приватна особа тощо). Коней для запису в ДКПК відбирають за результатами бонітування 

і даними первинного зоотехнічного обліку, обов'язково оглядаючи тварин. На коней, які 

задовольняють вимоги запису в Державну книгу, оформляють індивідуальні картки, які 

передають у відповідні установи з тваринництва. 

 

 

2.  Основними інструментами селекції є підбір і відбір. Коні при відборі оцінюються не 

тільки за екстер’єром і працездатності, але і за якістю потомства і походженням. 

   З метою подальшого використанням коней відбирають за екстер’єром, конституцією, 

промірами, живою масою, роботоздатністю, продуктивними властивостями, походженням 

та якістю потомства. 

   У конярстві застосовують груповий (у господарствах із табунним утриманням коней) та 

індивідуальний (у племінних) відбір. При груповому відборі тварин оцінюють за 

зовнішніми ознаками — типовістю, екстер’єром, промірами, живою масою тощо, а при 

індиві-дуальному, крім фенотипових ознак, ще враховують походження та якість їх 

потомства, тобто проводять оцінку за генотипом. Для жеребців і кобил використовують 

результати іподромних випробувань та виступи у змаганнях. 

   Підвищені вимоги при відборі ставляться до плідників. Вони повинні бути 

висококласними, у родоводі мати видатних предків — рекордистів, представників 

поширених ліній. За якістю потомства жеребців відбирають після одержання не менше 

двох лошат, а кобил — трьох жеребчиків. 

   При відборі молодих кобил на плем’я звертають увагу на міцність конституції, 

екстер’єр, вираженість жіночого типу й типу чоловічої лінії, особливості родини та 

роботоздатність. 

   Добір в конярстві. 

   У племінному конярстві розрізняють однорідний (гомогенний) та різнорідний 

(гетерогенний) добір.  
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   Однорідний добір здійснюють тоді, коли жеребець і кобила схожі за основною 

селекційною ознакою. За такого добору посилюється спадковість, племінні тварини 

стають стійкішими у передачі своїх ознак потомству, що збільшує вірогідність одержання 

цінного приплоду. Особливо результативним може бути гомогенний добір жеребців і 

кобил у поєднанні з помірним інбридингом на видатних предків.  

   Доведено, що, крім очевидних переваг, гомогенний добір має й недоліки, зокрема: при 

його застосуванні у потомків чіткіше виявляються вади батьків; за його допомогою не 

можна докорінно змінити ознаки коней заводу чи позбутися вад; тривале використання 

цього добору може призвести до послаблення конституції тварин. Тому при розведенні 

коней виникає потреба у використанні різнорідного (гетерогенного) добору.  

Різнорідний добір забезпечує більшу життєздатність, гетерозиготність потомства, сприяє 

виявленню гетерозису та розвиткові нових цінних ознак. Гетерогенність дібраних тварин 

може виявлятися в особливостях їх конституції, екстер'єру, роботоздатності (спринтери — 

фляєри), типу нервової діяльності тощо.  

   При віковому доборі значну увагу приділяють віку жеребців і кобил. Відомо, що у 

старих коней зменшується сила спадкового передавання корисних ознак, сповільнюється 

інтенсивність обмінних процесів та знижується якість статевих клітин, погіршуються 

загальні умови ембріогенезу.   

   Ефективність добору значною мірою залежить від годівлі тварин (вона має бути 

повноцінною), умов утримання (оптимальні) та вирощування жеребців, кобил і 

молодняку. 

 

 

3.   Для чіткого ведення племінного і виробничого обліків коней слід мітити. 

   Способи мічення коней. 

   Гарячий спосіб таврування звісний ще з доісторичних часів, зводиться до 

притискування до поверхні шкіри коня на 2-4 с металевих тавр, які нагрівають до 600-650° 

С (до вишневого кольору). При цьому виникає сильний опік. Згодом на місці прикладання 

тавра росте волосся чорного кольору.  

   Холодне таврування здійснюють шляхом накладання на шкіру коня металевих цифр, які 

охолоджують в парах рідкого азоту до температури мінус 196° С. Принцип холодного 

таврування заснований на тому, що при сильному охолодженні руйнуються клітини 

шкіри, які утворюють пігмент. Внаслідок цього на місці накладання тавра виростає біле 

волосся. Знаки, які отримано методом холодного таврування, добре видно на коні влітку і 

взимку незалежно від довжини покривного волосся.  

