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12.03.2020р.  Тема: Біологічні та господарські особливості овець 

План 

 

1. Значення вівчарства в народному господарстві 

2. Біологічні особливості овець 

3. Планові породи овець, яких розводять в Україні 

4. Види продуктивності 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 

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. 
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   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. 

   Наприклад, тонкорунні вівці рівнинних районів не пристосовані до випасанні в горах; 

вівці романівської породи погано переносять умови жаркого сухого клімату, а від 
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смушковых порід в районах підвищеного зволоження отримують продукцію низької 

якості. 

 

 

3.  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)  

-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. 
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  Згідно з виробничою 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. 

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 
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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 

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. 
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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 

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. 

Романовська 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.Від овець отримують вовнову, м'ясну та молочну продуктивності.  

3.1. 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. 
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   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 «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.  

 

 

3.2.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. 
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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. 

   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 
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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. 

3.3. 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. 
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13.03.2020р. Тема: Годівля й утримання овець. 

 

План 

1. Особливості годівлі овець різних статево-вікових груп 

2. Відгодівля овець 

3. Утримання овець 

4. Бонітування овець 

 

 

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

продукції, рівня продуктивності та особливостей утримання. Необхідність використання 

певних кормів визначається належністю овець до жуйних та віком, особливо ягнят від 

народження до відлучення та молодняку в перші два-три місяці після відлучення від 

вівцематок. Враховують також зону розведення та виробничі й економічні умови 

конкретного господарства. 

   Загалом 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 — на30 %. 

    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 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. В нормах годівлі 

передбачають витрати поживних речовин і енергії на кожний вид продукції чи 

специфіку фізіологічного стану овець та на підтримання життя тварин у певних умовах 

технології виробництва конкретного господарства. Раціони складають з урахуванням 

забезпечення тварин необхідною кількістю поживних речовин, умісту сухої речовини та 

окремих компонентів корму, які визначають високий рівень перетравності й 

ефективності їх використання. 

   Упродовж річного виробничого циклу раціони дорослих овець залежать від їх статі, 

живої маси, очікуваної продуктивності й специфіки відтворного навантаження 

(парування, лактація та ін.).  

   Для баранів-плідників розрізняють непарувальний і парувальний періоди, а вівцематок 

— холостий та перший період кітності, другий період кітності, перший та другий 

періоди лактації. З підвищенням фізіологічного навантаження овець у зв’язку з 

процесами відтворення зростають і норми годівлі.  

    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, 
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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 наприкінці періоду. 

 

 

 

2.  Установлено, що чим вище рівень годівлі овець при нагулі й відгодівлі, тим 

інтенсивніший приріст живої мами, нижчі витрати корму на одиницю приросту, затрати 

праці й коштів на одиницю продукції. Скорочуються також строки нагулу й відгодівлі 

тварин.  

   Гарні м’ясні якості мають швидкостиглі м’ясо-вовнові породи овець: асканійські 

кросбреди і асканійські чорноголові, прекос та ін. Відмінними виробниками м’яса й сала 

є курдючні породи овець. 

   Установлено, що ярочки й валашки дають більш якісні, із кращим розвитком м’язів і 

жиру тушки, ніж баранчики, але у баранчиків вища енергія росту і менші витрати корму. 

   Біологічна особливість дорослих, а тим більше старих овець — відкладення в 

організмі жиру, а молодих — нарощування м’язової тканини. Тому за однакового 

середньодобового приросту, наприклад 130 - 150 г, дорослі вівці витрачають 10 - 12 

корм. од., а 5 - 6-місячний молодняк — 6 - 7. Повноцінне й економічно більш дешеве 

м’ясо дає молодняк при реалізації його у віці від 5 до 10 міс. 

   Розрізняють пасовищну відгодівлю (нагул) на природних або штучних пасовищах; 

стійлову відгодівлю, що залежно від рівня годівлі тварин буває помірною й 

інтенсивною; комбіновану відгодівлю (поєднання нагулу з підгодівлею зеленими, 

грубими, а частіше — концентрованими кормами). 

   Нагул овець проводять у господарствах, де є достатня кількість пасовищ. На нагул 

ставлять вибракуваних маток відразу після відлучення від них ягнят, валахів після 

стриження, понад- ремонтний молодняк поточного року народження. 

   З відібраних для нагулу овець з урахуванням статі й віку формують отари й групи 

розміром: дорослих — 800 - 900, молодняк — 700 — 800 голів. У господарствах, що 

мають невеликі вівчарські ферми, можна формувати нагульні отари й менших розмірів 

(200 — 400 голів), поєднуючи в них вибракуваних маток, ярок, валахів. 

   Залежно від конструкції приміщень (майданчиків) для відгодівлі розмір груп має бути 

до 250 голів у секціях на суцільних підлогах, до 120 — на решітчастих. Відмінність у 

живій масімолодняку в секції — не більш як 3 кг, дорослих овець — 5 кг. 

   На фермах тварин для відгодівлі розміщують на майданчиках спрощеного типу з 

розрахунку 5 - 8 м2 на 1 тварину; не фермах- майданчиках цілорічного використання при 

відгодівлі дорослих овець — 3 м2, молодняку поточного року народження до 8-мі- 
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сячного віку — 2 м2. Під навісами й у кошарах у літню пору площа підлоги має 

становити 0,3 м2 на 1 голову. На майданчиках із решітчастими підлогами за постійної 

наявності кормів у годівницях і вільного водонапування на 0,4 м2 підлоги розміщують 

одне ягня у віці до 8 міс. При відгодівлі дорослих тварин на одну вівцю має бути не 

менш як 35 см кормового фронту, молодняку —25 - 30 см. При відгодівлі овець 

гранульованими або сухими сипкими кормосумішами із самогодівниць і вільному 

доступі до корму протягом доби фронт годівлі 10 - 12 см. 

   Для контролю за ходом відгодівлі щодекади зважують овець контрольних груп (не 

менш як 25 голів із групи) і визначають витрати кормів на отриманий приріст живої 

маси. 

 

 

3.    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 (знезара-

ження 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 м2на 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). 

 

 

4.Бонітування овець) — це комплексна оцінка їхньої продуктивності з метою найбільш 

раціонального використання у процесі селекції і технології виробництва..  

   Вівці мають велику кількість специфічних і традиційних ознак продуктивності. 

Доводиться оцінювати одночасно і кожну ознаку окремо, і кожну окрему тварину за 

комплексом ознак. Бонітування органічно поєднує знання закономірностей селекційного 

процесу, механізмів формування продуктивності тварин в онтогенезі і практичний 

досвід оцінювання овець у конкретних виробничих умовах.  

   Бонітування овець порівняно з бонітуванням інших видів сільськогосподарських 

тварин має деякі особливості. По-перше, при його проведенні враховують тільки власну 

продуктивність тварин. Проте здійснюються зіставлення й аналіз отриманих показників 

за поколінням овець, що забезпечує ефективне використання для селекційних цілей 

особливостей продуктивності предків і нащадків. По-друге, під час бонітування всі 

якісні й кількісні показники продуктивності оцінюють одночасно, безпосередньо 
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оглядаючи тварину. Попередніх оцінок і записів не проводять, як, наприклад, у 

скотарстві про надій корів протягом року чи у свинарстві про кількість і живу масу 

поросят, одержаних від свиноматки. 

   Найважливіша мета бонітування овець — відбір кращих тварин для поповнення 

основних отар баранів-плідників і вівцематок. Відібраних за результатами бонітування 

тварин використовують для підбору дорослих овець і формування селекційної 

структури стада. У вівчарстві, на відміну від інших галузей тваринництва, маток щороку 

не бонітують. А якщо бувають винятки, то тільки стосовно невеликої кількості 

вівцематок селекційного ядра (унікальних і відбірних). Серед дорослих тварин щороку 

бонітують лише баранів-плідників, поголів’я яких у стаді незначне — близько 0,5 — 1 

%. Доросле поголів’я представлене переважно вівцематками. У структурі стада вони 

можуть становити 45 — 70 %. Серед дорослих тварин ведуть підбір, а не відбір, оскільки 

вони вже пробонітовані і відібрані раніше. Тому основним контингентом для щорічного 

бонітування є молодняк, за яким щороку виявляють продуктивні можливості генофонду 

популяції овець у конкретних умовах, а отже, підсумок ефективності використання 

відбору, підбору і селекційної структури стада в системі спадкового поліпшення 

популяції овець у цілому. Молодняк — це майбутнє стада, тому його слід кваліфіковано 

і своєчасно оцінювати. 

   Розрізняють вікові і календарні строки бонітування овець. Для селекційних цілей 

вирішальне значення має вік тварин. Календарні строки залежать від особливостей 

річного циклу технології виробництва продукції (час ягніння, стриження, реалізації 

овець на м’ясо). Вік бонітування молодняку визначають за строками формування в 

онтогенезі комплексу бажаних ознак кожного виду продуктивності овець. Послідовність 

і тривалість формування ознак зумовлює селекційну необхідність основного, 

попереднього і додаткового бонітувань. 

   Основне бонітування здійснюють у наймолодшому віці овець для ефективного відбору 

і використання тварин у селекційному процесі. Так, для основного оцінювання 

смушкової продуктивності овець каракульської, сокільської та інших порід бонітують 

ягнят у віці 2 — 3 доби, а через 15 — 20 діб проводять додаткове оцінювання змін у 

стійкості ознак смушкової продуктивності ягнят. Загальні особливості вовнового 

покриву смушкових овець і зажиттєві показники м’ясної продуктивності тварин 

оцінюють у віці їх 12 — 16 міс. Основне бонітування романівської породи за спеці-

алізованою шубною продуктивністю та загальними показниками розвитку молодняку 

здійснюють у віці 8 — 9 міс. Попереднє бонітування практикують до місячного віку 

ягнят, при відлученні їх від маток і в 5 — 6 міс. Оцінюють ознаки формування шубної 

продуктивності овець у ранньому віці. Дорослих овець романівської породи (12 — 16 

міс) додатково бонітують за ознаками екстер’єру та вовнової продуктивності.  

   Основне бонітування інших порід овець, крім смушкових і шубних, здійснюють 

переважно у віці 12 — 16 міс. При цьому спостерігається значна різноманітність тварин 

за типом вовнового покриву, співвідношенням у розвитку м’ясної і вовнової та 

особливостями інших видів продуктивності (молочної, овчинної, м’ясо- сальної). Проте 

основні ознаки бонітування тварин по кожному виробничому напряму вівчарства 

пов’язані з річним чи близьким до нього періодом формування вовнової і м’ясної 

продуктивності. 
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   Попереднє бонітування молодняку здійснюють у різні строки: при народженні до 

місячного віку, при відлученні від маток у 3,5 — 4 міс, у 7 — 8 міс. Конкретні строки 

бонітування залежать від цілей селекції і специфіки продуктивності овець у стаді.  

   Додатково здійснюють бонітування дорослих тварин у разі потреби (у віці 2 — 3 

роки).    Загалом терміни різних форм бонітування залежать від механізму формування 

показників продуктивності овець в онтогенезі. 
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16.03.2020р. Практична робота 

 

Біологічні й господарські особливості овець. 

Продуктивність овець 

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 

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 
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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 
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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17.03.2020р Тема: Технологія виробництва продукції птахівництва. 

 

План 

1. Значення птахівнитва в народному господарстві 

2. Господарсько -біологічні особливості птиці 

3. Породи і кроси птиці, яку розводять в Україні 

4. Інкубація яєць птиці 

 

 

1.   Народногосподарське значення птахівництва визначається його можливістю постачати 

цінні продукти харчування — яйця і м’ясо, які характеризуються високою поживністю, 

відмінними дієтичними і смаковими якостями. У курячому яйці міститься 34,4 % сухої 

речовини, де на протеїн припадає 12,1 %, ліпіди — 10,5, вуглеводи — 0,9, мінеральні 

речовини — 10,9 %. До складу протеїну яйця входять усі незамінні амінокислоти в 

найсприятливішому співвідношенні для підтримання життєвих процесів організму 

людини. Перетравність його становить 97 — 98 %. 

    Ліпіди є справжніми жирами і зосереджені на 99 % у жовтку яйця. їх засвоюваність 

досягає 96 — 100 %. У складі яйця містяться майже всі відомі вітаміни, вміст яких 

залежить від наявності їх у кормах. За кількістю вітаміну А жовток курячих яєць 

поступається тільки печінці.  

    Споживання одного яйця задовольняє потреби людини у вітамінах на 10 — 50 %. 

    Незамінний продукт харчування — м’ясо птиці, яке перевершує м’ясо інших видів 

тварин за вмістом протеїну та його біологічною повноцінністю. Вміст у ньому білка 

досягає 25 %, а грудні м’язи містять до 92 % повноцінних білків. Забійна маса 

сільськогосподарської птиці досягає 80 % і більше, а їстівні частки становлять 67 % живої 

маси. 

    Побічну продукцію птиці ефективно використовують у народному господарстві. Так, 

пух і пір’я є цінною сировиною для легкої промисловості. Послід птиці багатий на протеїн 

(25 — 40 %), фосфор та інші мінеральні речовини, тому його використовують як 

органічне добриво. Після висушування послід можна згодовувати великій рогатій худобі і 

свиням. Наявність у його складі сечової кислоти дає можливість використовувати послід 

для виготовлення медичних препаратів. Із відходів забою та інкубації яєць виготовляють 

сухі білкові корми, що містять 50 — 85 % протеїну, всі незамінні амінокислоти, вітамін 

В12 та інші поживні речовини. 

 

 

2.  Птицю можна утримувати великими партіями на обмежених площах, що зумовлює 

успішне впровадження промислової технології, за якої практично вирішено всі питання 

механізації й автоматизації виробничих процесів, її всеїдність дає можливість 

використовувати для годівлі різні корми, а в присадибних господарствах — різноманітні 

відходи. Порівняно з іншими сільськогосподарськими тваринами птиця краще 

використовує обмінну енергію й перетравний протеїн корму. Молодняк курей на 1 кг 

приросту витрачає 2,5 — 3 к. од, тоді як у виробництві свинини та яловичини відповідно 

4 - 5 і 7 - 10 к. од. 

    Сільськогосподарській птиці притаманні високі продуктивність, інтенсивність росту, 

плодючість та рання скороспілість. Від курки- несучки за рік отримують 200 — 300 шт. 

яєць і більше загальною масою 12 — 18 кг, качки — 100 — 150 каченят (200 — 250 кг 

м’яса), індички — 70 — 80 індиченят (до 400 кг), гуски — 40 — 50 гусенят (180 — 225 кг 

м’яса). 

    Відкладати яйця кури починають у 5 — 6-місячному, качки й індички — 6 — 7-

місячному, гуси — в 9 — 10-місячному віці. У 7 — 8 тижнів молодняк досягає забійних 
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кондицій. Так, жива маса каченяти в 7-тижневому віці становить 3300 г. Якби ріст телят 

відзначався подібною інтенсивністю, то їхня маса у 49-денному віці досягала б 2000 кг. 

    Швидка зміна поколінь, висока плодючість, транспортабельність, здатність до 

акліматизації, розвиток зародка поза організмом матері створюють умови для успішної 

селекційної роботи з удосконалення птиці. 

   Світове поголів’я сільськогосподарської птиці в 2002 р. становило: курей — 15 854 млн 

голів, качок — 1066, індиків — 251 млн голів. Найпоширеніші серед них кури, поголів’я 

яких розміщене по континентах: Азія — 50,1 %, Північна Америка — 17,5, Європа — 

12,5, Південна Америка — 11,0, Африка — 8,1, Океанія — 0,8 %. Найбільше 

сільськогосподарської птиці зосереджено в Китаї — 3924 млн голів, потім США — 1940, 

Бразилії — 1050, Індонезії — 870, Індії — 824, Мексиці — 521, Російській Федерації — 

340, Японії — 306 млн голів. 

    Виробництво курячих яєць у світі останнім часом досягло 1740 тис. т, м’яса 

сільськогосподарської птиці — 73 869 тис. т, що порівняно з середніми показниками 1989 

— 1991 рр. збільшилося відповідно на 87 тис. т (0,7 %) та 32 916 тис. т (44,6 %). В Україні 

у 2003 р. отримано 11 477,1 млн шт. яєць, середньорічна несучість становила 255 яєць, 

виробництво м’яса сільськогосподарської птиці — 307 тис. т, тобто 18,7 % загальної 

кількості виробленого м’яса в країні. 

    Характерною особливістю птахівництва в світі є його концентрація, спеціалізація та 

кооперація. Майже в усіх країнах із розвиненим птахівництвом відбуваються скорочення 

кількості ферм і збільшення середнього розміру їх. У провідних країнах набула розвитку 

внутрішньогалузева спеціалізація, яка ґрунтується на системі великих фірм-компаній, а в 

СШАта деяких інших країнах — агропромислових об’єднань. У країнах з розвиненим 

птахівництвом значного поширення набуло вирощування курчат на м’ясо на основі 

фермерських господарств за контрактом із бройлерними компаніями. В США на сьогодні 

92 % усього поголів’я бройлерів вирощують на основі фермерських господарств. 

    У західноєвропейських країнах ферми, які працюють за контрактом, об’єднуються в 

кооперативи, а відгодівлю курчат організовують у невеликих фермерських господарствах. 

    В Україні в умовах розвитку різних форм організації агропромислового виробництва 

поряд з великими спеціалізованими підприємствами державного сектора бройлерів почали 

вирощувати у власних підсобних господарствах населення. 

 

 

 

3.  У світі нараховано 100 порід, але для промислових цілей використовують 5-7. 

Починаючи з 1964 року в нашій країні використовуються в промислових господарствах 

кроси (гібридну птицю), створені селекційно генетичні центри, племгосподарства 

репродуктори. 

Крос - це схрещування спеціалізованих, відселекціонованих на поєднуваність 

внутрішньопородних або міжпородних ліній. Породи курей поділяються на такі напрямки 

продуктивності: яєчні, комбіновані, м'ясні. 

Породи та кроси яєчних порід. 

Леггорн білий - створена в США в 1840р. Курей з міста Ліворно (Італія) завозили в США і 

схрещували з місцевими породами. В 1925-1927рр. Завезена в Україну. Жива маса $2-2,5, 

$1,5-1,8. Несучість 220-240шт. Оперення біле. Кури починають нестися в 4-5 місяців. 

Порода поширена по всьому світі. Кроси в породі 4 лінійні. Бєларусь - 9, Старт - 1, Хай 

секс білий, коричневий, Ломан браун, Ломан білий (1991р. за даними фірми Німеччини 

несучість 310шт, масою 60-62г). Російська біла - виведена в Росії шляхом схрещування 

місцевих курей з леггорнами і І покоління розводили „в собі". Оперення біле. Жива маса 

$2,9-3,2, $2,2-2,4. Несучість 200 яєць. Розводять в Харківській області. 