   Коня таврують з лівого боку, заздалегідь зафіксувавши його у станку. Жеребчиків і 

кобилок поточного року народження таврують окремими порядковими номерами, 

починаючи з одиниці (відповідно до номера, під яким лоша записане у заводську книгу).    

При накладанні тавра на спині його розташовують біля заднього кута лопатки нижче 

холки. Емблему господарства розміщують зверху, а дві останні цифри року народження - 

нижче. Якщо тавро розташовують в іншому місці, дві останні цифри року народження 

лошати і емблему господарства ставлять на стегні (вище колінної чашки), а інвентарний 

номер - в області плеча, дещо нижче і позаду плечолопаткового бугра. Місце таврування 

повинне бути сухим, з вистриженим волоссям.  

   Для таврування використовують прибори марки ПТЖ-3 і ПТЖ-4. Матрицю з набором 

цифр опускають в термос з рідким азотом на 2-3 хв.(до припинення кипіння азоту в 

термосі), де вона охолоджується до необхідної температури. Охолоджене тавро 

накладають на підготовлену ділянку шкіри, щільно притискують до неї і витримують 20-

40 с. за проведення таврування коней холодним способом обслуговуючий персонал 

повинен бути забезпечений спецодягом: халатами, комбінезонами, рукавицями. Для 

захисту очей від можливих бризок рідкого азоту використовують окуляри. 
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4.   Тренінг коней (англ. training), систематичні вправи коней для розвитку їх 

працездатності і підготовки до випробувань (перегони, скачки, випробування на 

вантажопідйомність). Вправи проводять на різних аллюрах, з напругою, що розвиває і 

зміцнюючим організм тварини, таким, що підвищує його працездатність.  

   Системи тренінгу коней  різні залежно від типу коня і його призначення. Молодняк всіх 

порід після відбирання проходить груповий (по 20—50 голів) . 

   Тренінг коня -  рух по певному маршруту на різних аллюрах і при різних швидкостях, 

залежно від віку і характеру подальшого використання. Такий тренінг сприяє 

нормальному розвитку молодняка і готує його до подальшого індивідуального тренінгу 

коней.  

   Індивідуальний тренінг молодняка рисистих порід починають з виїждження в 10—12 міс 

; з 1,5 до 2 років проводять заводський тренінг., з 2 років — тренінг і випробування на 

іподромах .  

   Рисистих коней тренують кроком, розмахом, махом і жвавою риссю. Тренінг коней 

розвиває в рисистих порід здібність до найвищої швидкості на рисі. В кінці заводського 

тренінгу коней  молодняк проходить дистанцію 1600 м. жвавою риссю за 3 хв. і менш.    

Індивідуальний тренінг коней верхових порід проводять під сідлом з 1,5-річного віку.    

Тренують на максимальну швидкість руху - галоп. Дволітки, що вільно скачуть жвавим 

галопом 1000—1200 м , вважаються підготовленими до іподромних випробувань.    

Іподромний тренінг коней готує дволіток до досягнення максимальної швидкості на 

дистанціях від 1000 до 1600 м- , триліток — від 1600 до 3000 м , чотирьох років і старше 

— від 1800 до 4800 м . 

  Тренінг ваговозних племінних коней починають з 1,5 років. Тренують в збруї на 

швидкість руху кроком і риссю з певним тяговим зусиллям. Випробування проводять в 

2—2,5 і в 3—3,5 роки. Коней старшого віку додатково випробовують на максимальну 

вантажопідйомність. Неодмінна умова тренування коней — дотримання правильного 

режиму годівлі і вмісту в раціоні поживних речовин. 
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31.03.2020 р. Тема: Відтворення поголів'я коней 

План 

1. Біологічні особливості розмноження кобил. 

2. Способи і техніка парування. 

3. Жеребність і жереблення кобил . 

 

 

 

1.   Ефективність племінної роботи у конярстві значною мірою пов'язана з відтворною 

здатністю жеребців і кобил. Добре організоване відтворення дає можливість швидкими 

темпами удосконалювати племінних і робочих коней, дотримувати структури поголів'я на 

економічно обгрунтованому рівні, що виражається у можливості вирощувати коней для 

племінних цілей і спорту (в племзаводах і племфермах), продажу населенню, експорті, 

забою на м'ясо, а це, звичайно, підвищує ефективність галузі. 

   Відомо, що кобили мають певні особливості відтворення порівняно з самками інших 

видів сільськогосподарських тварин. Насамперед, це стосується тривалості охоти і 

статевого циклу, особливостей овуляції, міграції зиготи, функціонування яєчників та ін.  

   Основним показником відтворення поголів'я коней є кількість здорових, нормально 

розвинених лошат, одержаних від 100 кобил, наявних на початку року. 

   На кращих кінних заводах та в господарствах різних форм власності мають по 80 – 90 

лошат від 100 кобил. Фле загалом по республіц цей показник щн низький (31 – 35%), що 

негативно позначається на економіці конярства. 

   Забезпечення правильного відтворення коней потребує знань біології розмноження, 

технології розведення та вирощування. 

   Із біологічних особливостей розмноження кобил - важливо звертати увагу на маточний 

тип запліднення, довгочасність та циклічність статевої охоти, період овуляції. Знаючи це, 

можна створити найбільш сприятливі умови для запліднення кобил, їх жеребності та 

вижереблення. 

   Кобил відносять до самиць із сезонною поліциклічністю, що проявляють статеву 

активність в період довгого світлового дня і не проявляють її зимою. 

   У березні - квітні у них збільшуються яєчники і біля 70 % кобил проявляють уже в 

присутності жеребця прояви охоти, але, лише у 50-60 % з них наступає овуляція. 

   У травні - червні статеве збудження у кобил вже яскраво проявляється. Охота вже буває 

коротшою (5-6 днів) і майже завжди завершується овуляцією. Сприяє цьому випасання 

кобил, заміна "сухого" раціону свіжою зеленою травою, а також моціон, що активізує 

загальний кровообіг. 

   Стан кобили, при якому вона проявляє статевий потяг, допускає до себе жеребця, 

називається охотою. 

   Тічказ’являється першою і проявляється в почервонінні та набуханні статевих губ, 

слизової оболонки пристінка піхви, власне піхви, матки та яйцепроводів, шийка матки при 

цьому відкривається і крізь неї та статеву щілину виділяється назовні слиз, спочатку 

чистий, прозорий, в’язкий, а під кінець тічки -каламутний. Триває тічка у кобил — до 20 

діб. 

   На другу добу ознаки тічки починають супроводжуватися загальним збудженням, яке 

проявляється в неспокої тварини, лякливістю, іноді - злості, зменшенні апетиту. 

та інші подразники, проявляють злосливість та лоскотливість при чищенні. 

   Охота у кобил триває від двох до 12 діб. При іржанні жеребця така кобила проявляє 

неспокій, піднімає голову, “пряде вухами”, повертається у бік жеребця, іноді підіймає 

хвіст, розставляє задні кінцівки. У неї проявляються ритмічні скорочення статевих губ, 

часті сечовиділення. 
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   Овуляція - лопання дозрілого фолікула в яєчнику та виділення з нього яйцеклітини у 

лійку яйцепроводу - настає у кобил - у розпалі охоти. 

   Середня тривалість статевого циклу у кобил (від овуляції до овуляції) 19-22 доби, після 

вижеребки статева циклічність поновлюється на 5-12-у добу. В яєчнику на місці фолікула, 

що овулював, формується жовте тіло - тимчасова залоза внутрішньої секреції, яка 

виробляє гормон прогестерон, котрий гальмує статеву циклічність. У зв’язку з цим 

згасають ознаки статевого збудження. І якщо запліднена тварина запліднилася, то жовте 

тіло зберігатиметься впродовж усієї вагітності і оберігатиме її. Якщо ж запліднення не 

відбулося, то вже через 15-18 днів жовте тіло втрачає свою активність, у яєчнику дозріває 

новий фолікул і статеві органи самки знову готуються до запліднення яйцеклітини та 

нової вагітності. 

   У вагітних самок статеві цикли припиняються і поновлюються лише по закінченні 

післяродового періоду. Проте статева зрілість у тварин настає порівняно рано до 

завершення загального росту та фізіологічної (племінної) зрілості тварини. 