Породи комбінованого напрямку - створені складним відтворним 

схрещуванням. 
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Род-айланд - створена в США. Оперення червоне. Жива маса 2,5- 3,5кг. Несучість 160-

170шт. Розводять на Тернопільщині. 

Нью-гемпшир - створена в США в 1938р. Оперення червоне, кінчики крил чорні. Жива 

маса 2,5-3,5. несучість 200 яєць. Породу використовують для виведення нових порід. 

Московські білі, чорні, Полтавські глинясті, чорні зозулясті, Адлерські сріблясті, 

Кучинські ювілейні. 

За напрямом продуктивності породи качок розподіляють на три типи: м’ясні (пекінські, 

українські, чорні білогруді, московські білі), м’ясо-яєчні (дзеркальні, хакі-кемпбел) та 

яєчні (індійські бігуни). 

   Пекінська порода виведена в Китаї понад 300 років тому і набула поширення майже в 

усіх країнах світу. У XIX ст. пекінських качок завезли з Китаю до Америки, де їм 

приливали кров качок породи ейльсбюрі. В результаті цілеспрямованої племінної роботи 

вони стали однією з кращих м’ясних порід, для якої характерні скороспілість та високі 

м’ясні якості. У птиці цієї породи біле з жовтувато- кремовим відтінком оперення . Жива 

маса дорослих качок становить 3,0 — 3,6, качурів — 3,5 — 4,0 кг, несучість — 100 — 140 

яєць за середньої маси їх 85 г. Життєздатність молодняку й дорослої птиці висока. 

Каченята за належної годівлі до 7-тижне- вого віку досягають живої маси 3,0 кг і більше.  

   Українські качки. Залежно від кольору оперення розрізняють білих, сірих і глинястих 

качок. Роботу з удосконалення продуктивних властивостей ведуть із білими качками, 

оскільки у них кращий товарний вигляд тушок. Жива маса дорослих качок становить 3,0, 

качурів — 3,5 кг; несучість за один цикл — 120 яєць, маса — 80 — 90 г. Інкубаційні якості 

яєць високі. Каченята швидко ростуть, добре зберігаються і в 2-місячному віці досягають 

живої маси 2,0 кг і більше. 

   Мускусні качки виведені в Північній Америці, в Україну завезені у 1960 — 1970 рр. Для 

них характерне переважно чорне оперення із зеленуватим полиском. Мускусних качок ще 

називають індокачками, оскільки біля основи дзьоба у них є рожево- червоні м’ясисті 

нарости (як у індиків), які виділяють жир із запахом мускусу. Птиця добре літає, не 

крякає, а шипить як лебідь, має нежирне, ніжне, смачне м’ясо. Маса качок — 2,0 - 2,5, 

качурів — 3,5 - 5,0 кг; несучість — 90 - 100 яєць, тривалість інкубації — 33 - 35 діб. 

Розводять у присадибних господарствах. 

   Для виробництва качиного м’яса у нас використовують пекінських і українських качок 

та кроси: Благоварський, Медео-2, Темп. 

   Найбільшого поширення набув Благоварський — дволінійний (Б-1 х Б-2) крос. Жива 

маса гібридів у 7-тижневому віці: качок — 3,2, качурів — 3,4 кг; вивід молодняку — 78 %, 

збереження каченят — 98 %, витрати корму — 2,8 кг на 1 кг приросту; середньодобовий 

приріст — 64 - 68 г. 

Сучасні породи гусей можна класифікувати за величиною.  

   Розрізняють три класи порід: великі (великовагові), середні і дрібні. Великі гуси 

поширені найбільш широко і найкраще адаптовані для комерційного розведення. Гуси 

середнього розміру кращі в присадибному господарстві. Так звані дрібні породи досить 

рідкісні і служать в основному для декоративних цілей. 

Великі сірі гуси, виведені одночасно в експериментальному господарстві Українського 

інституту птахівництва і в племзаводі «Арженка» Тамбовської області шляхом 

схрещування гусей роменської породи з тулузького гусьми. Великі сірі гуси відрізняються 

рухливістю, мають міцну статуру, широкий тулуб, добре відгодовуються. Голова широка з 

коротким товстим дзьобом оранжевого забарвлення, з нігтиком світло-рожевого кольору. 

Веко очі помаранчеве. Шия середньої довжини, товста. У великих сірих гусей немає 

«гаманця» і шишки на голові. Груди глибокі, опукла і широка, світло-сірого забарвлення, 

спина довга і широка. На животі і хвостові пір'їни білі. Крила добре розвинені, оперення 

темно-сіре на голові і верхньої частини шиї і спини; світло-сіра забарвлення на грудях і 

біла - на животі. Ноги середньої довжини червоного кольору. 
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   Породні ознаки: маса гусаков-- 6-7 кг, гусок - 5,5-6,5 кг. Велика сіра порода гусей несе 

35-60 яєць на рік. Маса яйця - 160-180 р 

   Великі сірі гуси цілком обходяться без водойм, дуже витривалі, добре насиджують яйця 

і мають хороші батьківські інстинкти. Порода поширена повсюдно. 

   Італійська порода гусей виведена в Італії шляхом схрещування місцевих гусей з білими 

китайськими спеціально для отримання гусенят-бройлерів (молодняк на м'ясо) і відгодівлі 

на жирну печінку. У 1975 р Італійська порода гусей була завезена з Чехословаччини до 

нас. Італійська порода гусей розмірами є проміжною між легкими і середньотяжким 

породами гусей. Розводять породу з білим оперенням. Для неї характерна відносно висока 

несучість. Інстинкт насиджування яєць придушений. Молодняк відрізняється високою 

швидкістю росту: в 2-місячному віці гусенята мають живу масу 3,5-4,0 кг. Італійські гуси 

відгодовуються в основному для отримання печінки. Печінка італійських гусей може 

досягати у вазі 350-400 г. 

   Породні ознаки: маса гусей - 6-7 кг, гусок - 5-6 кг, несучість - 45-50 яєць за сезон 

яйцекладки. При двох циклах несучість - 70-80 яєць. Маса яйця - 140-170 г. При 

схрещуванні рейнських та італійських гусей отримують гібриди з відмінним м'ясом. 

Роменська порода гусей виведена в місті Ромни (Сумська область). Роменська порода 

гусей буває з сірим і рябим оперенням. 

   Породні ознаки: маса гусей - 5,5-6,5 кг, гусок - 4,5-5,5 кг. Несучість - 20-30 яєць на рік. 

Маса яйця - 145- 160 м Роменські гуски хороші квочки. Гуси дуже життєздатні, з хорошим 

жирним м'ясом. 

Легарт одні з кращих порід у світі. Легарт виведені в Данії. Гуси з білим оперенням. Гуси 

породи Легарт споживають кормів на 20% менше, ніж будь-які інші. Відрізняються 

високими відгодівельними якостями: гусенята в 2-місячному віці важать 6,3 кг, а в 3-

місячному - 7,2 кг. При першій яйцекладки гуска Легарт відкладає 47 яєць, в подальшому 

підвищує її до 64 яєць. 

Для виробництва м’яса індиків використовуються такі породи: біла широкогруда, 

бронзова широкогруда, північнокавказька біла, північнокавказька бронзова, московська 

бронзова, московська біла. 

   Біла широкогруда порода виведена в США схрещуванням білих голландських та 

англійських індиків. Птиця відзначається високою плодючістю, інтенсивним ростом, 

добрими м’ясними якостями, проте вимоглива до умов годівлі та утримання. Самки 

досягають живої маси 7 — 9, самці — 14 — 16 кг, несучість — 90 — 120 яєць. Породу 

використовують для створення високопродуктивних кросів. 

Бронзова широкогруда порода також виведена в США схрещуванням диких 

американських із чорними англійськими та наступною селекцією на поліпшення м’ясних 

форм і плодючості. Жива маса самок досягає 9 — 12, самців — 18 — 20 кг, несучість — 

60 — 70 яєць. У породі створено продуктивні лінії й кроси. 

Північнокавказькі індики характеризуються достатньо високими показниками живої маси: 

білі самки — 6 — 7, самці — 12 — 14 кг та несучістю — 90 — 120 яєць; бронзові — 

відповідно 6 — 7 і 12 — 14 кг та 90 — 100 яєць. 

Московські бронзові індики досягають живої маси: самки 6 — 7, самці — 11—13 кг. За 

продуктивністю вони подібні до московських білих, проте відрізняються від них вищою 

несучістю, кращим товарним виглядом тушок та вищими м’ясними якостями, кращою 

пристосованістю до пасовищного утримання. 

   В індиківництві гібриди отримують від схрещування важких батьківських і легких, 

проте плодючіших, материнських форм, у дво-, три-, чотирилінійних кросах. У 

підприємствах промислового типу найбільшого поширення набули кроси: 639 (легкий), 

630 (середній), 350 (важкий) хідон, 0-24, Х-56, Х-76. У вітчизняній галузі найчастіше 

використовують крос Х-56 (95 %), створений з використанням генофонду ліній фірми 

«Рівер Рест», московських білих та білих широкогрудих (батьківська лінія Х-5, 

материнська Х-6). Гібридні індиченята цього кросу у 12-тижневому віці досягають живої 
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маси 4,3 — 4,4, у 17-тижневому — 6,2 — 6,6 кг із витратою корму на 1 кг приросту 

відповідно 2,7 та 3,4 кг. 

   Індики кросу добре пристосовані до вирощування в умовах різних технологій, 

характеризуються високою життєздатністю та добрими м’ясними якостями. 

   Крос Івагал, створений у колишній (Чехословаччина, м. Іванка при Дунаї) 

відселекціоновані так, що індички несуть яйця до 11 год.). в Україні не набув поширення 

(5 %). Гібридні індиченята у 12-тижневому віці досягають живої маси: самки — 3,4, самці 

— 4,6 кг за витрати корму 2,8 кг на 1 кг приросту. 

 

 

 

 

4. Інкубація - це виведення молодняка з яєць птиці. Вона буває штучна за допомогою 

інкубатора і природна за допомогою квочки. Штучна інкубація побудована на принципі 

природної. 

Вимоги до інкубаційних яєць: 

- беруть яйця від здорової птиці, щоб були свіжими, тому що у старих яйцях зародки 

гинуть. Якщо яйце свіже, то повітряна камера в нього завбільшки 1 Окоп., а старе 5коп. У 

яйці не повинно бути домішок крові. Шкаралупа яйця повинна бути міцна і 

непошкоджена. Яйця беруть з 1 жовтком. Непридатні для інкубації яйця з наростами. 

Повітряна камера повинна бути тільки в тупому кінці. Яйце повинно мати правильну 

форму і середню вагу: курячі яйця 50-60г, качині та індичі 80-90г, гусячі 100-120г. 

Інкубаційні яйця збирають руками декілька раз на день. Підстилку в гніздах міняють Іраз 

на тиждень. Зберігають я;: ця у складі при 1°+8-12°С, вологості 75-80% не більше 5-6днів. 

В складі повітряповинно бути чисте, не допустиме попадання прямих сонячних променів 

на яйця.   Транспортують яйця різними способами.  

    Інкубація яєць триває: курячих - 21 день, качині та індичі - 28, гусині -31, мускусні 

качки - 35, цесарки - 28, перепели 17. 

Інкубатор - це агрегат, що складається з 1 або декількох камер. Всі процеси регулюються 

в інкубаторі автоматично. В інкубаторах є шафи інкубаційні і додаткові. В інкубаційних 

лотки повертаються, а в додаткових (вивідних) лотки не повертаються щоб не випадав 

молодняк. 

Режим інкубації - це умови 1°, вологість, обмін повітря і повертання яєць під час інкубації 

температура яєць на початку інкубації повинна бути: курячі та індичі - 37,6-37,7°С, 

водоплавна птиця 37,9-37,8°С. Під час масового виведення молодняка температура 

зменшується на 2-3°С. З 14 дня інкубації яйця птиці охолоджують протягом 10-30 хв до 

температури 30-40°С. Водоплавної птиці яйця зволожують. Охолоджують 2-Зрази на 

добу. Вологість підтримують на рівні 52- 54%. У вивідних шафах вологість протягом 7-

8год 68-70%. Повертання яєць проходить через 45хв-1год. Повертаються яйця з лотками 

на 45 градусів. Обмін повітря проходить при допомозі вентилятора і шляхом регулювання 

заслінок в інкубаторі. 

Під час інкубації проводять біологічний контроль. Це система спостережень за розвитком 

зародка та за якістю яєць. На практиці біологічний контроль проводять шляхом 

просвічування (овоскопом). Перший раз курині яйця просвічують на 6-й, а інших видів с-г 

птиці на 8-9-й день інкубації. З інкубатора видаляють не запліднені яйця (свіжаки), з 

завмерлими зародками. Другий раз просвічують яйця вибірково, а третій раз перевіряють 

яйця перед вилупленням молодняка (надкльов). 
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18.03.2020 р Практична робота 

Складання технологічної карти-графіка виробництва харчових яєць 

Мета: навчити студентів складати технологічну карту-графік по виробництву харчових 

яєць. 

Матеріали та обладнання: індивідуальні завдання, лічильна техніка, міліметровий 

папір, лінійки, олівці, орієнтовний технологічний графік. 

Завдання 1 
Скласти технологічну карту-графік вирощування молодняку і виробництва харчових яєць. 

Умова завдання 
   Графік необхідно скласти для комплектування промислового цеху кліткових несучок, 

який складається з 12 приміщень місткістю 30000 птахомісць. Молодняк приймається в 

цеху у віці 120 днів рівномірно протягом року. Тривалість використання несучок - 370 

днів. Тривалість профілактичної перерви - 20 днів, тривалість вирощування курчат у 

промисловому стаді - 30 днів. 

Методика виконання 
1. Визначити тривалість виробничого циклу в цеху промислового стада: кількість днів 

вирощування + тривалість використання + тривалість профілактичної перерви 

2. Визначити тривалість виробничого циклу в цеху вирощування молодняку: тривалість 

вирощування молодняку + профілактична перерва. 

3. Визначити співвідношення між циклами в промисловому стаді і цехами вирощування 

молодняку. Для цього необхідно тривалість виробничого циклу в цеху промислового 

стада поділити на тривалість виробничого циклу в цеху вирощування молодняку. А це 

означає, що одне приміщення для молодняку забезпечує 3 приміщення курей 

промислового стада. 

4. Визначити кількість приміщень для вирощування молодняку: 12:3 = 4. 

5. Визначити тривалість кожного розриву між партіями. Для цього тривалість 

виробничого циклу в цеху вирощування молодняку поділити на кількість приміщень для 

вирощування молодняку. So: US 

6. Для переведення в доросле поголів’я однієї голови ремонтного молодняку необхідно 

прийняти на вирощування 1,4 добові курочки, а для комплектування партії в 30000 курей 

необхідно прийняти 42000 добових курочок. 

   Під час складання технологічної карти-графіка краще користуватися міліметровим 

папером. 

   По горизонталі показують місця, а по вертикалі - приміщення, в яких вирощується птиця 

з урахуванням періоду вирощування і утримання курей-несучок. 

   Під час перетину координат малюють прямокутник, який відповідає періоду 

вирощування і утримання курей-несучок. 

   Довжина прямокутника обов’язково рівна дням утримання птиці в даному пташнику. 

Інтервали між прямокутниками повинні відповідати числу днів санітарного розриву.  

   Кожний прямокутник має номер, який відповідає номеру партії, присвоєному під час 

виводу. Для кращої наочності можна розрисувати прямокутники кожного вікового 

періоду різними кольорами. 

   У віці 120 днів ремонтний молодняк розміщують у приміщеннях для дорослих курей-

несучок, враховуючи, що дві партії ремонтного молодняку переводять в одне приміщення 

для дорослих несучок промислового стада. На графіку повинно бути видно, які партії 

йдуть і в яке приміщення, далі ця птиця утримується без подальших пересадок до кінця 

експлуатації. 

Завдання 2 
Визначити виробництво харчових яєць за рік. 

Умова завдання 
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Продуктивність курей-несучок по місяцях і відсоток вибраковки наведені в таблиці. 

Вихідні дані для розрахунків продуктивності птиці 

Вік птиці, місяці Вибраковка, % Несучість за місяць, шт. 

1 2 3 

4,5-6 2 3 

6-7 2,0 15 

7-8 1,8 20 

8-9 1,8 24 

9-10 1,9 24 

10-11 1,9 23 

11-12 2,0 22 

12-13 2,0 22 

13-14 2,2 20 

14-15 2,2 18 

15-16 2,3 17 

Всього 22,0 240 
 

По технологічній карті-графіку розраховують вихід продукції за кожний місяць по 

кожній партії і за весь період утримання курей-несучок, враховуючи продуктивність, 

збереженість і вибракування птиці. Одержані дані оформляються в поданій нижче 

таблиці. 

Розрахунок виробництва продукції, тобто яєць, ведуть по кожній партії, місяцях, 

кварталах і валовому збору яєць за рік по птахофабриці. 

Користуючись нормативами, роблять розрахунок валового збору яєць по одній 

партії і в цілому по птахофабриці. 

Крім того, розрахунок продукції роблять за кожен місяць і за квартал, 

користуючись нормативними даними. Необхідно мати на увазі, що кожен місяць буде 

птиця різного віку, а значить і відповідно враховується продуктивність. 

Методика виконання 

1. Розрахунок виробництва яєць провести по кожній партії, за місяць, квартал. 

2. При розрахунку виробництва яєць користуйтесь нормативними даними по 

несучості курей-несучок в процесі експлуатації. 

3. При розрахунку виробництва яєць враховуйте вибраковку птиці залежно від віку.  

4. Одержані дані оформіть у вигляді таблиці.



 

Розрахунок виробництва яєць на птахофабриці 

Номер 

партії 
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Всьог
о за рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

12 1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

17 1

8 

19 

1-2 
Поголів’я, гол. 

                 

Несучість, шт. 
                 

3-4 
Поголів’я, гол. 

                 

Несучість, шт. 
                 

5-6 
Поголів’я, гол. 

                 

Несучість, шт. 
                 

7-8 
Поголів’я, гол. 

                 

Несучість, шт. 
                 

9-10 
Поголів’я, гол. 

                 

Несучість, шт. 
                 

11-12 
Поголів’я, гол. 

                 

Несучість, шт. 
                 

13-14 
Поголів’я, гол. 

                 

Несучість, шт. 
                 

15-16 
Поголів’я, гол. 

                 

Несучість, шт. 
                 

17-18 
Поголів’я, гол. 

                 

Несучість, шт. 
                 