   У кобил вік настання статевої зрілості та зрілості тіла (фізіологічної) становлять 

відповідно 18 місяців і 2,5-3 роки. Статеві рефлекси згасають в 15-30 років. 

   Тривалість вагітності у кобил середня 340 днів, однак може коливатись від 307 до 412 

днів. 

 

 

2.  У сучасному конярстві застосовуються кілька способів парування коней. Це 

ручнепарування, косячне,варкове, та штучне осіменіння.  

   При конюшеному утриманні коней найбільше поширене ручнепарування. Перевагою 

такого способу є те, що це самий безпечний для тварин спосіб парування, що більш 

економно використовуються племінні жеребці і більш висока народжуваність лошат, ніж 

при інших видах парування. Для проведення такогопарування необхідний манеж або 

спеціально обладнане приміщення, де створюються всі умови для того, щоб дати 

можливість жеребцеві, зробити садку. Важливою умовою є тиша. 

   На кобилу надівається парувальна шлея, розковуються задні ноги, щоб при паруванні 

кобила не вдарила жеребця, та хвіст обмотується бинтом. Стежать за положенням тіла 

кобили. Вважається, що більш правильно, якщо зад кобили буде перебувати в піднятому 

положенні. Крім того враховуються індивідуальні особливості кобил і жеребців. Тому що 

без цього неможливо досягти максимальних результатів. Парування необхідно проводити 

через 36-48 годин. 

    Косячне парування.  

   Цей вид парування  найбільше поширений при табунном утриманні коней. Недолік 

цього способу парування в тому, що він може спровокувати погіршення якості потомства, 

він сильно стомлює жеребця-плідника, так як від трьох до семи днів у нього йде на 

попередні ігри. Жеребець втомлюється і фізично, тому що він постійно оббігає табун по 

периметру, охороняючи його і весь цей час нічого не їсть. Такий спосіб не застосовується 

при відтворенні дорогих коней, а найчастіше застосовується в відгінному тваринництві 

для розведення аборигенних порід. На парувальний період табун розбивають на косяки 

(по 20-25 кобил в групі). У кожен косяк запускається жеребець, який сам знаходить і 

покриває кобил, які перебувають в охоті. Весь парувальний період жеребець проводить в 

косяку, що дає переваги для парування. Головним є те, що кобили запліднюються на 95-

100%. 

    Варкове парування.  

   Групу кобил 25-40 голів закріплених за певним жеребцем, заганяють у варок (загін) куди 

потім впускають жеребця. Він сам знаходить кобилу в охоті і парує її. Після 1-2 садок 

жеребця виводять, а кобил випускають на пасовище.Цей метод парування застосовується 

в господарствах де практикують табунное утримання коней.  
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    Штучне осіменіння. Є 2 способи- мано- та візо церві кальний. Воно дає можливість 

широко використовувати цінних, перевірених за якістю потомства плідників. За сезон 

спермою 1 жеребця осіменяють 150-300 кобил. 

 

 

3. Тривалість жеребності у кобил в середньому дорівнює 11 місяців з невеликими 

коливаннями. За жеребною кобилою повинен бути уважний і дбайливий догляд, щоб 

запобігти можливих абортів. Таку кобилу не можна годувати недоброякісними кормами, 

не слід поїти її холодною водою і у великих кількостях; не можна її також призначати на 

важкі і виснажливі роботи. 

   Жеребну кобилу треба оберігати від різких рухів, ударів, падінь; важливо також уникати 

далеких перегонів на пасовище і т. д. 

   При конюшеному утриманні  кобилу за 10-45 днів до вижеребки переводять у 

спеціально підготовлений, продезінфікований денник, вистелений сухою, чистою 

підстилкою. У стайні встановлюють цілодобове чергування. Своєчасно повинен бути 

заготовлений необхідний інвентар та дезінфікуючі засоби.  

    Перед вижеребленням у кобили збільшується вим'я, набрякають дійки і спрямовуються 

в боки, часто на кінцях дійок з'являються краплинки молозива. Кобила веде себе не 

спокійно( то лягає то знову встає). Жеребляться кобили як правило уночі або досвіта, коли 

на стайні не має зайвого шуму протягом 10-30 хв. 

    При нормальній вижеребці жодної допомоги не потрібно. Бувають випадки, коли лоша 

народжується в навколоплідній оболонці; її треба негайно розірвати, а рот, ніздрі і вуха 

новонародженого очистити від слизу і лоша дати облизати матері. Обривати пуповину 

можна тоді, коли в ній припиниться пульсація ( приблизно через 7-10 хвилин після 

вижереблення). За цей період за даними Б.М.Гопки(1984 р) лоша отримує близько 1 л. 

материнської крові.Якщо пуповина обривається, коли кобила встає, то її перев'язують 

продезінфікованої ниткою і обрізають на відстані 8-10 см від живота лоша; місце зрізу 

змащують йодом.  

Коли лоша встане на ноги, його треба підпустити до вимені матки. При вижеребці 

потрібно підтримувати абсолютну чистоту. Через 2-3 години після вижеребки кобилі 

дають трохи води і перший час годують помірно сіном доброї якості. 
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Тема: Годівля, утримання і використання коней 

План 

1. Утримання коней. 

2. Годівля робочих коней. 

3. Відгодівля коней. 

4. Використання коней у сільському господарстві. 

 

1.   Коней утримують у стайнях, обладнаних денниками та стійлами. Останні 

споруджують у два ряди вздовж бокових стін із проходом посередині стайні 2,6 м. Площа 

денників досягає 9 — 16 м2. їх облаштовують годівницями, які розміщують на висоті 1 м 

від підлоги. Стійла розділяють суцільними перегородками, їх розмір залежить від 

величини коней і в середньому становить: довжина — 3, ширина — 1,75 м. 

   Найдоцільніше в стайнях використовувати комбіновані підлоги — біля годівниці 

глинобитну, а ближче до сечового жолоба — дощану чи цегляну з ухилом у бік 

останнього. Для підстилки придатні тирса, торф, солома з розрахунку 2 — 3 кг щодня на 

одну голову. 

   Годівниці (ясла) влаштовують вздовж стін. У приміщенні для напування коней 

встановлюють корита чи невеликі баки з кришками. Роздавання кормів і прибирання гною 

проводять уручну. В стайнях мають бути приміщення для зберігання кормів, збруї, 

інвентарю. Для забезпечення тваринам оптимальних умов утримання застосовують 

припливно-витяжну вентиляцію. 

   Стайні будують на 20, 40 та 60 голів робочих коней. Узимку температуру в приміщенні 

підтримують на рівні 4 — 10 °С, відносну вологість повітря — не менше ніж 85 %. 

   Робочих коней утримують у стійлах, а жеребців, жеребних і під-сисних кобил — у 

денниках. У кінних заводах племінне поголів’я розміщують у денниках. Конюх доглядає 

15 — 20 голів. Кожну пару тварин закріплюють за їздовими, які відповідають за їхній стан 

здоров’я, роботоздатність та раціональне використання. 

 

 

2.    Характерною особливістю органів травлення коней є невелика місткість шлунка, тому 

за одну даванку їм не можна згодовувати велику кількість кормів. Переповнення травного 

каналу спричинює утруднення дихання й сповільнення руху тварин. 

Під час виконання робіт коні витрачають енергію, джерелом якої є вуглеводи, що 

використовуються організмом упродовж перших трьох годин роботи. Тому коней годують 

залежно від її характеру, тобто в разі виконання важкої і середньої роботи 6 — 7, а якщо 

вони відпочивають — то 3 рази на добу. 

   Напувають тварин після поїдання грубих кормів до згодовування концентрованих, 

оскільки потрапляння води в організм після конц-кормів зумовлює їх вимивання в кишки, 

що значно знижує перетравність корму. 

   У стійловий період до раціону коням уводять концентровані (овес, ячмінь, пшеничні 

висівки, зерно кукурудзи і в незначній кількості зерно пшениці та жита), грубі (сіно — 

переважно злакове, солома — вівсяна, просяна, ячмінна), соковиті (кукурудзяний силос, 

буряки, морква) корми. За загальною поживністю грубі в раціоні можуть досягати 50 %.   

Сіно бобових культур згодовують у суміші із злаковими, бо окрема його даванка 

спричинює у тварин здуття й кольки. 