19-20 
Поголів’я, гол. 

                 

Несучість, шт. 
                 

Всьог

о 
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Висновки:     

 

 

 

 

 

 

   Після виконання практичного заняття студент повинен знати: основні принципи 

промислової технології; переваги кліткової системи утримання птиці над іншими; 

характеристику кліткових батарей та приміщень; мікроклімат у приміщеннях для птиці; 

методику проведення розрахунків щодо складання графіка виробництва яєць та з 

виробництва харчових яєць. 

   Уміти: проводити розрахунок потреби господарства в приміщеннях; 

розраховувати виробництво харчових яєць по одній партії і по господарству; проводити 

розрахунки щодо складання графіка виробництва харчових яєць; будувати технологічні 

графіки вирощування і використання курей-несучок. 

 

Контрольні запитання 

 

1. Назвіть основні принципи промислової технології виробництва харчових яєць. 

2. Охарактеризуйте кліткову систему утримання курей. 

3. Назвіть основні параметри мікроклімату в цеху кліткових несучок. 

4. Назвати показники, що входять до виробничого циклу в промисловому стаді курей. 

5. Яка тривалість використання птиці у виробничих цехах ? 

6. У якому віці птиці відбувається переведення птиці із одного виробничого приміщення 

в інше ? 

 

 

Дата____________________  

Оцінка__________________  

Підпис викладача _________ 
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19.03.2020р. Тема: Продуктивне конярство. 

 

План 

1. Значення конярства в народному господарстві 

2. Господарсько -біологічні особливості коней 

3. Продуктивність коней 

4. Планові породи коней яких розводять в Україні 

 

 

1.  Із давніх давен коні були найціннішими й найдорожчими для людини 

тваринами. 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 
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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 %. 

 

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 досягає 4,5 - 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 і 

невеликими  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, 

проте на 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 у найскладніших 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.  
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    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.  Продуктивне конярство. Від продуктивних коней одержують м'ясо, кумис, 

шкіру, волосся, жеребок (хутрові вироби). 

Енергетична цінність 1 кг конини залежить від породи, віку, вгодованості. 

Забійний вихід туші — 50—60 %. 

Щорічно виробляється близько 200 тис. тонн конини. У користувальному 

конярстві за рахунок понадремонтного молодняка і вибракування дорослих коней 

одержують 1/3 вироблюваного м'яса і до 90 % м'ясних коней, яких поставляють на 

експорт. У користувальному конярстві для збільшення додаткового виробництва 

м'яса слід використовувати великих плідників, оскільки від них одержують лошат 

з більшою живою масою 

Виробництво кумису. Кумис — продукт кисломолочного й спиртового бродіння 

з молока кобили, містить 1—3,5 % жиру, 2—3,5 — білка, близько 4 — цукру, 

0,33— 0,55 % мінеральних речовин, багатий на вітаміни С, А, Е, групи В, 

мікроелементи (мідь, кобальт, марганець). Білок кумису легко засвоюється, жир 

зберігається в дрібнодисперсному стані і містить поліненасичені жирні кислоти. 

Використовують як дієтичний продукт і лікувально-профілактичний засіб. 

Коні, яких використовують на біофабриках, повинні бути клінічно здоровими, 

мати загальний розвиток згідно зі стандартом породи, живу масу у віці 4—8 років 

не менше 400 кг, висоту в холці не менше 148 см. Використовують переважно 

коней швидкоалюрних порід, їх стать залежить від виду утворюваних антитіл. 

Нормативи взяття крові й шлункового соку такі: за рік 10 циклів взяття крові (з 

розрахунку за один цикл 1 л крові на кожні 50 кг живої маси), і 24 взяття 

шлункового соку (в середньому за один раз 4— 6 л, у окремих коней — до 17 л). 

Кінний спорт та туризм. Іподромні випробування коней. 

Вольтижування — гімнастичні вправи на конях. За ступенем складності їх ділять 

на чотири групи. 

Стипль-чез — скачки з перешкодами по пересіченій місцевості (4—8 км). 

Змагання на рисаках проводять в окремих республіках (Литовська PCP) і зонах 

за правилами, близькими до прийнятих для іподромних випробувань. 

Кінний туризм — маршрути на конях у передгір'я Північного Кавказу і в 

Закавказзі, Південному Уралі та Алтаї довжиною 70—210 км. 

http://skotnyidvor.ru/
http://skotnyidvor.ru/
http://skotnyidvor.ru/
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Іподромні випробування мають на меті оцінити коня за робочими якостями. Їх 

проводять згідно з правилами за груповою системою. Групують коней залежно від 

віку, виграшів ними певної кількості призів (для верхових) чи балів (для рисаків). 

Рисистих кобил випробовують до чотирьох років, жеребців — до шести включно; 

верхових кобил — до трьох, жеребців — до п'яти років включно. Підготовка 

швидкоалюрних коней до випробувань проводиться за такою системою 

 

 

 

 

4.   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 поліпшення місцевих коней. Провідні 

кінні заводи породи — Олександрійський, Деркульський, Дніпропетровський, 

Ягольницький. 

   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, 
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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. 

   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. 

   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. 
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23.03.2020р. Тема: Бджолина сім'я. 

 

План 

1. Значення бджільництва в народному господарстві 

2. Бджолина сім'я,як біологічна одиниця 

3. Зовнішна будова бджоли 

4. Кормова база бджільництва 

 

 

1.  Історично бджільництво в Україні було важливим промислом. Ще за часів 

Київської Русі на її території було близько 50 млн бджолиних сімей, приблизно 

така кількість сімей сьогодні налічується в світі. Наша держава входить до першої 

п’ятірки як за чисельністю бджолиних сімей (близько 3 млн), так і виробництвом 

продукції. За даними ФАО, у 2002 р. у світі було вироблено 1270 тис. т меду, що 

порівняно з середніми показниками 1989 — 1999 рр. збільшилося на 87 тис. т. 

Найбільше меду виробляють такі країни, як Китай (258 тис. т), США (90), 

Аргентина (85), Україна (б0), Туреччина (60), Російська Федерація (55), Мексика 

(55), Індія (52), Канада (33), Іспанія (32 тис. т). Україна також може пишатися 

своїми здобутками і в науковій сфері. Саме наш співвітчизник П.І. Прокопович у 

1814 р. розробив перший у світі вулик, який надав змогу розширити знання з 

біології життя бджіл, розробити сучасні технології отримання продукції 

бджільництва. 
Сучасне бджільництво є важливою галуззю сільського господарства. Його 

значення не обмежується лише виробництвом і отриманням прибутків від 

реалізації меду та іншої продукції. У живій природі, завдяки запиленню 

ентомофільних рослин, медоносні бджоли стали важливим елементом 

підтримання встановлених багатосторонніх зв’язків у тваринному і рослинному 

світі. Запилення бджолами посівів і насаджень сільськогосподарських культур 

сприяє підвищенню врожайності їх. Зростає значення бджіл і як живого 

індикатора навколишнього середовища. 

Пасіка — земельна ділянка, на якій розміщують вулики з бджолами разом з 

будівлями з необхідним обладнанням та інвентарем. Якщо в господарстві кілька 

пасік (бджільницька ферма), то на одній із них улаштовують центральну базу, де 

зосереджують основні технологічні процеси — переробку воскової сировини, 

зберігання продукції й матеріалів для виготовлення та ремонту вуликів тощо. З 

усієї пасічної території відокремлюють майданчик для вуликів (точок). Він має 

добре прогріватися сонцем, бути захищеним від вітрів.  

Розташовують його на відстані не ближче ніж 500 м від шосейних доріг, 

високовольтних ліній, водойм і 1 км — від тваринницьких приміщень та 

переробних підприємств. Територію стаціонарної пасіки огороджують суцільним, 

не нижче ніж 2,5 м парканом, обсаджують плодовими деревами і кущами. 

Розмір точка визначають залежно від способу розміщення вуликів, враховуючи, 

що на одну сім’ю потрібно 20 — 40 м2 площі. Вулики встановлюють на 
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підставках не нижче ніж 30 см від землі льотками на південь або південний схід, з 

незначним нахилом уперед, на відстані 6 м один від одного і не менше ніж 4 м 

між рядами. Перед льотками створюють санітарні майданчики розмірами 0,5 х 0,5 

м. З виробничих приміщень на території точка споруджують пасічний будинок, 

стільникосховище, а в разі потреби — зимівник. На кожній пасіці мають бути 

резервні вулики (10 — 15 % загальної чисельності бджолиних сімей) і стільникові 

рамки (не менш як 30 % загальної кількості рамок). 

 

 

 

 

2.   Бджолина сім'я — цілісна біологічна одиниця, суперорганізм, який 

складається з робочих бджіл і матки між якими існує тісний взаємозв'язок. Жити 

окремо без сім'ї індивідуальна особина нездатна довго . Це жіночі особини. 

Тимчасово, протягом кількох місяців весняно-літнього періоду, в ній 

проживаютьтрутні — самці, які виплоджуються для спаровування з молодими 

матками. У різні пори року загальна кількість бджіл у сім'ї становить від 20 до 80 

тис. У дуже сильних сім'ях їх до 100 тис. і більше. Необхідні умови життя вони 

забезпечують спільною діяльністю: створюють необхідний режим температури і 

вологості в гнізді для розвитку і життя всіх її членів, збирають і заготовляють 

запас корму, здійснюють будівельні роботи, захищають від ворогів і збудників 

захворювань. Функціональна діяльність матки після спаровування з трутнями 

забезпечує відтворення потомства. В природних умовах бджолині сім'ї 

розмножуються роїнням. 

   Маткавідтворює потомство бджіл. Зовні вона помітно відрізняється від інших 

членів сім'ї збільшеним розміром тіла, особливо видовженим черевцем. Довжина 

тіла матки — 20—25 мм. Маса неплідних маток середньоросійської породи 169—

220 мг, плідних — 180— 325 мг (П. М. Комаров). Матка втратила здатність 

виконувати інші функції, у неї немає кошичків для збирання пилку, хоботок удвоє 

коротший, ніж у робочої бджоли, у черевці не розвиваються залози для виділення 

воску. Однак вона має високу продуктивність при відкладанні яєць: протягом 

сезону від неї можна мати до 150—200 тис. потомків. З внутрішніх органів у 

матки найрозвиненіша статева система. У видовженому черевці розміщуються два 

яєчники, кожний з яких складається з 120—200 яйцевих трубочок (Г. А. 

Аветисян). Природне осіменіння матки відбувається під час одного або кількох 

вильотів її в молодому віці. Паруватися вона здатна через 7 днів після виходу з 

маточника. Найчастіше у спермоприймач потрапляє сперма 6—8 трутнів, де вона 

зберігає життєздатність до кінця життя матки. Для зустрічі з трутнями матка 

здійснює вильоти на 1—2 км, зрідка на 5 км і більше (зареєстровані випадки 

повернення у вулик спарованих маток з польотів на відстань 13 км). Якщо з яких-

небудь причин протягом місяця матка лишилася незаплідненою, то вона втрачає 

здатність спаровуватися і стає неплідною — починає відкладати незапліднені 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0_%D0%B1%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%B4%D0%B6%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%97%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%96_%D0%B1%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D0%B8)
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яйця, з яких виводяться трутні. Після осіменіння матка з вуликів ніколи не 

вилітає, за винятком природного роїння. Готуючись до вильоту з роєм, вона 

тимчасово припиняє відкладання яєць. 

   Плідна маткамалорухлива, повільно переміщується на стільниках з розплодом, 

відкладаючи яйця. її оточують бджоли, що доглядають за нею. З ними навіть поза 

сім'єю (в кліточці) вона може прожити до 15—20 днів, а іноді протягом місяця. 

Вилучена цілковито із сім'ї матка гине через 2—3 дні. Від матки через бджіл, що 

знаходяться ближче до неї, сім'я одержує маточну речовину. Ця речовина 

складається із специфічних сполук, що сприятливо впливають на фізіологічний 

стан робочих бджіл. Маточна речовина дає бджолам відчуття присутності в сім'ї 

матки. Як тільки її не стане, вони вже через півгодини змінюють поведінку. 

   Свищева маткаБез матки бджоли в сім'ї починають непокоїтися (під час огляду 

шумлять), зменшується їхня льотна активність і, особливо, збирання пилку, у 

комірках немає яєць, а згодом і всього розплоду, припиняється будування 

стільників, закладаються свищеві маточники серед бджолиного розплоду. Тривала 

відсутність матки може призвести до відкладання яєць бджолами-трутівками, 

внаслідок чого з'являється «горбатий» розплід. З їхніх незапліднених яєць у 

бджолиних комірках виводяться трутні. Осиротіла сім'я може вивести собі матку, 

якщо в гнізді є яйця або молоді личинки в бджолиних комірках. Бджоли 

перебудовують таку комірку на маточник, а личинку не перестають годувати 

молочком. Виведена таким способом матка називається свищевою. Сім'я, яка не 

може вивести свищеву матку, загине, якщо пасічник не підсадить їй іншу. 

   Ройова маткаЇх сім'ї виховують, готуючись до роїння. Після вильоту роя у 

гнізді залишаються ройові маточники, з яких виходитимуть ройові матки. 

    Робоча бджола є основою бджолиної сім'ї, вони практично забезпечують її 

життєдіяльність. Це жіночі особини, які мають недорозвинену статеву систему і 

тому втратили здатність до відтворення потомства. З трутнями вони не 

спаровуються. Широка функціональна діяльність робочих бджіл забезпечується 

розвитком інших органів. Так, порівняно з маткою у робочих бджіл у два рази 

довший хоботок, виникли восковидільні залози, добре розвинулась підглоткова 

залоза, на гомілках третьої пари ніг з'явились кошики для складання пилку. 

Довжина тіла робочої бджоли 12— 14 мм, маса 85—110 мг. Отже, в 1 кг їх в 

середньому до 10—12 тис. Після виходу з комірки, в перші 2—З тижні життя, 

бджоли виконують роботи у вулику: чистять комірки стільників, обігрівають 

розплід, годують личинок, готуючи їм кашку та виділяючи молочко. Згодом 

бджоли починають виконувати нові види робіт: виготовляють мед з нектару, 

будують стільники, забезпечують вентиляцію і охорону гнізда. Молоді бджоли, 

починаючи з 5—7 дня, здійснюють короткочасні вильоти опівдні. За сприятливої 

погоди вони дружно літають перед вуликом і навкруги нього, привчаючись до 

орієнтування у просторі. Поступово в них виробляється рефлекс на місце, куди 

вони потім повертаються, не блукаючи між вуликами. Тому не можна 

переставляти вулики з бджолами на території пасіки або перевозити їх на близькі 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0_%D0%B1%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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відстані — до 3 км. Перевозять бджіл звичайно на відстані 4 км і більші. На 

новому місці бджоли знову починають орієнтувальні вильоти. 

   Трутнісамці бджолиної сім'ї — добре помітні серед бджіл завдяки більшим 

розмірам тіла. Довжина їх становить 15—17 мм, маса тіла залежно від породи — 

196—256 мг. Трутнів виводить кожна сім'я, але різну кількість їх — від кількох 

сотень до кількох тисяч. Розвиваються вони з незапліднених яєць. Біологічна роль 

трутнів полягає в спаровуванні з матками, після чого матки стають повноцінними 

самками, здатними відтворювати членів сім'ї. Статево зрілими самці стають через 

10—12 днів після виходу з комірок. У пошуках маток вони періодично за 

сприятливих погодних умов вилітають з вуликів. З великої кількості їх у 

спаровуванні бере участь незначна частина. Після спаровування трутні гинуть, але 

їхні статеві клітини, залишаючись у сім'яприймачеві матки, внаслідок запліднення 

яєць дають початок розвиткові жіночих особин сім'ї. Парувальні вильоти трутнів 

здійснюються на різні відстані, але найчастіше вони літають у зоні 2—4 км від 

вуликів . 

 

 

 

 

3.   Бджола, як і інші комахи має твердий та міцний шкіряний покрив, що служить 

одночасно і скелетом, до якого прикріплені всі органи та м’язи. Тіло бджоли 

покрите численними волосками. Воно виразно поділяється на три рухомо з’єднані 

між собою частини: голову, груди, черевце. 
Голова — являє собою міцну хітинову коробку, де сконцентровані основні органи 

чуття та нервової системи. По боках голови розміщена пара складних очей та три 

простих ока. На передній частині голови розміщені вусики. Кожен вусик 

складається з одного великого, основного членика та джгутика, який у матки і 

робочої бджоли нараховує 11, а в трутня — 12 члеників. Вусики служать органом 

нюху і дотику. Запах бджоли сприймають нюховими ямочками, закритими 

пористими кришечками. Таких ямочок на кожному вусику нараховується у 

бджоли близько 6000, а в трутня — понад 300000. 

   На нижній частині голови, навколо ротової порожнини, розміщені складні 

ротові додатки. Серед них розрізняють спереду верхню губу та дві верхні щелепи. 

Останніми бджола виконує різноманітні роботи: чистить комірки, вулик, будує 

стільники, виносить з вулика мертвих бджіл, сміття, затримує бджіл-злодійок 

тощо. Біля задньої частини рота розміщені дві нижні щелепи з подовгуватими 

пластинками та нижня губа, яка складається з основи підборіддя, товстого довгого 

членика-підборіддя, від якого відходить волохатий язичок з ложечкою. У 

напрямку язичка розміщені щупальця нижньої губи. Коли придатки нижньої губи 

та нижніх щелеп зближаються навколо язика, то утворюється трубочка, яку 

прийнято називати хоботком. Великі порції корму чи води бджола всмоктує 

хоботком, а коли крапельки поживи дуже маленькі, то вбирає їх у рот по капіляру 

язичка. 
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   Груди бджоли рухомо з’єднані з головою. Складаються вони з чотирьох кілець, 

до складу кожного з яких входять нижнє та верхнє півкільця, або сегменти. До 

перших трьох кілець прикріплено по одній парі ніжок, а до верхньої частини 

середньогрудей та задньогрудей — по парі крилець. 

   Ніжки — крім того, що є органом руху, пристосовані виконувати безліч робіт: 

чистити тіло, вусики, збирати і переносити пилок, виносити з вулика мертвих 

бджіл та ін. Ніжка складається з тазика, маленького вертлюга, стегна, гомілки та 

лапки, яка в свою чергу складається з п’яти члеників і закінчується двома 

кігтиками та подушечкою між ними. На передніх ніжках є пристосування для 

чищення вусиків та голови. Задні ніжки із зовнішнього боку гомілок мають 

кошики для збирання і перенесення пилку, а середні — шорець для 

виштовхування з кошика пилку в комірку. Крім того, всі ніжки мають волосяні 

щіточки для чищення тіла виконання інших робіт. Серед волосків, якими покриті 

ніжки та тіло бджоли, є й такі, що служать органами чуття. Ніжки мають дуже 

сильні мускули, з допомогою яких бджола може тягти по шорсткій поверхні 

вантаж, що у 20 разів перевищує її власну вагу.    Ніжки матки і трутня 

спеціальних пристосувань для збору та перенесення пилку не мають. 