   Улітку коней випасають на пасовищах чи згодовують свіжоскошену траву. Тваринам 

верхових і рисистих порід її згодовують до 50 кг на добу. 

   Кількість концентрованих кормів у раціонах робочих коней залежить від виду роботи.    

Якщо робота легка, то їх даванку зменшують, а в раціон вводять більше грубих і 

соковитих. Частка концентрованих кормів у раціонах робочих коней становить 30 — 40 

%. На 100 кг живої маси максимальна кількість грубих кормів досягає 3 — 4 кг, із них сіна 
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— 1,5 — 2 кг. Норми годівлі для робочих коней визначають залежно від живої маси, 

роботи, яку необхідно виконати, її інтенсивності та фізіологічного стану організму. 

   У разі роботи коней у полі норму годівлі збільшують на 20, а на важких дорогах та під 

час виконання транспортних робіт — на 10 %. Тваринам, які не працюють, норму годівлі 

знижують на 30 % порівняно з тією, що розрахована для виконання легкої роботи. Якщо 

коні недостатньо вгодовані, то даванку концентрованих кормів їм збільшують на 2 — 3 к. 

од. 

   Частка кормів у раціонах робочих коней у період виконання важкої роботи становить: 

концкорми — 40 — 55 %, грубі — 35 — 40, соковиті — 5 — 25 %, а середньої і легкої — 

відповідно 35 — 45, 35 — 50, 5 — 20 % та 25 — 30, 60 — 65, 5 — 20 %. Потреба 

дорослого робочого коня живою масою 500 кг під час виконання середньої роботи на рік 

досягає 47 ц к. од. і 3,8 ц перетравного протеїну, а легкої — відповідно 33 і 2,6. 

 

3.   З метою підвищення вгодованості та забійних кондицій дорослих коней ставлять на 

відгодівлю, тривалість якої становить 30 — 60 днів. Для відгодівлі використовують різні 

корми, що є в господарстві.  

   У перший період відгодівлі (30 — 35 днів) на концентровані корми припадає 30, а в 

заключний — 50 — 60 % раціону. Середньодобові прирости коней на відгодівлі 

становлять 0,7 — 1,5 кг. Після досягнення тваринами вищої вгодованості прирости живої 

маси різко зменшуються і подальше їх утримання нерентабельне. Тому коней знімають з 

відгодівлі й реалізують на м’ясо. 

   Молодняк вищої вгодованості приростає завдяки відкладенню жиру і росту органів та 

тканин. Основними кормами молодняку від 8- до 14-місячного віку є концентровані корми 

й доброякісне сіно, оскільки в нього ще недостатньо розвинена товста кишка і тварини не 

здатні перетравлювати значну кількість об’ємистих кормів. Витрати кормів із розрахунку 

на 1 кг приросту у дорослих коней досягають 8 — 10, у молодняку — 5 — 5,8 к. од. 

   Коней на м’ясо здають згідно з державним стандартом 20079—74. Перед відправкою на 

м’ясопереробні підприємства тварин зважують, оформляють товарно-транспортну 

накладну й ветеринарне свідоцтво. 

 

4.   Коней використовують для роботи в упряжі, під сідлом, в’юком, отримання від них 

м’яса й молока, у різних видах кінного спорту тощо.Робоча продуктивність коней 

характеризується такими показниками, як тяглове зусилля (сила тяги), кількість виконаної 

роботи, швидкість руху, витривалість і потужність. 

   Під тягловим зусиллям розуміють силу, яку прикладає кінь для долання опору рухові 

вантажного транспорту чи сільськогосподарського знаряддя. Зусилля, з яким кінь працює 

щодня впродовж тривалого часу без втоми, вважають нормальним. Кінь може розвинути і 

максимальне тяглове зусилля, яке дорівнює його живій масі, а іноді й перевищує її. 

Величина тяглового зусилля залежить від живої маси, віку, фізіологічного стану тварин, 

якості дороги, конструкції возів та сільськогосподарських знарядь. Визначають його 

динамометром у кілограм-силах (кгс)  

   Обсяг виконаної роботи під час транспортування вантажів визначають у тонно-

кілометрах (маса вантажу, т, перемножена на шлях, км).  
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   Залежно від відносної величини тяглового зусилля у відсотках до живої маси роботу 

коня розподіляють на легку (до 10 %), середню (15) і важку (близько 20 %). 

   До легких робіт відносять перевезення дрібних вантажів у межах господарства, 

транспортування їх впорядкованими дорогами, їзду перемінним алюром на невеликі 

відстані, роботу в легких боронах, а також інші упряжні роботи з тягловим зусиллям до 10 

% живої маси коня. Шлях, пройдений конем за робочий день, має бути в межах 15 км, а 

час корисної роботи — до 4 год. 

   Роботу, яку виконує тварина з тягловим зусиллям 13 — 15 % її живої маси, відносять до 

середньої (легка оранка, культивація, боронування важкими боронами тощо). Тривалість 

корисної роботи 6 год, а загальний пройдений шлях — близько 25 км. 

   До важких робіт відносять перевезення великих вантажів, оранку плугами з 

передплужниками, сівбу сівалками, скошування трав і зернових кінними косарками та ін.    

Тривалість корисної роботи 9 год, а пройдений шлях — у межах 35 км. 

   Швидкість руху характеризує індивідуальні робочі якості коня. Вона залежить від 

породних особливостей, здоров’я тварини, алюру, величини вантажу, якості дороги, 

тривалості роботи та тяглового зусилля. Від швидкості руху залежить величина тяглового 

зусилля. Чим швидше кінь рухається, тим менше тяглове зусилля він розвиває.    

Найпродуктивнішим робочим алюром є крок, за якого кінь розвиває найвищу 

вантажопідйомність. 

   Для обліку денного виробітку коня необхідно знати середню швидкість. Визначають її 

діленням пройденого шляху на одиницю часу. Швидкість руху коня залежить від алюру 

(кроком — 4 — 7 км/год, риссю — 10 — 12, галопом — 20 — 25 км/год). 

   Коні найбільше втомлюються від збільшення швидкості руху, менше — від зміни 

тяглового зусилля і ще менше — від збільшення тривалості роботи їх. Для забезпечення 

максимального денного виробітку й збереження роботоздатності тварин потрібно 

правильно вибрати оптимальне співвідношення тяглового зусилля, швидкості руху та 

тривалості роботи. Перевезення важких вантажів на далекі відстані знижує швидкість 

руху коня. 

   Продуктивність коня визначається часом його корисної роботи. Упродовж 8-годинного 

робочого дня корисна робота має становити не менше ніж 6 год, а влітку вона може бути 

збільшена до 9 — 10 год. 

   Потужність — це кількість виконаної роботи за одиницю часу. Одиницею її є кінська 

сила, що дорівнює 75 кгм/с. Потужність коня живою масою 500 кг дорівнює одній 

кінській силі, а невеликих коней — 0,6 — 0,7 к. с. її можна визначити, перемноживши 

тяглове зусилля на швидкість руху. Потужність залежить від типу, породи, маси тварин, 

фізичного стану, тренованості, роботи тощо. 

   Коні рисистих порід більшу потужність розвивають за високої жвавості, а ваговозних — 

з малою швидкістю руху. Потужність тварин протягом робочого дня не постійна, що 

негативно впливає на тяглове зусилля й швидкість руху. З настанням утоми кінь часто 

зупиняється і може повністю відмовитися від роботи. 

   Витривалість — це здатність коня розвивати властиву йому потужність і швидко 

відновлювати сили після годівлі та відпочинку. Вона залежить від навантаження, 

тривалості роботи, конституційних особливостей, тренованості й вгодованості. 

   Ознаками втоми є: зниження реакції на спонукання, нечіткі рухи, тремтіння кінцівок і 

м’язів, пітливість, прискорені дихання й пульс, підвищена температура, відмова від корму, 

понурий вигляд, млявість тощо. 

   До основних показників втоми і витривалості належать температура і пульс. Про значну     

перевтому коня свідчать підвищена температура (40 °С), прискорені дихання (70 за 1 хв) і 

пульс (100 ударів за 1 хв). Показник витривалості треба враховувати під час розподілу 

коней на сільськогосподарські та інші роботи. 

Самостійне вивчення (Законспектувати) 
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Тема:М"сна і молочна продуктивність коней Бусенко О.Т.Технологія виробництва 

продукції тваринництва стор.371-374. 
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