   Крильця прикріплені до верхньої частини грудей. Всього бджола має дві пари 

крилець. Передні, більші, прикріплені до другого кільця грудей, а задні, менші, — 

до третього. Передні крильця ззаду мають складку, а заднє — спереду 17-28 

гачечків. У спокійному стані крильця лежать переднє на задньому вздовж 

черевця, коли ж бджола розправляє їх для польоту, то заднє крильце своїми 

гачечками зачіплюється за складку переднього і утворюється неначе одне 

суцільне крильце. Під час польоту, залежно від навантаження, бджола робить до 

440 помахів за секунду, в результаті чого може летіти з вантажем до 20-30 км, а 

без вантажу — до 65 км/год. У трутня крильця міцніші, більші, і він може літати 

ще швидше. 

   Черевце з грудьми з’днується тоненькою тур дочкою. Складається воно з шести 

кілець у бджоли та семи — у трутня. Кожне кільце поділяється на півкільця 

(сегменти). Передні кільця і сегменти накладаються на задні і з’єднуються між 

собою тонкою прозорою еластичною хітиновою плівкою. На 3, 4, 5 і 6 нижніх 

сегментах черевця у його складках розміщені воскові дзеркальця, під якими 

знаходяться восковидільні залози. Віск, що виділяється залозами, осідає на 

дзеркальцях у вигляді пластинок, які бджоли використовують для будівництва 

стільників. Закінчується черевце задньопрохідним отвором і жалом. Скелетики 

закінчуються зубчиками, направленими в один бік, внаслідок чого під час 

ужалення скелетики легко занурються в тіло, а вийнятись не можуть. Жало при 

цьому виривається з тіла бджоли і під дією особливих м’язів самого жала ще 

більше заглиблюється в тіло. Бджола після ужалення через 2-4 год. гине. Коли ж 

бджола жалить іншу комаху чи бджолу, то через утворений у хітині проколом 

жало може вийнятись і вона залишається жити. Ужалена ж комаха гине негайно. 

Бджоли сильно збуджуються і стають злі, коли почують запах отрути. Матка теж 

має жало. Воно призначене в неї для боротьби з іншими матками. У трутня жало 
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відсутнє. Пристосування для виконання різних робіт, які розміщені на ніжках, а 

також восковидільні та насонові залози властиві тільки робочим бджолам. Матки і 

трутні їх не мають. 

 

 

4.  КОРМОВА БАЗА БДЖІЛЬНИЦТВА – сукупність медоносної й пилконосної 

рослинності, що є джерелом кормів бджіл і товарної продукції пасік. 

   Кормовою базою для медоносної бджоли служать як культурні, так і дикорослі 

рослини, які в різних кліматичних зонах ростуть у різних співвідношеннях. 

   Кормову базу можуть складати різноманітні медоносні рослини, різні за місцем 

виростання або видом. 

   Медоноси лісових угідь. Липа дрібнолиста, клен: польовий, гостролистий, 

татарський; в’яз-берест, в’яз звичайний, верболіз, верба плакуча, верба біла 

(верба), верба ламка (рокита), верба вухаста, лоза, верба червона, черемшина, 

горобина, жостір, жимолость: пухната, татарська; чорниця, брусниця, вовче лико, 

медунка аптечна, дягель сибірський, ранник шишкуватий, золотарник, терн, 

алича, пролісок. 

   Медоноси лугові, пасовищні й заболочені угіддя. Конюшина: біла, червона, 

рожева, гірська, яскраво-червона; горошок мишачий, люцерна серповидна, 

волошка: блакитна, пір’яста; кульбаба, мати-й-мачуха, айстра солончакова, 

плакун, чистець: прямий, болотний; шавлія лугова, герань лугова, смолка, 

ластовень, вероніка, цибуля: гусяча, дика, часник декількох видів. 

   Медоноси польові сільськогосподарські. Гречка посівна, соняшник, гірчиця: 

біла, чорна; рапс: яровий, озимий; рижик посівний, еспарцет, люцерна посівна, 

буркун білий, вика: волохата, посівна. 

   Медоноси ефіроолійні (дикорослі) й лікарські. Дягель лікарський, шавлія 

аптечна, коріандр, аніс, м’ята: перцева, кучерявенька; гісоп, меліса, змієголовник, 

валеріана, сафлор, рута пахуча. 

   Медоноси садів і ягідників. Вишня, черешня, яблуня, груша, слива, малина 

садова, смородина, порічки: червоні, золотаві; агрус; суниця. 

   Медоноси овочеві й баштанні. Огірки, кабачки, кавун, диня, гарбуз. 

Декоративні медоносні рослини. Липа: виликолиста, сріблиста; акація: жовта, 

біла; софора, глід звичайний, каштан. 

 

 

Самостійне вивчення: 

Тема: Розвиток бджіл ( Волкова Н.І Основи тваринництва і бджільництва 

стор.229 - 232 законспектувати) 
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24.03.2020р. Тема: Виробництво продукції бджільництва. 

 

План 

1. Основи виробництва продукції бджільництва 

2. Весняна ревізія пасіки 

3. Зимівля бджіл 

 

 

1.  Від бджіл отримують: мед, віск, прополіс, маточне молочко, квітковий пилок, 

бджолину отруту. Вони різноманітні за складом і властивостями, неповторні за 

своєю природою,мають велике значення для людей. Виробництву кожного з них 

характерна своя технологія. На пасіках отримують квітковий мед різних 

ботанічних сортів (з гречки, соняшнику, липи, білої акації, конюшини, еспарцету 

тощо) та падевий. 

Бджолиний віск є цінною сировиною та матеріалом, який широко застосовують у 

промисловості. Більшу частину витопленого на пасіках воску переробляють на 

вощину, потреба в якій становить близько 1 кг на сім’ю за сезон. 

   Інші, так звані додаткові продукти бджільництва використовують переважно як 

лікувальні та профілактичні засоби проти багатьох захворювань. 

   Мед бджоли виробляють унаслідок переробки ними зібраного нектару або паді. 

За своїм складом мед містить близько 300 різних речовин і мінеральних 

елементів. У складі меду переважають цукри — глюкоза (близько 35 %) і 

фруктоза (40 %), інші вуглеводи (мальтоза, трегалоза, рафіноза тощо) 

трапляються в меншій кількості. Мед містить ферменти (амілазу, каталазу, 

інвертазу), вітаміни (А, В1, В2, В3, В5, Вб, Н, С, Е та ін. Він має лікувальні 

властивості, притаманні рослинам, з яких бджоли збирають нектар, а тому його 

використовують для лікування різних хвороб, а також виготовлення 

кондитерських виробів та напоїв. 

    Технологію виробництва меду можна умовно розподілити на два етапи: 

створення умов інтенсивного розвитку бджолиних сімей до медозбору, 

забезпечення їх ефективної роботи під час заготівлі та переробки нектару і 

використання високої продуктивності робочих бджіл; застосування способів і 

прийомів, які сприяють отриманню якісної продукції. На першому етапі 

створюють умови розвитку бджолиних сімей, які полягають у здійсненні 

комплексу робіт від виставлення сімей до завершення медозбору (поповнення 

кормових запасів, своєчасне розширення гнізд, перевезення бджіл до масивів 

ентомофільних рослин тощо). 

    Мед відкачують у зрілому стані, тобто після запечатування бджолами понад 1/3 

комірок на кормових стільниках. Спочатку готують обладнання та інвентар для 

відбору та розпечатування стільників, відкачування й проціджування меду, а 

також тари для його зберігання . 
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Відбираючи рамки, бджіл струшують, а стільники з кормом переносять до 

приміщення, де розпечатують комірки. Підготовлені стільники ставлять у 

медогонку, відкачують мед, а рамки повертають у гнізда сімей. Мед зливають у 

тару (бідони, бочки тощо), проціджують крізь сита, відстоюють кілька днів, 

фасують і зберігають за температури 5 - 10 °С. 

   Квітковий пилок отримують за допомогою пилковловлювачів. Основна деталь 

будь-якого пилковловлювача — це пилковідби- ральна решітка з отворами, 

проходячи крізь які, бджола втрачає обніжжя. 

   Для збирання пилку рекомендують весняний і весняно-літній періоди, коли 

цвіте основна маса рослин-пилконосів. В Україні збирання пилку можна починати 

із середини травня, коли бджолині сім’ї наростять силу (не менш як 6 - 8 вуличок) 

і матимуть достатню кількість (не менше ніж 4 — 5 кг) корму.    При цьому на 

льотки вуликів закріплюють пилковловлювачі із вимкненими пилковідбірними 

решітками. 

   Частина принесеного бджолами обніжжя (в середньому 30 — 40 %) потрапляє в 

лоток пилковловлювача, звідти його щодня забирають. За один день у 

пилковловлювачі може накопичуватися від 100 до 300 г обніжжя.   Зібране 

обніжжя очищають від сміття, висушують і зберігають до реалізації в герметичній 

тарі. 

   Від бджолиної сім’ї можна за сезон отримати 2 — 3 кг воску, але на більшості 

пасік цей показник становить близько 1 кг. Висока продуктивність щодо 

виділення воску можлива за умов наявності медозбору та інтенсивного розвитку 

сім’ї. 

   Восковою сировиною для отримання воску є вибракувані стільники, чисті зрізки 

і шматочки стільників з будівельних рамок, воскові кришечки тощо.  На пасіках за 

допомогою сонячних або парових воскотопок, пасічних пресів з неї отримують 

пасічний віск і мерву (витопки від воску, де може бути до 40 — 55 % воску). Із 

пасічної ме- рви на воскобійних заводах виготовляють пресовий віск і заводську 

мерву, що містить близько 20 % воску. Останню переробляють на 

воскоекстракційних заводах, внаслідок чого отримують екстракційний віск і шрот 

(відходи). Пасічний віск здебільшого використовують для виготовлення вощини, 

а пресовий і екстракційний — для потреб промисловості. 

   Маточне молочко — це специфічний корм високої біологічної активності, який 

виділяється верхньощелепними і підглотковими залозами робочих бджіл. 

Використовується воно для годівлі личинок і бджолиних маток.  Останнім часом 

маточне молочко почали широко використовувати в фармакології та косметиці. 

Виробництво його в основному сконцентровано в господарствах, які 

спеціалізуються на виведенні маток, бо отримання молочка значною мірою 

збігається з технологічними прийомами виведення неплідних бджолиних маток. 

   На пасіках, де отримують маточне молочко, створюють умови, які відповідають 

вимогам до виробництва лікарських препаратів. Для цього виділяють кімнату, яку 

оснащують необхідним обладнанням для виведення маток, відбору молочка і 

тимчасового його збереження. Обладнання і лабораторію утримують у 
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бездоганній чистоті, а інструменти, посуд і одяг стерилізують. У гніздах сімей, які 

використовують для отримання маточного молочка, впродовж усього сезону 

підтримують чистоту. Маточне молочко відбирають у спецодязі, а обличчя 

прикривають марлевою маскою. Техніка відбору маточного молочка передбачає 

підготовку прищеплювальних рамок, перенесення личинок у мисочки, 

формування і використання сімей- виховательок та відбір маточного молочка. 

   Прищеплювальні рамки готують так: виготовлені штучні мисочки (без патронів) 

наклеюють за допомогою воску, одну біля одної на планки.   Підготовлена 

прищеплювальна рамкаповинна містити від 30 до 

120 і більше мисочок. Із сім’ї-виховательки відбирають матку. Для прищеплення 

беруть личинки не старші за 24 год. Після прищеплення личинок рамку 

переносять у сім’ю-виховательку. Через три доби прищеплювальну рамку з 

личинками забирають, а на її місце ставлять іншу.   Можна також після відбору 

молочка личинки знову перенести у мисочки і цю саму рамку повернути у сім’ю-

виховательку. Відібрану прищеплювальну рамку з личинками передають у 

лабораторію, де гарячим ножем зрізають верхівки маточників майже над рівнем 

молочка і шпателем видаляють з них личинок. 

   Для відбору молочка використовують спеціальні лопатки (скляні, дерев’яні) або 

прилад, що складається із трубчастого збирача, приймального посуду та вакуум-

насоса. Відібране молочко вміщують у посуд із тонованого скла. Після відбору 

його змішують з адсорбентом (1 : 4), який одержують від фармакологічних 

закладів, що його замовляють. Банки з утвореною сумішшю щільно закривають і 

зберігають у холодильнику. Транспортують маточне молочко в термосі з льодом. 

У середньому за один раз з маточника відбирають від 100 до 250 мг маточного 

молочка. За весь сезон від однієї сім’ї- виховательки можна отримати 300 — 500 г 

цієї продукції. 

   Прополіс — це суміш смол і бальзамів, зібраних бджолами на рослинах, воску, 

квіткового пилку та секрету верхньощелепних залоз бджіл. Його отримання не 

потребує особливих додаткових затрат праці з догляду за бджолиними сім’ями, як 

і в разі виробництва маточного молочка. Вся робота пасічника полягає в 

правильній організації праці з його заготівлі. 

   Прополіс, або, як його ще називають, бджолиний клей, бджоли використовують 

для замазування тріщин у вулику, полірування комірок, склеювання брусків рамок 

тощо. Для отримання незначної кількості прополісу достатньо під час огляду 

сімей зчищати його за допомогою стамески з рамок та стелин. Промислова 

заготівля цієї продукції передбачає такі способи: застосування полотна, решіток, 

льоткових касет та ін. 

   Важливою умовою під час його заготівлі є дотримання розміру вуличок, 

особливо у тій зоні гнізда, де розміщений розплід. Вуличка для життєдіяльності 

бджолиної сім’ї має велике значення і збільшення її розмірів може негативно 

позначитися на стані гнізда, роботі бджіл та продуктивності матки. Прополіс 

заготовляють упродовж усього сезону, але найбільшу його кількість бджоли 

збирають у серпні та вересні. 
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   За промислового способу отримання цього продукту найбільшого поширення 

набули рамки-решітки з щілинами від 1 до 3 мм і завглибшки 4 мм та вуликові 

полотна. Для заготівлі прополісу полотно або рамку-решітку кладуть зверху на 

рамки замість стелин чи утеплення. Бджоли, для того щоб обмежити охолодження 

гнізда, будуть вимушені запрополісовувати всі можливі отвори в полотні або 

решітці. Сумарна кількість прополісу у вулику орієнтовно становить 150 — 200 г. 

Без шкоди для бджолиної сім’ї можна щороку відбирати до 80 г товарного 

прополісу, а за сезон — 20 — 30 г вже очищеного продукту. 

   Апітоксин (бджолина отрута) — це специфічний продукт бджіл, який 

репродукується залозами жалоносного^ апарата і призначений для захисту гнізда 

та боротьби з хижаками. Його отримують після заміни бджіл, які перезимували, 

на цьогорічних, яких подразнюють електричним струмом. 

   Для цього відбирають сім’ї, що щільно обсідають не менш як 5 — 6 стільників. 

Роботу проводять до льоту бджіл вранці або пізно ввечері в прохолодну чи у 

дощову погоду. За підвищеної вологості повітря отруту краще не відбирати, тому 

що через підвищення електропровідності тіла бджіл різко збільшується їх 

загибель. 

   У намічених сім’ях знімають з вуликів дахи, стелини й утеплення (в 

багатокорпусних вуликах і піддашники), встановлюють отру- тозбирачі над 

гніздами або між кормовими рамками, залежно від його типу (надрамковий чи 

рамковий), під’єднують до них стимулятори і вмикають обладнання.    Сеанс 

відбору отрути має тривати не більше від однієї години. Після проведення сеансу 

отрутозбирачі вимикають, забирають їх з гнізд. Вулики прикривають стелинами 

або піддашни- ками, а утеплення кладуть тоді, коли бджоли заспокояться. 

   Отрутозбирачі відносять у кімнату, виймають з них стекла і, дотримуючи 

чистоти й стерильності, зчищають отруту в спеціальних боксах або під 

витяжними шафами, зсипають її в банки з тонованого скла і щільно закупорюють. 

Тимчасово апітоксин зберігають у сухому темному місці, оскільки дія 

ультрафіолетового проміння спричинює втрату антигенних компонентів та 

знижує його активність. Для тривалого зберігання отруту обробляють 

спеціальним способом, який передбачає вилучення домішок і леофільне висушу-

вання. 

   Від бджолиної сім’ї за один сеанс відбирання отрути можна отримати 0,01 — 1 

г, в середньому 200 — 400 мг, а за сезон 3 — 5 г і більше апітоксину, який 

використовують для лікування людей. 

 

 

2.  ГОЛОВНА ВЕСНЯНА РЕВІЗІЯ ПАСІКИ — проводиться з метою з'ясування 

стану бджолиних сімей і створення умов для їхнього розвитку у весняний період. 

Ревізією визначають кількість стільникових рамок, воскової сировини, 

визначають воскозабезпеченість бджолосімей. 

   ГОЛОВНА ВЕСНЯНА РЕВІЗІЯ проводять після весняної виставки бджіл і 

першого їхнього обльоту. Чим раніше буде проведена перевірка стану бджолиних 
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сімей, тим у кращий термін можна провести роботи з весняного огляду їх і вчасно 

допомогти сім'ям, які перезимували неблагополучно. 

   Час проведення ревізії залежить від погодних умов. Весняна ревізія проводиться 

в безвітряну сонячну погоду з температурою повітря в тіні не нижче ніж +15 °С. 

Щоб не переохолодити розплід і не вихолодити вулик, відкривають не більше 

двох рамок, інші накривають полотнинкою або дерев'яними стелинами. Рамки 

оглядають по можливості швидко. Мета огляду — з'ясування сили сім'ї, наявності 

і якості матки, кількості і якості розплоду й меду й загального стану гнізда. Силу 

сім'ї визначають за кількістю (щільністю) обсиджування рамок бджолами. 

   Якість матки визначають за розплодом. Здорові личинки мають білий колір, 

вони однакові й ними заповнені всі чарунки без пропусків. Також розглядають і 

печатний розплід — він повинен бути суцільним. 

   Строкатий розплід свідчить про проблеми в бджолиній сім'ї й вимагає 

ретельного огляду після загальної ревізії. До огляду наступної сім'ї беруться з 

продезінфікованими інвентарем і руками. 

За кількістю меду, що залишився після зимівлі, визначають витрату корму на 

сім'ю. Меду в повній, запечатаній з обох боків рамці завбільшки 300 х 435 мм 

міститься 3,5-4,0 кг, а в рамці завбільшки 230 х 435 мм — близько 3 кг.   

Виходячи з цих даних, визначають кількість меду в кожній рамці. У маломедних 

рамках приймають двосторонню смужку запечатаного меду вздовж усієї рамки 

заввишки у 8 см за 1 кг. 

   При весняній ревізії у сильній сім'ї має залишатися не менше ніж 10 кг доброго 

меду та дві рамки із пергою, у середній сім'ї — не менше ніж 6 кг.   Відсутню 

кількість корму поповнюють медом або цукровим сиропом. Якщо на пасіці є 

вулики з рамкою завбільшки 230 х 435 мм, то навесні сім'ям дають кормову 

надставку з медом першого збору минулого року. 

   При огляді бджолиних сімей із гнізд видаляються стільники з дефектними, 

витягнутими чарунками, у яких багато трутневих чарунок зі цвілою пергою, які 

стемніли від старості або зіпсовані мишами. Замість видалених розміщають 

правильно відбудовані стільники. Погані стільники, уже зайняті розплодом, 

відсувають ближче до краю гнізда й після виходу з них бджіл видаляють. Після 

закінчення огляду гніздо слід утеплити. 

 

 

3.   Способи зимівлі бджіл.  

   Бджоли пристосувалися переносити в природних умовах суворі зими без 

допомоги людини і тільки голод або хвороби призводили до загибелі бджолиних 

сімей у цей період. Коли людина почала розводити бджіл вона, взяла на себе 

турботу про їх збереження у зимовий час, що дозволило значно розширити 

північні кордони поширення цих комах. Для збереження бджолиних сімей не 

тільки в кількісному, але і в якісному відношенні, бджолярі створюють 

оптимальні умови для їх зимівлі. В Україні існує два способи зимівлі бджіл: у 

зимівниках (пристосованих холодних приміщеннях), або на волі. Який саме 
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спосіб використовувати визначають, у залежності від умов і можливостей зони де 

знаходиться пасіка. Якщо пасічник домігся того, що сім'ї складаються переважно 

з молодих бджіл, а також якщо пасіка достатньо забезпечена доброякісними 

кормами, що знаходяться у правильно зібраних гніздах, то цим створена основа 

доброї зимівлі будь-яким способом. І все ж зимівля бджіл надворі і в зимівнику 

має певні відмінності та особливості. 

   Зимівля в зимівнику 

   У приміщеннях будь-якого типу для зимівлі бджіл головним є захист від різких 

коливань температури й вологості, спокій, ізоляція від подразників (шум, світло, 

запахи).Найкращою температурою в зимівнику вважається 0-2 0С і не вище 4о 

тепла, та відносна вологість повітря має бути — 75-85 %.При зменшенні 

температури бджоли терплять від спраги. А при підвищеній вологості у вуликах 

стає сиро, мед починає бродити і бджоли, поїдаючи такий мед, хворіють 

на опоношення нозематоз бджіл. Температуру та вологість вимірюють 

психрометром, а регулюють за допомогою підсилення або ж послаблення 

вентиляції. Заносять бджіл у зимівник тоді, коли встановиться холодна погода у 

сухий і морозний день. Практично із занесенням бджіл у зимівник орієнтуються 

на таку природно-кліматичну прикмету, як замерзання водоймищ. Вулики 

обережно заносять. Сильні сім’ї ставлять на нижні стелажі, середні — на середні, 

а слабі — на верхні, бо там тепліше. В день занесення бджолосімей у зимівник 

доцільно одну з найсильніших сімей пасіки поставити на вагу, щоб контролювати 

витрати корму протягом зими. У перший період зимівлі відвідувати зимівник 

потрібно лише 1-2 рази на місяць, серед зими щотижня, а в кінці зими — 2-3 рази 

на тиждень. При цьому пасічник ознайомлюється із загальним станом бджіл, 

контролює і записує показники приладів, подає допомогу сім’ям, що ненормально 

зимують.  

   Зимівля на волі 

   Зимівлю надворі влаштовують у захищених від вітру місцях, подалі від 

проїжджих шляхів, приміщень з тваринами. Гнізда утеплюють із середини, 

вулики захищають зовні різними матеріалами. Останнім часом для утеплення 

вуликів і гнізд бджолиних сімей використовують різні пластмаси, а для захисту 

від вітру — толь, руберойд, чорний папір.Під дах має бути повільний вихід 

повітря з гнізда сім'ї. Проти льотка ставлять під нахилом до стінки вулика 

дощечку, щоб менше подразнювалися бджоли. При зимівлі на волі бджоли більше 

використовують кормів на 2-5 кг. На даний час, у зв'язку із зміною клімату, — 

осінь стала більш затяжною, а зима приходить раптово, майже безсніжна, 

вітряна, — зимувати бджолиним сім'ям на дворі досить ризиковано. Різкі 

охолодження клубу призводять до того, що сім'я більшу частину кормів 

використовує швидше чим заплановано і підготовлено. При зимівлі на волі 

бджоли більше використовують кормів на 2-5 кг. На даний час, в зв’язку із зміною 

клімату, – осінь стала більш затяжною, а зима приходить раптово, майже 

безсніжна, вітряна, — зимувати бджолиним сім'ям на дворі досить ризиковано. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B7_%D0%B1%D0%B4%D0%B6%D1%96%D0%BB
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Різкі охолодження клубу призводять до того, що сім'я більшу частину кормів 

використовує швидше чим заплановано і підготовлено. 

   Треба бути готовими до того, що в другій половині зими може виникнути 

необхідність підгодовувати сім'ї. 

   Зберігання кількості бджолиних сімей, їхньої сили й енергії під час зимівлі 

сприяє прискореному розвитку сімей навесні, ефективному запиленню садів і 

ягідників, одержанню більш раннього приросту сімей і підвищує 

медопродуктивність. Краще зимують і менше витрачають кормів на одиницю 

живої маси сильні бджолині сім'ї. Чим глибший спокій, тим менше зношується 

організм і життєздатнішою входить сім'я у весну.    Продуктивність бджолиних 

сімей підвищується також , коли на них не діють різні подразники (світло,стуки, 

різкі запахи,шкідники), немає великих перепадів температури, відхилень від 

норми вологості повітря (спрага або вогкість), надмірне надходження у товсту 

кишку неперетравлених решток із недоброякісного корму або виснаження 

організму в слабких сім'ях. 
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2020р. Тема: Утримання бджіл та догляд за ними. 

 

План 

1. Типи вуликів 

2. Розмноження бджіл 

3. Пасічницький інвентар та обладнання 

 

 

1.   Вулик — житло бджіл й основний інструмент пасічника. Надійно захищає 

бджолине гніздо від холоду й різких змінтемператури і вологості повітря. Має 

достатній об'єм для розвитку сім'ї й розміщення запасів корму й хорошу 

вентиляцію. Виготовляють вулики з пінопласту, дерева, соломи чи інших теплих і 

пористих матеріалів. Успіх пасічництва цілком залежить від того, наскільки вулик 

сприяє збереженню сім"ї взимку, розвитку сім'ї навесні й прояву її продуктивних 

якостей під час збирального сезону, а також від зручності у роботі пасічнику. 

   Сучасний бджоляр може вибрати вулик по своєму смаку. Адже у сфері 

бджільництва використовується безліч різновидів вуликів. Їх розрізняють за 

конструкцією, обсягом, матеріалів і функціональності. Вибрати підходящий вулик 

– значить забезпечити нормальну життєдіяльність бджіл. 

   Складається вулик з багатьох частин і може повністю чи частково розкладатись, 

щоб забезпечити пасічнику легкий і зручний доступ до бджіл.Основними 

частинами вулика є гніздова частина, корпуса і магазин з комплектами рамок, дно 

з льотком, дашок з годівницею-напувалкою. 

   Вулики розрізняють за типом і розміром рамок, кількістю й розміром корпусів 

(надставок, магазинів) і формою ден і дахів. Залежно від форми корпусу гніздо 

можна розширювати в горизонтальному чи вертикальному напрямках. Перший 

тип вуликів називають горизонтальними (лежаки). Інші вулики — вертикальні. 

  Нерозбірне природне житло бджіл — дупло передбачало виламування стільників 

руйнуванням його цілісності. Рукотворне житло — борть було частково 

розбірним і надавало можливість його повторного використання після щорічного 

вирізання медових щільників. До нерозбірних належать також плетені вулики-

сапетки. 

  Розбірні вулики Колоди і дуплянки — рукотворні житла бджіл, які можуть 

розглядатися як частково розбірні, надавали можливість бортнику здійснювати 

їхній огляд на землі з двох протилежних торців. М Вітвицький збільшив ступінь 

розбирання колоди до 6–ти, зробивши дві звуженими доверху і дві розширеними 

донизу. Повністю розбірним вулик став за можливості виймати щільники. 

   Лінійні вуликиЛінійні вулики мають замість повноцінних рамок лише одну 

верхню планку — лінійку, на якій тримається відбудований стільник. Натепер 

лінійка вдосконалена додатковим дротом вигнутим П-образно і закріпленим до 

лінійки так, що обмежує з боків і знизу периферію відбудованого щільника. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0


69 

 

Перевага лінійкового вулика в можливості забезпечення бджолам доступного 

переходу між стільниками взимку. 

   Рамкові вулики 

   Рамковий вулик П.Прокоповича принципово відрізняється від послідуючих тим, 

що рамки в ньому спираються на свою нижню планку і відсутній поза рамковий 

простір. В абсолютній більшості інших відомих рамкових вуликів рамки 

підвішуються на плечиках верхньої планки, внаслідок чого утворюється поза 

рамковий простір шкідливий для комфортної зимівлі бджолосімей. 

   Горизонтальні вулики 

   Вулики даного виду характеризуються тим, що рамки у них ставляться у 

горизонтальний ряд одна за одною. також ці вулики називають лежаками.   

Горизонтальні вулики, або «лежаки», мають один поверх і характеризуються 

нарощуванням обсягу гнізда рамками в боки вулика паралельні фронтальній 

площині рамок. При цьому рамки у вулику можуть бути вузько-високими, або 

низько-широкими. Найбільш розповсюдженні лежаки на 24 -12 рамок. Крім того 

вулики можуть нести магазини-надставки. Лежаки прості у використанні, але 

неприродні для бджіл. 

   Вертикальні вулики 

Історія бджільництва свідчить, що бджолині дупла в деревах були, як правило, 

діаметром до 250—280 мм. Таких же розмірів клуб може утворити сильна 

бджолина сім′я. і лише поодинокі випадки виявлення дупла перерізом 300—

320 мм всередині. 

   Вертикальний вулик є природним для бджіл. Гніздо бджіл «росте», будується 

згори до низу як бурулька. Занос нектару і складання меду витискає гніздо на 

новозбудовані знизу стільники. Сім′я гріє розплід і цим же теплом випаровує 

вологу з нектару. Мед, запечатаний у стільниках, стає акумулятором тепла, 

утворюючи для бджолиної сім′ї надійні стельові «тили». Занос з пізньо літніх, 

хрестоцвітих бджоли завжди упаковували нижньою смугою і використовували 

рано восени, поки він не встигав за кристалізуватися. А якщо цей занос був 

занадто великим, сім′я мала змогу обминути його, рухаючись взимку завжди 

угору до рідших, весняних запасів, наприклад з акації. У таких умовах будь-яка за 

тривалістю зима для бджіл не буде нездоланною. 

   У бджіл прокидається ройовий інстинкт, коли житло стає повністю забудованим 

стільниками, а ті заповнювались печатним медом. Навесні — початку літа дикі 

бджоли вимушено залишали дупло, бо їм не вистачало простору для роботи, без 

котрої вони не існують, бо живуть природнім інстинктом, а не здоровим глуздом 

людини. 

Бджоли єдині у господарстві людини самі  собі заготовляють корм на 

зиму. Результат їхньої літньої роботи завжди перевищував рівень споживання 

сім′ї бджоли зайвого не з′їдять за будь-яких умов зимівлі. Решту бджоли 

залишають пасічникові і краще нього визначать, якою має бути та решта. Я 

відкачую товарний мед перед час цвітіння садів і акації. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%B4
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   Комфортне для бджіл зимове житло це вертикальна споруда, квадратного, або 

іншого близького до кола перерізу, не більше 300х300 для дуже сильної сім′ї. 

Дуже багато авторів вказують на доцільність семи стільників, а це 263 мм в 

перерізі. Корпуси гніздової частини мають відрізнятися не розмірами, а 

конструкцією, щоб забезпечити можливість доступу до гнізда без розбирання 

усього вулика. Слід ставити за мету зовсім не розбирати вулик. Керувати 

розвитком сім′ї у вулику треба за допомогою змінної діафрагми. Максимум 

інформації слід отримувати від спостереження за льотком, який бажано мати 

круглим, і без прилітної дошки. 

 

2.   ПРИРОДНЕ РОЗМНОЖЕННЯ 

   Під природними процесами розмноження медоносної бджолосім'ї у 

бджільництві мається на увазі роїння. 

   Розмноження бджіл роями 

   Умовно кажучи, сім'я поділяється на дві частини. Одна з них залишається в 

старому вулику з новою маткою, а інша летить у пошуках нового гнізда, стара 

матка летить разом з нею. 

   Перед тим, як перейти в ройовий стан, бджоли починають відбудовувати 

трутневі комірки, в результаті з'являється трутневой розплід, відбудовуються 

маткові мисочки, куди і закладаються маточники. Бджолосім'я починає із 

завидною завзятістю прогризати засувку льотка з внутрішньої сторони. Так і 

можна визначити, що сім'я почала роїтися. 

   Для того, щоб розмноження і розвиток бджіл проходило природним шляхом, 

необхідно невпинно стежити за ними, постійно бути присутнім на пасіці, щоб 

вчасно відловлювати нові рої. Іноді може статися, що роїння стане занадто 

сильним, в такому випадку без необхідних заходів можна залишитися без якої-

небудь продукції. 

   Особини в отриманих роях мають деякі переваги в бджільництві, такі як: висока 

працездатність, невпинна відбудова стільників і підвищений медозбір. Збиток 

збору меду може принести лише масове безконтрольне роїння. 

   ШТУЧНЕ РОЗМНОЖЕННЯ 

   Штучне розмноження бджолосімей значно виграє в порівнянні з роїнням, адже 

дозволяє отримати приріст бджіл за планом і з належною організованістю. Це 

дозволяє значно збільшити продуктивність всієї пасіки, попереджає утворення 

роїв, а отже, зберігає пасічнику багато часу і нервів.   Розмноження та розвиток 

відбувається під чуйним керівництвом любителя бджільництва. 

   Для формування збірних відводків з декількох бджолиних сімей береться одна-

дві расплодних рамки, які переносяться в заздалегідь приготовлений вулик. 5-6 

подібних рамок вставляється в гніздо, з боків розміщують рамку з медом і пергою, 

між рамами розміщується клітинка з Бджоломатки, потім гніздо ретельно 

утеплюється і закривається. Рекомендується обробити пчелосемью яким-небудь 

розчином з сильним запахом, адже медоносні бджоли були взяті з різних вуликів. 

Отводки необхідно робити під час активного літа, коли у вуликах залишаються 
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менш агресивні - не літня представники свого виду. За 20 днів до початку 

головного хабар можна сформувати досить сильні збірні відводки. Таким чином, 

послаблюються основні сильні сім'ї, що запобігає їх роїння. 

   Індивідуальні відводки 

   Такі відводки прийнято формувати в локаціях, де головний хабарів переважно 

пізній, а сім'ї мають близько 8-9 рамок з розплодом і 12 бджолиних вуличок. 

   У приготовлений вулик переноситься 3-4 расплодних рамки, в відводок 

стряхиваются ще комахи з 3 рамок, по краях від гнізда розміщують 3 медово-

пергові рамки. Головне, простежити, щоб основна матка не потрапляла в 

відводок. Для цього можна на час помістити її в клітинку. Отводок слід утеплити з 

боків і зверху, в материнській родині замість вилучених рамок поміщають рами з 

вощиною і суша. Не забувайте поїти комах водою, так як у воді виникає велика 

потреба. Через кілька днів необхідно перевірити, чи прийняли бджоли матку. 

Якщо ні - то потрібно замінити матку і маточник. З неплодной маткою можна 

сформувати відводок за 55 днів, а з плодной - за місяць до початку основного 

хабар. 

наліт бджіл на бджоломатки 

   У гарний і погожий день розмноження бджолиних сімей можна провести таким 

чином: до бджолиної сім'ї підноситься порожній доказів з вощиною і сотами. У 

сім'ї потрібно знайти матку, а також відібрати 4 рамки розплоду різного віку та 

перенести це все в середину вулика. Старий вулик переміщається на нове місце, а 

туди, де він розташовувався раніше, поміщають новий вулик. До старого вулика 

необхідно додати додаткову матку. 

   Поділ сімей на пів-літа 

Перевагою такого способу є те, що в кожній половині сім'ї присутній розплід і 

медоносні бджоли різного віку. Сім'ю можна розділити на пів-літа таким 

способом. У сонячний і теплий день до сім'ї підноситься порожній доказів, 

ідентичною забарвлення і форми, в нього переставляється половина расплодних і 

медово-пергових рамок. 

 

 

3.   Догляд за бджолиними сім'ями потребує певного інвентарю та приладдя, які 

полегшують працю пасічника і захищають його від ужалень бджіл.      Стамеска 

пасічницька виготовлена з металу, один кінець загнутий 

під кутом 90°. Її використовують при огляді та очищенні вуликів, збиран- 

ні прополісу 

   Димар пасічницький застосовують для обкурювання бджолиних сімей 

із метою заспокоювання бджіл. У цих димарях спалюють трухле дерево. 

   Сітка лицьова захищає обличчя від ужалень бджіл. 

   Ніж пасічницький має тонке лезо для зрізування за брусу при відкачуванні 

меду, кришечок трутневого розладу й вирізання стільників. 

   Ящики переносні використовують для перенесення порожніх та медових 

стільників і тимчасового їх зберігання. Їхвиготовляють із фанери. 

http://vsepromedok.ru/pro-bdzhil/532-matka-bdzholi-mati-vsim-materij.html
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   Скринька-табуретка потрібна для зберігання інструменту йзручності огляду 

сімей. 

   Скріпи вуликові. Ними скріплюють усі частини вуликів(дно, корпуси і дах) для 

перевезення на медозбір. Це можутьбути металева стрічка чи петлі та гачки. 

   Годівниці вуликові використовують для підгодівлі бджілсиропом або водою. 

Вони можуть бути рамковими і пластмасовими надрамковими. 

   Електронавощувач рамок. Ним можна навощувати вощинудо дроту за 

допомогою котка, але найкраще це робити задопомогою елеісгричного струму 

напругою 4—6 В. 

   Медогонки. їх поділяють на радіальні та хордіальні. Урадіальних медогонках 

рамки розміщують по радіусу, а вхордіальних — по хорді. За способом обертання 

рамок медогонки бувають зворотні й незворотні. Вони можуть працювати від 

електромотора та ручного привода. 

   Воскотопки використовують для перетоплення восковоїсировини. Вони 

бувають сонячні й парові. Сонячна воскотопка має вигляд плоского ящика, на 

який надівають раму зподвійним склом. Прямий кут до променів сонця 

регулюютьза допомогою підставки. Парова воскотопка досконаліша, 

має вигляд круглої посудини з двома стінками. У міжстіннязаливають гарячу 

воду, авсередину закладають воскову сировину і кип'ятятьна вогні. Інколи для 

видалення воску використовують воскопреси. 

На пасіках також пови- 

нен бути загальнопасічницький інвентар: напувалка пасічницька, палатка 

для огляду сімей, будкапасічницька кочова, вагидля контрольних вуликів, 

навіс на контрольний вулик; інвентар по доглядуза бджолиними сім'ями: щітка 

пасічницька, шкребачка-ло- патка; деталі та обладнання для вуликів: підставка під 

вулик, приставна льоткова дошка, рама вентиляційна, подушка утеплювальна, 

загороджувач льотковий, воскобудівельна рамка, прополісозбиральна рамка, 

роздільники рамкові пластмасові, решітки роздільні; інвентар для навощування 

рамок: затискач дроту на котушці, дошка-лекало, коток із шпорою, діркопро-

бивач, котушка із дротом; інвентар для виведення і підсаджування маток: кліточка 

Титова, ковпачок маточний, ізолятор для матки, вулик нуклеусний, кліточка 

маточна пересильна; інвентар для відкачування меду: видалювач бджіл, стіл для 

розпечатування стільників, ніж із паровим підігрівом, вилка пасічницька, сито для 

проціджування меду; інвентар для транспортних робіт: візок пасічницький, 

навантажувач вуликів, завантажувач зимівника, інструменти столярні, інстру-

менти слюсарні. 
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2020р.Тема: Організація ставкового господарства 

План 

1. Народногосподарське значення 

2. Біологічні особливості риб 

3. Характеристика ставкових риб 

4. Характеристика типів ставків 

5. Природна кормова база та підгодівля риби 

 

1.   Риба та її продукти посідають істотне місце в харчуванні людини. За вмістом 

основних поживних речовин, незамінних амінокислот, ненасичених жирних 

кислот, вітамінів та мінеральних речовин, а також за легкою перетравністю і 

засвоюваністю м'ясо риби можна віднести до дієтичного продукту Воно містить 

16-21% легко перетравного білка, який за біологічною цінністю не тільки не пос-

тупається білку теплокровних тварин, а й за деякими показниками перевершує 

його. Вміст жиру у найбільш поширеної прісноводної риби коропа становить 9-

11% (найменше у щуки 0,5-1,0%, найбільше у вугра до 32%). 

   У рибі міститься більше вітамінів, крім вітаміну С, ніж в овочах і фруктах. У 

м'ясі коропа вдвічі більше вітаміну А (каротину), ніж у лимоні, у 3,5 рази більше 

вітаміну В1, у 6,5 рази — В2 і в 15 разів більше вітаміну РР. 

   Крім того, із відходів рибної промисловості виготовляють рибне борошно, в 

якому високий уміст перетравного протеїну та інших поживних і мінеральних 

речовин, тому його використовують як кормову добавку до раціону 

сільськогосподарських тварин. 

   Світова потреба в харчових рибних продуктах становить понад 140 млн т   

Згідно з міжнародними медицинськими нормами одній людині на рік для 

споживання необхідно 20 кг риби і рибної продукції. Для населення України 

щорічно для харчування потрібно близько 1 млн т риби і рибопродукцїі, з них 

прісноводної - 240 300 тис. т. За наявності водного фонду Україна посідає одне з 

перших місць в Європі. 

   Серед видів риб, яку виловлюють, провідне місце посідають ставрида, сардина, 

скумбрія, тріскові, кілька. 

   У прудовому рибництві крім традиційних видів риб (корон, карась) все ширше 

стали впроваджувати рослиноїдних риб (білий амур, білий і строкатий 

товстолобики, чорний амур; форель, осетрові риби, пеленгас тощо). 

   В Україні вилов риби в 2009 р. становив 256853 т, що порівняно з 1995 р. менше 

на 143338 т. 

   Найбільше риби виловлено у виключних (морських) економічних зонах інших 

держав (147338 т), але менше ніж у 1995 р. на 132210 т Значну кількість вилов 

становив і у виключній (морській) економічній зоні України (67314 т), що в 2,2 

рази більше, ніж в 1995 р. У прісноводних водоймах у 2009 р. вилов риби 

становив 41808 т, тобто порівняно з 1995 р. він зменшився на 17583 т. 

Тому склалися чотири основні форми рибництва ставове, індустріальне 

(тепловодне), озерне і прибережно-морське, проте провідним з них є ставове. З 1 
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га площі ставу тільки завдяки природній продуктивності можна щороку отримати 

2-3 ц високоякісної риби, тобто стільки, скільки можна отримати м'яса за нагулу 

великої рогатої худоби чи овець на природних пасовищах такої самої площі. 

Якщо ж застосовувати годівлю риби штучними кормами, то з 1 га площі ставу 

можна отримати до 10-20 ц риби. 

   Наша країна багата на прісноводні водойми, однак рибницьке господарство на 

них розвивається недостатньо швидкими темпами і виробництво прісної риби ще 

не забезпечує попиту населення. Економічну ефективність ставового рибництва 

можна підвищити за рахунок використання води для зрошування полів і городів, 

організації нагулу качок і гусей. 

 

2.Риби — найчисленніша група хребетних тварин, яка налічує 22 тис. видів. 

Загальною характерною ознакою і наявність зябер, и допомогою яких 

відфільтровується розчинений у воді кисень. Якщо у воді його бракує, то деякі 

риби можуть дихати повітрям. Ембріони і личинки, у яких ще не розвинений 

зябровий апарат, дихають сіткою капілярів, яка пізніше зникає. 
   Для руху у воді риби мають плавники, а для зменшення тертя під час руху 

шкірні залози виділяють слиз. У риб кровоносна система замкнена з одним колом 

кровообігу і двокамерним серцем (шлуночок і передсердя). 

   Травний канал риб складається з ротової порожнини, глотки, стравоходу, 

шлуночка й кишечнику, який закінчується анусом. У ротовій порожнині риб є 

зуби, проте у деяких вони відсутні. Риби, які споживають рослинні корми і 

дрібних тварин, можуть не мати шлунка. У них перетравлення і всмоктування 

поживних речовин здійснюються у кишечнику, довжина якого залежить від 

характеру їжі. Підшлункова залоза у риб зрощена з печінкою.    Органом виді-

лення є нирки, проте основна їх функція — підтримання осмотичного тиску в 

організмі. 

   Запліднення яйцеклітини і розвиток ембріона у риб відбуваються поза 

організмом матері. Самки викидають ікру у воду, а самці виділяють сперму.   

Після злиття яйцеклітини і сперматозоїда розвивається ембріон.    

Постембріональний період розпочинається із стадії личинки, у якої живлення 

спочатку змішане, а потім - цілком зовнішнє. Мальок набуває форми дорослої 

риби, на шкірі з'являється лузга. Личинок і мальків називають молоддю. З другої 

половини першого літа життя і осені риба уже до кінця сформувалася й її 

називають цьоголітком, а після перезимівлі — однорічкою, а рибу, що прожила 

два літа, — дволіткою. 

   Завдяки переважанню у риб асиміляції над дисиміляцією вони ростуть 

упродовж усього життя, проте й характерною властивістю їх є також зниження 

обміну речовин за недостатніх умов годівлі, що дає можливість витримувати в 

зимових умовах тривале голодування. Уповільнення інтенсивності росту риб 

відбувається також унаслідок зниження температури води, якості корму, 

гідрохімічного режиму тощо. Деякі тепловодні риби (короп) зі зниженням 

температури води в осінній і зимовий періоди припиняють живлення, і ріст 
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практично не відбувається. У холодноводних риб також спостерігається зниження 

росту, хоча вони й не припиняють живлення. 

 

 

3. Короп Короп (Cyprinus carpio) – окультурена форма сазана, найбільш 

розповсюджений об`єкт аквакультури в Україні завдяки швидкому росту, 

характеру споживання їжі та розробленій технології відтворення та вирощування. 

Має добру м`ясистість, м'ясо коропа високої якості. Короп риба теплолюбива. 

Найкращий приріст відбувається за температури води 20-28 ºС. Статеве 

дозрівання коропа відбувається на 3-4 році життя. Для нереста необхідна 

температура води 17-20 ºС. Короп - риба всеїдна, але перевагу надає донним 

організмам. Товарної маси (близько 1000 г) короп може досягати на 

другомутретьому роках життя. Вирощування коропа характеризується високою 

продуктивністю та технологічністю, існують наукові підходи з інтенсифікації 

виробництва, а споживання м`яса коропа для українців є традиційним.  

   Білий, строкатий товстолобики та білий амур Білий (Hypophthalmihthus molitrix 

Val.), строкатий (Aristichthys nobilis) товстолобики та білий амур 

(Сtenopharyngodon sdella0) відносяться до рослиноїдних видів риб. Ці види 

вихідці з Далекого сходу розповсюджені в басейні р. Амур, акліматизовані в 

наших водоймах. Товстолобики – великі пелагічні прісноводні риби, маса яких 

досягає 16 кг, довжина 1 м. Статевої зрілості товстолобики досягають у віці 5-6 

років. Нерест може відбуватися під час літнього паводку при температурі води 

понад 20ºС. Саме ця особливість не дає змоги товстолобикам нереститися в наших 

водоймах, в аквакультурі здійснюється штучний нерест рослиноїдних. Білий 

товстолобик – харчується поліциклічними мікроскопічними водоростями – 

фітопланктоном, а також 53 детритом. Білий товстолобик не є конкурентом 

коропа у сфері харчування, навпаки спостерігається взаємний позитивний вплив 

на їх взаємне вирощування. 

    Строкатий товстолобик – частково рослиноїдний вид, поряд з фітопланктоном 

та детритом харчується і зоопланктоном. При значному перевищенні норм 

посадки може складати харчову конкуренцію коропу.    Білий амур – велика 

прісноводна риба, досягає 32 кг, довжини 122 см. Харчується вищою водяною 

рослинністю. У разі недостатньої кількості рослинності може перейти на 

комбікорм. Всі рослиноїдні риби є біологічними меліораторами, швидкоростущі, 

але більш теплолюбиві ніж короп. Рекомендовано вирощувати рослиноїдних риб 

в комплексі з коропом.     Чорний амур Чорний амур (М. piceus Richardson) – 

короповий вид риб. Ареал проживання чорного амура - ріки Далекого Сходу. 

Характеризується високими смаковими та харчовими властивостями. Статевої 

зрілості чорні амури досягають у віці 6-8 років при масі тіла до 18 кг. Процес 

розмноження такий же як і в рослиноїдних. В ранньому віці молодь харчується 

зоопланктоном, потім личинками хірономід. Єдина велика амурська риба, що 

харчується бентосом. Приблизно з другого року життя в харчуванні чорного 

амура переважають молюски, чисельність і маса яких і визначають темпи його 
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росту у даній водоймі. В перспективі чорного амура необхідно зарибляти 

водойми, багаті молюсками, а також в якості біологічного меліоратора. Поїдання 

молюсків зменшує ризики виникнення інвазійних захворювань, проміжним 

господарем збудників яких є молюски. Чорний амур також цікавий як об’єкт 

любительського або спортивного рибальства. Нормативи зариблення водойм 

чорним амуром, шт/га № п/п Маса риб, г Скидні стави Нескидні стави Лимани і 

водосховища 1 10-15 30-50 70-100 100-150 54 2 250-750 15-25 20-40 45-50 3 750-

1500 10-20 15-30 35-40 4 1500-2500 10-15 15-20 25-30 Карась  

   У водоймах України відомі два види карася: золотий або звичайний (Carassius 

carassius L.) та срібний (C. Auratus gibelio Bloch). Золотий карась полюбляє 

замулені, добре прогріті водойми, невибагливий та витривалий. Незамінний у 

водоймах з поганим кисневим режимом. Ріст повільний. Золотий карась стає 

зрілим у віці на 4 році життя, коли довжина його становить 10-15 см. Нерест 

починається за температури 13-15 ºС, розтягнутий на 4-5 порцій. Золотий карась – 

фитофіл. На жаль, останнім часом популяція цієї чудової риби майже зникла з 

водойм України, є необхідність її відновлення. Срібний карась мешкає у ріках із 

уповільненою течією, водосховищах, ставках і озерах з добрим водообміном. 

Статеве дозрівання срібного карася приходить на 3-4 рік. Часто зустрічаються 

однополі популяції, що складаються лише із самок. При різкому збільшенні 

чисельності і темпу росту кількість самців може дійти до 50 %. Нерест проводять 

в нерестових ставах при температурі 20-22 ºС. Срібний карась харчується 

різноплановою їжею. Лин Лин (Tinca tinca L.) – цінна ставкова риба, об’єкт в 

полікультурі. Досягає маси тіла 7,5 кг, довжини 60 см. Висока якість м’яса и 

невибагливість до умов утримання робить цей об’єкт аквакультури цінним та 

бажаним в рибницьких господарствах. На жаль, в сучасній аквакультурі цей 

об’єкт рибництва незаслужено забутий. Лина можна вирощувати в полікультурі з 

коропом. Нерест лина проводиться при температурі води 22 ºС. В аквакультурі 

нерест лина 55 частіше здійснюють заводським способом, в інкубаційних 

апаратах Вейса. Веслоніс Веслоніс (Polyodon spathula) пристосований до різних 

умов проживання від субтропіків до різкоконтинентального клімату, є єдиним 

представником ряду осетроподібних, завезений в Україну з Північної Америки. 

М'ясо та ікра мають високі смакові якості. Особливий інтерес до культивування 

веслоноса полягає в можливості введення в іхтіокомплекси внутрішніх водойм 

риб сестонофагів, що не потребують штучної годівлі, характеризуються 

прискореним ростом в поєднанні з високою харчовою та дієтичною якістю м’яса. 

Основу живлення веслоноса складають планктонні організми, переважно нижчі 

ракоподібні. Це швидкоросла риба, що досягає маси тіла понад 70 кг та довжини 

понад 2 м. Статева зрілість веслоноса наступає у самців на 6-8 році життя, у самок 

– на 7-14 році. Нерест веслоноса відбувається за температури води 13-16 ºС. 

Нормативи вирощування веслоноса в різних варіантах полікультури Показник 

Варіант 1 Варіант 2 веслоніс Білий товстолобик амур веслоніс товстолобик амур 

білий чорний строкатий білий білий чорний Щільність посадки на вирощування, 

тис. шт -непідрощених личинок - 25.5 3,0 1,5 - 6,0 20 3,0 1,5 -підрощених личинок 
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масою, мг: 56 до 25 - 13,5 1,0 0,5 - 1,0 10 1,0 0,5 до 150 3,0 - - - 2,0 - - - - шт/га: 

Однорічок 150 140 70 40 70 80 400 70 40 Дворічок 70 250 60 30 40 45 200 60 30 

Трирічок 50 190 50 20 35 40 150 50 20 Чотирирічок 40 180 50 20 35 35 130 50 20 

Пятирічок 35 170 50 10 25 30 100 50 10 Веслоніс більш вимогливий до кисневого 

режиму водойми, чим короп або рослиноїдні риби. Вміст кисню у воді має бути 

не менше 5 мг/л. Водночас він порівняно добре переносить тимчасове зниження 

рівня кисню у воді до 1,5-2 мг/л. Веслонос благополучно зимує в коропових 

зимувальних ставках. Икру веслоноса інкубують в тих же апарат, що і ікру 

осетрових риб (апарат «Осетр»). Оптимальна температура інкубації веслоноса 14-

18˚С. Європейський сом Звичайний або європейський сом (Silurus glanis) 

представляє інтерес для товарного вирощування в монокультурі, а також 

використання як біологічного меліоратора в ставках і водосховищах. Статева 

зрілість у сома настає на 4-5 роках життя, в цей час маса його складає 1-2 кг, 

довжина тіла складає 60 см. Нерест сома відбувається у кінці травня початку 

червня при температурі води 20-23˚С. Нормативи для розведення та вирощування 

сома звичайного Оптимальне співвідношення статей, самки: самці 1:2 

Заплідненість ікри, % 70-80 60-80 Вихід 4-денних личинок від 1 кг заплідненої 

ікри, тис.шт. 60-140 Тривалість інкубації, доби 2,5-3,5 57 Виживання 10-добових 

личинок від однієї самки масою 8,5 кг, тис. шт. 50-70 Щільність посадки личинок 

в басейни на 11-21-у добу, шт./л 50-100 Оптимальна температура вирощування 

личинок, ˚С 24 Виживання 3-х недільних личинок, % 90-95 Щільність 

вирощування цьоголіток в монокультурі, тис. шт. 3-5 Маса, г: При посадці 2-5 

При вилові 30 Рибопродуктивність, кг/га 70-75 Щільність посадки годовиків, 

шт./га 100-500 Маса двохліток, г 500 Рибопродуктивність, ц/га 1-2 Щука Щука 

(Esox lucius L.) мешкає в зарослих, малопроточних або стоячих водоймах Європи, 

Азії, Північної Америки, тримається біля бровки водяної рослинності. Маса щуки 

досягає 5,5 кг, довжина – 80 см. Самці дозрівають на 2-3, самки на 3-4 рік життя, 

нерест відбувається відразу після танення льоду на водоймі при температурі 6-

10˚С на мілинах та зарослих місцях. Щука-хижак. Особливістю нерестової 

компанії щуки є те, що на 13-14 – добовому зростанні через 2-3 дні після початку 

активного плавання мальків щуки необхідно відловлювати. Залишення вилову 

мальків щуки на більш довгий термін призведе до поїдання їх плідниками та 

більш великими мальками. При вирощенні спільно з коропом вихід товарних 

цьоголітків становить 20% з числа посаджених, середня маса цьоголітків буде 

становити 200-300 г. Заводським способом личинку щуки інкубують в апаратах 

Вейса 

 

 

4. Залежно від біологічних особливостей культивованих риб та їх відношення до 

умов зовнішнього середовища ставові господарства поділяють на 2 типи: 

тепловодні і холодноводій. У тепловодних господарствах розводять такі основні 

види риб: короп, білий і строкатий товстолобики, білий і чорний амури, 

канальний і звичайний соми, великоротий буфало, веслоніс, піленгас, щука, судак, 



69 

 

лин, золотий і сріблястий карасі, лящ тощо. Основним об'єктом у них є короп, 

тому їх ще називають короповими. У холодноводних господарствах основним 

об'єктом розведення є райдужна форель, тому їх називають форелевими. Основу 

рибництва України формують тепловодні ставові господарства, які за 

особливостями технологічного процесу вирощування риби поділяють на 2 групи: 

повносистемні і неповносисгемні. 

   Повносистемні — це господарства, які мають усі категорії ставів, а розведення і 

вирощування риби в них здійснюється від отримання посадкового матеріалу і до 

товарної риби. 

   Донеповносистемних ставових: господарств належать риборозплідники, які 

вирощують посадковий матеріал (личинок,мальків, цьоголітків, цьогорічок, а в 

разі трирічного обороту і дворічок коропа), та нагульні господарства, що 

спеціалізуються на виробництві товарної риби. 

Залежно від прийнятої технології вирощування рибницькі господарства працюють 

за одно-, дво- і трирічними циклами. Цикл — це тривалість вирощування риби від 

личинки до товарної маси. У нашій країні здебільшого прийнято дворічний цикл, 

тобто товарну рибу вирощують 2 роки. У перший рік отримують цьоголітків 

масою 20-30 г, а впродовж другого літа вирощують товарну рибу. 

   У повносистемному ставовому господарстві стави поділяють на виробничі і 

спеціалізовані. До виробничих належать нерестові, малькові, вирощувальні, 

зимувальні, нагульні; спеціалізованих — літні маточні, літні ремонтні, 

карантинні, ізоляторні, стави-садки і головний став. 

   Виробничі стави. Нерестові — призначені для нересту, розвитку ікри і 

утримання личинок. Розміщують їх на родючих грунтах з м'якою рослинністю і 

будують поряд з мальковими, вирощувальними і маточними ставами площею 0,1 

га. 

   Малькові призначені для дорощування личинок, які надходять із нерестових 

ставів чи інкубаційних цехів. Процес триває 15- 18, а іноді до 40 діб, личинки за 

цей період переходять у стадію мальків. Площа ставів становить до 1 га, ложе їх 

орють і вносять органічні добрива для кращого розвитку кормової бази. 

   Вирощувальні призначені для вирощування цьоголітків упродовж вегетаційного 

періоду, в кінці якого молодь пересаджують у зимувальні, а іноді у нагульні стави. 

Розташовують їх недалеко від нерестових і зимувальних ставів. Площа 

вирощувальних ставів 10-15 га, глибина 1-1,5 м. 

   Зимувальні призначені для зимового утримання риб різного віку (цьоголітків, 

дволітків, ремонтної групи риб і маточного поголів'я), їх поділяють на стави 

першого порядку, де утримують цьоголітків коропа і рослиноїдних риб; другого 

— для зимівлі дволітків і ремонтної групи; маточні — для зимівлі маточного 

поголів'я риб. Площа зимувальних ставів - 0,5-1 га (максимум 1,5 га), глибина - 

1,2- 1,5 м і температура води - 1-2° С. Крім зимувальних ставів цьоголітків на 

зимівлю можна пересаджувати у зимувальні комплекси і будиночки з басейнами, 

у басейни і садки. 
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   Нагульні призначені для вирощування риби до товарної маси, їх площа 100-150 

га і середня глибина 1,3-2,2 м. 

   Спеціалізовані стави. Літні маточні і літні ремонтні призначені для нагулу 

плідників і ремонтного молодняку. Площа їх залежить від кількості статевих груп 

риби, а вимоги до них такі самі, як і до нагульних ставів. Карантинні — для 

витримування риб, які завезені з інших господарств. Ізоляторні — для утримання 

хворої риби. Їх використовують і взимку, тому 60% їх площі повинніі мати таку 

саму глибину, як і зимувальні стави. Розміщують їх за 20 м від інших ставів. 

   Стави-садки використовують восени для збереження живої риби до її реалізації, 

а навесні — для тимчасового утримання однорічок, призначених на реалізацію.   

Також у них утримують плідників і ремонтний молодняк, який потім 

пересаджують у маточні, а плідників — у нерестові стави. Площа ставів-садків - 

0,1 га, а глибина така сама, як у зимувальних. Головний став  призначений для на-

копичення води, її відстоювання і подавання до системи виробничих ставів. 

   За трирічного циклу вирощування риби у господарствах передбачають ще одну 

додаткову категорію ставів —вирощувальністави другого порядку, завданням 

яких є вирощування дворічок. За будовою вони подібні до нагульних ставів. У 

рибницьких господарствах з дворічним циклом дотримуються такої площі 

окремих категорій ставів: нерестові — 0,1-0, 5%, вирощувальні — 3-7, нагульні — 

91-96, зимувальні — 0,2-1%. 

 

5. У рибництві класифікація кормів має певні особливості порівняно із 

традиційною. Корми поділяють на природні і неприродні для риб, або штучні.  

   До природних кормів належать різні групи гідробіонтів рослинного та 

тваринного походження, які є кормом для відповідних видів риб і визначають 

приріст рибної продукції, тобто створюють природну рибопродуктивність. 

Коловертки, гіллястовусі, веслоногі і жаброногі ракоподібні є улюбленим кормом 

більшості прісноводних риб. Інфузорії, дафнії, коловертки та артемії часто 

використовують як стартові корми для більшості об’єктів аквакультури.  

   Риби, як об’єкт розведення, неоднакові за типом і характеру живлення. Серед 

них зустрічають хижі та мирні твариноїдні, рослиноїдні, всеїдні, планктоно- і 

бентосоїдні. Однак на ранніх стадіях розвитку всі вони проходять через фазу 

живлення різними формами зоопланктону. У дорослих особин в процесі еволюції 

травна система набула здатності адаптуватися до якості корму, що дає рибам 

можливість освоювати різні екологічні ніші. Це слугує біологічною основою для 

використання у рибництві штучних кормів.   Із неприродних або штучних для риб 

застосовуються корми рослинного походження зернові (злакові, бобові), макуха і 

шрот, відходи борошномельного виробництва, вища водна рослинність. З кормів 

тваринного походження використовують відходи переробки тварин (у тому числі 

риби і птиці), молока та ін. Використовуються також продукти мікробіологічного 

і хімічного синтезу: кормові дріжджі, фосфатиди, відходи бродильних 

виробництв, мінеральні добавки, амінокислоти, синтетичні препарати вітамінів, 

гормонів, ферментів і антибіотиків. У годівлі риб переважно використовують 
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комбікорми для різних видів і вікових груп риб.    Переважно застосовують 

повнораціонні комбікорми, які містять усі необхідні поживні речовини у 

потрібній кількості і оптимальному співвідношенні та забезпечують реалізацію 

генетичного потенціалу організму риб щодо росту, нормальний розвиток і 

фізіологічний стан.  

    В залежності від стадії розвитку риб чи мети її вирощування (посадковий 

матеріал, плідники, товарна продукція, тощо) комбікорми поділяють на такі типи:  

   1. Стартові. Корми призначені для личинок, мальків та ранньої молоді. До їх 

складу, якості і привабливості ставляться найбільш суворі вимоги. Вони повинні 

бути не тільки концентратами усіх поживних речовин, необхідних для 

забезпечення інтенсивного обміну, але і містити їх у формі, що доступна для 

травної системи молоді, що розвивається. Комбікорми цього типу діляться на три 

основні групи. 

    Перша призначена для риби із довгим циклом ембріонального і 

передличинкового розвитку, личинки яких при переході на зовнішнє живлення, 

мають відносно розвинуту травну систему (типовими представниками є лососі).  

   Друга – для риб з коротким циклом ембріонального розвитку і раннім 

переходом на зовнішнє живлення за погано сформованої травної системи 

(представником є короп).  

   Третя група кормів, займає проміжне положення, повинна задовольняти потреби 

личинок, що мають до початку активного живлення травну систему, 

функціонально більш розвинуту, ніж у коропових, але менше, ніж у лососевих риб 

(представники осетрові та сигові).  

   2. Ростові. Корми для старшої молоді. Основні вимоги: корми повинні 

забезпечувати нормальний розвиток і фізіологічний стан риб, а також високу 

інтенсивність росту в період вегетації; накопичення до осені оптимального запасу 

поживних речовин і енергії, а також їх економну утилізацію в зимовий період; 

сприяти високі збереженості; сприяти збереженню певних ресурсів в організмі 

для наступного росту на другому (третьому) році життя. Цей тип комбікормів 

використовується у ставовому рибництві при вирощування цьоголіток. 

   3. Продукційні. Корми для вікових груп риби, що призначена для вирощування 

товарної продукції. Вони повинні забезпечити швидкий ріст, нормальне здоров’я, 

а також високу якість продукції і економічну ефективність її виробництва.  

   4. Репродукційні. Корми призначені для ремонтно-маточного поголів’я та 

плідників. Вони повинні сприяти інтенсивному росту риб, нормальному розвитку 

і функціонуванню органів відтворення, забезпечувати високу резистентність 

потомства. 5. Спеціального призначення. Ці комбікорми використовуються з 

конкретною метою, як правило, в обмежений період (лікувальнопрофілактичні, 

антистресові, пігментуючі та ін.) 

 

Самостійне вивчення 

Тема:Типи, системи та обороти в ставковому господарстві (Шерман І.М. 

Ставове рибництво стор.262-265 законспектувати). 
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2020р. Практична робота 

 
Розрахунок посадки риби у ставки 

Мета: навчити студентів проводити розрахунки посадки риби в ставки різних категорій. 

Матеріали та обладнання: індивідуальні завдання, лічильна техніка. 

Завдання 1 
Розрахувати посадку риби у вирощувальні та нагульні ставки. 

 

Умова завдання 

 

Вихідні дані для розрахунків посадки риби у вирощувальні 

та нагульні ставки 

№ з/п 
Показники для розрахунків 

Одиниця 

виміру 
Значення 

1. Площа вирощувального ставка га 
 

2. Природна рибопродуктивність кг/га 
 

3. Маса цьогорічок восени кг  
4. Вихід цьогорічок % 

 

5. Площа нагульного ставка га 
 

6. Планова маса риби восени кг  

7. Маса річників при зарибленні ставка кг 
 

8. Вихід дворічок %  -------------------  

 

Методика виконання 

 

1. Для визначення норми посадки у вирощувальні ставки використовується формула 

А = ГхПх100 (Вхф), 

де А - норма посадки, шт.; 

Г - площа вирощувального ставка, га; 

П - природна рибопродуктивність, кг/га; 

В - маса цьогорічок восени, кг; 

Р - вихід цьогорічок, %. 

 

2. Норма посадки риби у нагульні ставки визначається за формулою _ГП-100 

= (В-в).р- 

де А - чисельність дворічок під час посадки, шт.; Г - площа нагульного ставка, га; 

В - планова маса риби восени, кг; 

в - маса річників при зарибленні ставка, кг; 

Р - вихід дворічок, %. 

 

Завдання 2 

Визначити, яку кількість коропів-плідників необхідно повносистемному господарству, 
котре виробляє за рік 3000 ц риби. 

Умова завдання 

Маса товарної риби становить 0,5 кг. Збереженість дворічок - 90%, збереженість 

цьогорічок - 80%, збереженість мальків - 65%. Від однієї самки отримують 100000 мальків. 
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Співвідношення самок і самців І : 2. Резерв самок і самців - 50%. 

Методика виконання 

1. Визначити, скільки штук товарного коропа необхідно отримати. Для цього потрібно 

потужність господарства поділити на масу товарної риби. J 

2. Визначити кількість дворічок. їх на 10% більше, ніж товарної риби. 

3. Визначити кількість цьогорічок. їх на 20% більше, ніж дворічок. ;-/■’ - ’ 

4. Визначити кількість мальків. їх на 35% більше, ніж цьогорічок. 

5. Визначити кількість самок. Для цього кількість мальків необхідно поділити на вихід 

мальків від однієї самки. 

6. З урахуванням співвідношення самок до самців, визначаємо кількість самок і 

самців. /е?, ЇН . 

7. Визначити кількість самок і самців з урахуванням 50% резерву. 

Висновки. _________________________________________________________  ___  

Після виконання практичного заняття студент повинен знати: методику проведення 

розрахунків по посадці риби в ставки. 

Уміти: проводити розрахунки щодо посадки риби в ставки та визначення кількості 

плідників. 

Контрольні запитання 

1.Які є типи ставків? 

2.Як поділяються ставки за системами та оборотами? 

3.Охарактеризуйте типи ставків. 

4. Поясніть значення терміну “природна рибопродуктивність”. 

5 Яка маса цьогорічок при посадці в зимувальні ставки? 

6. Яка середня жива маса товарної риби? 

7.Які фактори впливають на зимівлю коропа?

 

Дата: 

Оцінка ___________________  

Підпис викладача __________  
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2020р. Тема: Організація ведення галузі кролівництва тахутрового 

звірівництва 

 

План 

1. Значення галузі 

2. Біологічні особливості кролів і хутрових звірів 

3. Характеристика основних порід кролів 

4. Годівля та утримання кролів 

5. Види хутрових звірів 

 

1.   Кролівництво — одна із перспективних галузей м'ясного тваринництва. 

М'ясо кролів має велике значення як дієтичний продукт харчування людей.   

Воно соковите, ніжне, має низьку калорійність за значного вмісту 

повноцінною білка, налєжтлть до білого м'яса і рекомендується як дієтичний 

продукт дітям, людям похилого віку, а також у разі захворювань шлунка, 

печінки, серцево- судинної системи. За вмістом білка м'ясо кролів 

поступається лише індичатині. Із м'яса кроля в організмі людини засвоюється 

до 90% білка, тоді як із яловичини лише 62%. Порівняно із курячим м'ясом 

кролятина містить у 2,7 рази менше холестерину. Кролячий жир 

легкоплавкий і за якістю переважає яловичий, баранячий і свинячий. У 

зв'язку з цим м'ясо кролів на європейських ринках цінується значно дорожче, 

ніж м'ясо курчат-бройлерів. 

   Кролівництво є важливим резервом у постачанні легкої промисловості 

хутровою сировиною. Із пуху виробляють кращі сорти фетру, різні 

трикотажні вироби і головні убори, а зі шкіри — різні галантерейні вироби і 

легке взуття. Крім того, кролів використовують у медицині і ветеринарії як 

лабораторних тварин для проведення досліджень з випробовування 

фармакологічних препаратів та виготовлення вакцин. 

   Хутрове звірівництво є основним джерелом постачання шкурок норок, 

лисиць і песців для хутрової промисловості країни і експорту. Останнім 

часом воно набуло певних здобутків і тенденцій розвитку в культурі 

сільськогосподарського виробництва. Особливо інтенсивно звірівництво 

почало розвиватися з удосконаленням систем утримання, розведення та 

годівлі звірів. Значно розширився асортимент шкурок завдяки розведенню 

кольорових гипіе, особливо норок і нутрій, розпочато впровадження нових 

об'єктів хутрового звірівництва: фреток, лисиці-вогнівки, шиншили, ондатри 

тощо 

 

 

2.   До найважливіших біологічних особливостей домашніх кролів відносять 

високу плодючість, короткий період крільності, поєднання вагітності з 

лактацією, скороспілість, відсутність сезонності у розмноженні, копрофагію. 

На відміну від інших сільськогосподарських тварин кролі у 4-5-місячному 

віці досягають статевої зрілості і здатні до спаровування й отримання від них 

потомсгва. 
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   Тривалість вагітності у кролиць становить у середньому ЗО днів (2.8-32).    

Кролиці народжують 6-12 кроленят і на першу-другу добу після окролу 

приходять в охоту і запліднюються. Цю особливість кролівники 

використовують у господарських умовах для проведення ущільнених 

окролів, що дає можливість за добрих умов годівлі й утримання мати від 

кролиці впродовж року до 10 окролів і виростити 60-70 кроленят. 

За скороспілістю кролі переважають інших сільськогосподарських тварин. 

Кроленята народжуються живою масою 40-80 г і на6-ту добу після 

народження вони подвоюють їх, на кінець третього тижня — збільшують у 5-

6 разів. У 3,5-5-м ісячному віці кроленята за інтенсивного рівня годівлі 

досягають живої маси 2,5-3,5 кг за виграти кормів на 1 кг приросту живої 

маси 3-4 к. од. 

   Успішне розведення хутрових звірів у неволі грунтується на знанні їхніх 

біологічних особливостей і створенні умов для нормального прояву всіх 

життєво необхідних функцій організму. 

   Звірі, яких розводять у неволі, не втратили захисних рефлексів. У них 

залишаються повадки диких родичів щодо людини, що створює певні 

незручності з догляду за ними. Характерною особливістю їх є сезонність 

основних життєвих процесів — розмноження, линяння та обмін речовин, які 

особливо яскраво виражені у хижаків. Для звірів притаманна 

моноестричність, тобто здатність давати приплід один раз на рік. Ця 

особливість у поєднанні з вираженою сезонністю розмноження характеризує 

певний, власти¬вий лише їм, естральний цикл, суть якого полягає в тому, що 

впродовж майже 9-10 міс. їхні статеві органи перебувають у фазі спокою 

(фізіологічного стерилітету). 

   Линяння хутрових звірів відбувається двічі на рік: навесні зимовий 

хутровий покрив замінюється на літній, а наприкінці літа — на зимовий.    

Процес линяння закінчується у кінці жовтня — на початку листопада. Обмін 

речовин у хижих хутрових звірів найінтенсивніший у літній період, восени 

знижується, найнижчий — взимку, а навесні знову підвищується Відповідно 

до обміну речовин змінюється і жива маса звірів: влітку — найменша, взимку 

(грудень — січень) — найбільша. 

   У нутрій і шиншили відсутня сезонність біологічних циклів. Вони 

розмножуються протягом року, линяння не обумовлене певними строками, 

відсутні сезонні коливання обміну речовин і взимку він лише на 10% вищий, 

ніж улітку. Не спостерігається і значних коливань їх живої маси. 

   Тривалість вагітності у хижаків коротка. Звірята народжуються голими, 

беззубими, сліпими та глухими і лише через 2-3 тижні покриваються пухом, 

відкриваються очі, прорізуються зуби і слух. У гризунів тривалість вагітності 

значно довша, малята народжуються більш розвиненими і швидко 

пристосовуються до самостійного життя. У процесі живлення норки, лисиці і 

песці споживають переважно корми тваринного походження. У них малий 

об'єм шлунка, короткі кишки, вони погано перетравлюють рослинні корми, 

особливо клітковину. Нутрії і шиншили живляться переважно рослинними 

кормами. 
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3.   В Україні найбільш поширеними породами кролів є: сірий велетень, 

сріблястий білий велетень, радянська шиншила, віденський блакитний, 

каліфорнійська. Розводять, але значно менше і такі породи: метелик, 

російський горностай, білий пуховий, новозеландський білий. 

За живою масою породи кролів поділяють на великі (понад 4,5 кг), середні 

(3-4,5 кг) і дрібні (до 3 кг), а за характером продукції — на м'ясо-шкуркові, 

пухові і м'ясні і за довжиною волосяного покриву — на нормальношерсті, 

короткошерсті і довгошерсті. 

   Більшість м'ясо-шкуркових порід належать до нормальноше- рстих, 

довжина їх волосяного покриву перебуває в межах 3,5-4 см. До 

короткошерстих відносять м'ясо-шкуркову породу рекс (1,8-2 см), а 

довгошерстих — пухові породи з довжиною волосяного покриву понад 4 см. 

   Сірий велетень — порода, виведена у звірорадгоспі «Петровський» 

Полтавської області відтворним схрещуванням місцевих кролів з тваринами 

породи фландр. Середня жива маса дорослих кролів становить 5 кг з 

коливанням 4,1-7 кг. Забарвлення хутра у них чотирьох типів: сіро-заяче, 

темно-сіре, залізно-сіре та чорне. 

Кролиці народжують 7-8 кроленят живою масою до 80 г. Кроленята за 

добрих умов годівлі інтенсивно ростуть: у 2-місячному віці досягають живої 

маси 1,5 кг, а у 4 міс — 2,6 кг. Добре пристосона ні до місцевих умов 

України. Забійний вихід становить 55-57%. 

   Білий велетень — порода, виведена в XIX ст. в Бельгії та Німеччині. 

Середня жива маса повновікових кролів 5,1 кг, кращих осо бин — 6,5-7 кг і 

більше. Волосяний покрив густий, білий, очі роже ві. Кролиці народжують 7-

8 кроленят живою масою близько 90 і . Кроленята ростуть інтенсивно: у 2 

місяці їх жива маса досягає 1,5 кг, а у 4 — 2,6 кг. Витрати корму на 1 кг 

приросту живої маси 3-4 к. од. Забійний вихід у 3-4-місячному віці становить 

56-59%. 

   Сріблястий — порода, виведена у звірорадгоспі «Петровоський» 

Полтавської областіі «Тульський» схрещуванням кролів породи шампань і 

місцевих чорних. Середня жива маса дорослих кролі» — 4,5 кг, а за добрих 

умов годівлі — 5,8-6,6 кг. Кроленята народжуються живою масою 75 г, 

ростуть інтенсивно: у 2 місяці досягають 2 кг, а у 4 — близько 4 кг. Забійний 

вихід становить 57-61%. 

   Радянська шиншила — порода,, виведена у господарствах Московської та 

інших областей Російської Федерації. Дорослі тварини мають живу масу в 

середньому 5 кг, окремі досягають 7 кг. Кроленята народжуються живою 

масою 75 г, мають високу енергію росту: у 2 місяці досягають живої маси 

1,7-1,8 кг, а у 4 — 3,5-3,7 кг. Забійний вихід становить 56-63%. На 1 кі 

приросту у віці 2-3 місяців витрата корму становить 3-4 к. од. Шкурки мають 

сріблясто-блакитне забарвлення. За чисельністю це найбільш поширена 

порода. 

   Віденська блакитна — порода, виведена в Австрії наприкінці XIX ст. 

Жива маса дорослих кролів у середньому досягає 4,5-5 кг, а окремих особин 

— до 7 кг. Кроленята народжуються живою масою 70 г і у 2-місячному віці 
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досягають маси 1,7 кг, а у 4 міс — 3 кг. Забійний вихід 56-59%. Кролиці за 

окріл приносять 8-9 кроленят. 

   Новозеландська біла — м'ясна порода, виведена у США. Дорослі кролі 

мають живу масу в середньому 4,5 кг. Кролиці народжують 7-12. кроленят, 

живою масою 45 г. Молодняк у 2 місяці досягає живої маси 1,8-2,2 кг, а через 

місяць — 2,7-3 кг. Забійний вихід становить 52-58% і на частку м'яса у тушці 

припадає 77,5%. 

   Каліфорнійська — м'ясна порода кролів, виведена у США. Дорослі кролі 

мають живу масу 4-5 кг. Кроленята народжуються живою масою 45 г і у 2 

місяці досягають живої маси 1,9-2,3 кг. Забійний вихід 56-60%, а м'яса у 

тушці 82-85, жиру — 1,8-2,5%. 

   Біла пухова порода — виведена у звірівницьких господарствах Курської 

області і Татарстану. Від дорослих кролів за рік отримують від 300 до 500 г 

иисокоякісного пуху, від окремих екземплярів — до 700-1000 г. Кролиці 

народжують не більше ніж 7 кроленят, які у 2 місяці досягають маси 1 кг. 

Поголів'я поширене переважно серед кролівників-аматорів. 

 

 

 

4.   Кролів утримують у клітках двох видів: з постійним гніздовим 

відділенням (двосекційні) і без гніздового відділення (односекційні). Настил 

у гніздовому відділенні дерев'яний, щільний, а у кормовому — сітчастий.   

Клітки обладнані годівницями і напувалками . В односекційні клітки під час 

окролу вставляють гніздові ящики. 

   Норма площі на одну голову молодняку м'ясо-шкуркових і пухових порід 

— 0,12 м2, племінного молодняку — 0,17 м2. Довжина клітки 1,7 м, ширина 

0,7, висота не більше ніж 0,6 м. Посадка товарного молодняку у груповій 

клітці не більше ніж 10 голів, а племінних кролиць — не більш як 5 голів. 

Плідників розміщують індивідуально. 

На кролівничих фермах застосовують зовнішньокліткову чи щедову системи 

утримання. У разі промислового виробництва кролятини тварин утримують у 

приміщеннях закритого типу з регульованим мікрокліматом і механізацією 

трудомістких процесів. Проста зовнішньокліткова система утримання 

застосовується переважно кролівниками-аматорами, а шедова — на середніх 

і великих кролефермах, які надають змогу застосовувати механізацію вироб-

ничих процесів (напування, роздавання кормів, прибирання гною тощо). 

   Корми — основна стаття витрат у кролівництві. За шедового утримання 

корми у собівартості продукції становлять 30-40%, а в разі інтенсивного 

промислового розведення — зростають до 75% у зв'язку зі зниженням витрат 

на обслуговування, амортизацію кліток тощо. Отже, організація раціональної 

годівлі кролів за промисловими методами ведення галузі набуває дедалі 

більшого поширення. 

   Нормують годівлю кролів залежно від живої маси, віку, фізіологічного 

стану. Слід зазначити, що потреба кролів в енергії, поживних і біологічно-

активних речовинах не достатньо вивчена, особливо за інтенсивного 
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розведення їх у закритих приміщеннях і сухого типу годівлі. Практично у 

промисловому кролівництві тварини отримують удосталь збалансований 

раціон. Деякі обмеження слідзастосовувати для дорослих племінних тварин, 

схильних до ожиріння. 

   Кріль — тварина рослиноїдна з однокамерним шлунком (об'єм 150-200 мл) 

і кишковим типом травлення. Завдяки певним фізіологічним особливостям 

травлення кролі добре перетравлюють не тільки зернові корми, а й 

вегетативну масу рослин у свіжому, висушеному і силосованому вигляді та 

гілковий корм. Добрим кормом для них є коренеплоди,, картопля, гарбузи, 

кабачки, кормова капуста тощо. У невеликій кількості (5-10 г) до раціону 

включають корми тваринного походження — молоко, рибне борошно тощо.    

До раціонів кролиць і молодняку після відлучення вводять вітамінні і 

мінеральні добавки, а також згодовують молоко. 

   У кролівництві залежно від умісту концентратів у структурі раціону 

використовують кілька типів годівлі: малоконцентратний (20-30% 

концентрованих кормів), напівконцентратний (45-55%), концентратний (70-

80% із умістом 20-30% трав'яного чи сінного борошна). 

   На окремих фермах та в індивідуальних господарствах використовують два 

основних способи годівлі кролів — комбінований і сухий. У разі 

використання комбінованого способу готують вологі мішанки із 

концентратів, білково-вітамінних добавок і коренебульбоплодів. Картоплю 

використовують вареною. Вологу мішанку згодовують один раз па день, сіно 

або траву — два рази. За сухого способу переважно використовують 

гранульовані, повнораціонні комбікорми, що надає змогу балансувати 

раціони за необхідними елементами живлення тварин різного віку, 

господарського призначення і фізіологічного стану. 

   Годують кролів у визначені години: дорослих — двічі-тричі, молодняк — 

4-6 разів і напувають тричі на добу. Зерно кукурудзи, ячменю і бобових 

культур подрібнюють, макуху, шрот і висівки ви користовуюгь у суміші з 

вареною картоплею або розсипним комбікормом, траву пров'ялюють. До 

нових кормів кролів привчають поступово впродовж 5-7 днів. Харчову сіль 

улітку дають переважно з водою, а взимку - у суміші концентратів. За 

сучасних умов інтенсивного виробництва кролятини основним кормом є 

повнораціоний, гранульований комбікорм, Для молодняку і лактуючих кро-

лиць бункерні самогодівниці наповнюють гранулами один раз на 2- 5 днів, а 

для інших груп і рембитного молодняку — щодня, що даг можливість 

підтримувати їх заводську вгодованість. Сіно і траву дають у разі потреби. 

 

 

 

5.  В Україні розводять із ряду хижаків — норок, сріблясто- чорних лисиць і 

блакитних песців, а із ряду гризунів — нутрію і шиншилу, останніх 

переважно у приватних господарствах . Розпочато розведення фреток. 

   Норка належить до родини куницевих. Маса дорослих самців становить 

1,8-3,2 кг, самиць — 1-2 кг, довжина тіла — 35-50 см. Тривалість життя 7-8 
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років, племінного використання — 2-4 роки. Статевої зрілості досягають у 

віці 9-10 міс. Сезон розмноження — лютий — квітень, найбільш інтенсивний 

у першу половину березня. Гін триває 25-30 діб, еструс (тічка) — 1-2 доби з 

повторенням 2-3 рази через 5-10 діб. Овуляція у норок провокована і 

відбувається тільки під час спаровування. Повторне спаровування проводять 

через 7- 10 діб після першого. 

   Вагітність у норок триває 37-80, а період інтенсивного росту зародків — 

27-28 діб. Для норок характерний латентний період вагітності — стадія 

вільних зародкових пухирців (переривчастий ембріогенез), який може 

тривати від 1 до 54 діб. 

   Щеніння у норок відбувається у квітні на початку травня. Щенята 

народжуються масою 9-12 г. Зуби прорізуються через 18-20 діб, а очі 

відкриваються через 29-30. Відсаджують щенят у 40-45 діб. Молодняк росте 

інтенсивно: жива мгса у місячному віці досягає 150- 250 г, у 2 міс - 450-700 і 

у 4 - 850-1300 г. 

   Світова колекція налічує близько 340 основних кольорових форм норок. У 

звірогосподарствах України розводять десять основних кольорових форм: 

стандартну, чорну норку-джет, сріблясто-б л а кип іу, сапфірову, 

американське паломино, пастель, соклот-пастельфінський топаз, чорну 

хрестовку і «дику» норку. 

   Лисиця належить до родини собачих. Маса дорослих самців 5,5-7,5 кг, 

самиць — 5-6,5 кг. У кліт кових умовах розводять переважно сріблясто-

чорних, їх часто називають чорнобурками, що абсолютно неправильно, 

оскільки чорно-бурі лисиці це зовсім інша група звірів, які значно 

відрізняються від сріблясто-чорних за своїми спадковими ознаками. 

   Тривалість життя у лисиць 10-12, племінного використання — 4-6 років.    

Статевої зрілості досягають у 9-11 міс. Початок гону — грудень — січень. 

Підготовку до гону починають з вересня, звертаючи основну увагу на 

вгодованість. 

   Тривалість вагітності у лисиць 51-52 доби. Щенята народжуються живою 

масою 80-100 г. Народження дуже дрібних (60-70 г) і дуже великих (120-140 

г) небажане і зв'язане з огріхами у годівлі, У віці 40-45 діб щенят 

відсаджують. Молодняк росте інтенсивно: у місячному віці досягає живої 

маси 750-850 г, у 2 міс — 1,7-1,9 кг, а у 4 - 3,7-4,1 кг. 

   Світова колекція налічує понад 11 відтінків забарвлення. В Україні 

розводять лише сріблясто-чорну лисицю, а із середини 70-х років минулого 

століття у Сокальському звірогосподарстві розпочато розведення червоної 

лисиці-вогнівки. 

   Песець належить до родини собачих. Маса дорослих самців 6-8 кг, самиць 

— 5-7 кг. Голубий песець є мутантною формою білих песців. Забарвлення їх 

темне впродовж року і варіює від темно- до світло-коричневого. Тривалість 

життя 8-10, племінного використання 3-5 років. 

   Статевої зрілості песці досягають у 9-11 міс. Гін розтягнутий з лютого по 

квітень. Тічка триває 12 — 14 діб, а статева охота — 3-5, інколи 8-10 діб.   

Повторні спаровування на 2-3-й день підвищують багатоплідність. Вагітність 
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триває 49-54 доби. Самиці народжують 8-10 щенят живою масою 60-90 г, а 

багатоплідні -45-50 г. У песців спостерігається висока ембріональна 

смертність: у багатоплідних — 30-50%, у малсплідних — 15-30%.    

Інтенсивність росту щенят висока. У місячному віці жива маса досягає 550-

750 г, у 2 міс — 1,6- 2,0 кг, а у 4 - 3,6-4,0 кг. 

   Тривалість лактації близько 40 днів. Після припинення виділення молока 

щенят слід відсаджувати, оскільки самиці не допускають їх до молочних 

залоз, огризаються і можуть загризти малят. 

   У звірогосподарствах розводять дві породи блакитних песців — вуалеву і 

сріблясту, які відрізняються загальним забарвленням і структурою 

волосяного покриву та деякими показниками розмноження. 

   Тхори. Останнім часом в Україні розпочато розведення тхорів (фреток), які 

належать до родини куницевих. Відомі три види тхорів — світлий, чорний і 

фуро (африканський, відомий під назвою фретка). 

   Гін у світлого тхора триває з лютого до серпня, найбільш інтенсивно — з 

третьої декади березня до середини квітня. Тривалість вагітності 37-38 діб.    

Чорний тхір досягає статевої зрілості у 10-12. міс. Період гону - початок 

квітня до першої декади червня. Тривалість вагітності 40-42 доби. Тхір фуро 

статевої зрілості досягає в 10-11 міс. Тривалість гону — з кінця березня до 

середини серпня. Тривалість вагітності 40-42. доби. Внаслідок схрещування 

фуро з чорними тхорами отримують гібридів — тхірофретки. При цьому 

виявляються ефект гетерозису і різноманітність забарвлення. 

   Тхори фуро людину сприймають спокійно, лагідно, чого не можна сказати 

про їхніх диких родичів — світлих і чорних. Лактуючі самиці приймають 

корм із рук, дозволяють брати своїх дітей із гнізда. Самиці фуро 

багатоплідні, народжують 10-16 малят. Щенята вкриті іуегим пухом, до 24-27 

діб глухі, до 30-37 — сліпі. Тхори невибагливі до кормів. Вони охоче 

поїдають молоко, м'ясо, яйця, рибу, хліб, овочі. Норми годівлі не розроблені.   

За основу приймають норми для норок. 

   Нутрія — великий гризун. Крім цінної шкурки, від неї отримують харчове 

м'ясо. Середня маса нутрій 4-5 кг, довжина тіло 50-65 см. Самці більші від 

самиць на 10-12%. Окремі екземпляри досягають довжини до 90 см за маси 

тіла до 13 кг. Тривалість життя 6-8 років, племінного використання — 2-4 

роки. Статевої зрілості досягають у віці 4-5 міс, а до розмноження 

допускають у 6- 7 міс. Від нутрій отримують приплід 2-2,5 рази на рік за 

суміщення вагітності з лактацією. Вагітність триває 130 (12.7-137) діб. Тічка 

повторюється через 25-30 діб, а перша охота після щеніння настає через 2-5 

діб. Проте спаровування у цей період дає низьку заплідненість (10-12%).    

Самиця народжує 5-6 малят живою масою 150- 250 г. Вони опушені, добре 

розвинені і через кілька годин можуть виходити із гнізда і навіть плавати.    

Відсаджують молодняк у віці 40-45 діб і утримують до 3 міс ногаіздно, потім 

розподіляють за статтю. Щенята швидко ростуть: у місячному віці досягають 

живої маси 600-700 г, у 2 міс. - 1,0-1,2 кг, а у 4 - 2-2,5 кг. 

   У нутрій є низка анатомічних особливостей. Молочні залози у самиць 

розміщені у верхній третині бічної поверхні. У самців сім'яники знаходяться 
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у черевній порожнині або опускаються через пахові канальці під шкіру, що 

запобігає їх перегріванню чи охоло дженню. Лапи і хвости не опушені і в 

разісильних морозів у холодному приміщенні можуть, відмерзати. 

Забарвлення стандартних нутрій коричневе, а підшерсток має коричневий і 

сірий відтінки. Виведено інші кольорові групи — білі, золотисті, сріблясті і 

бежеві. 

   Шиншила — південноамериканський гризун. На волі трапляються два 

види шиншили — велика (довжина тулуба 35-40 см) і мала (25-30 см). У 

кліткових умовах розводять малу шиншилу. 

   Статевої зрілості досягає у 7-10 міс. Тривалість вагітності малої шиншили 

106-114 діб, а життя — 18-20 років. Нормально розмножується до 12—15 

років. Щенята народжуються зрячими, опушеними, масою 40-50 г. Самиця 

народжує 2-3 малят, інколи до 5. Утримують у клітках. Для годівлі 

використовують рослинні корми: траву, сіно, коренеплоди, фрукти, зерно 

злаків, спеціальні комбікорми. Вагітним і лактуючим самицям згодовують 

молоко. Шиншила досить чутлива до якості кормів. Згодовування 

запліснявілого корму спричинює загибель звірків. 

 
 

Самостійне вивчення: 

Тема: Корми та годівля хутрових звірів (Бусенко О.Т. Технологія 

виробництва продукції тваринництва стор.436-439 законспектувати). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


