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Тнхнологія 

виробництва 

продукції 
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типу 

1 Знати 
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виробництва 

продукції 

тваринництва 

К.: Агроосвіта.: 

2013р 

с.207 - 208 

10 Вирощування 

молодняку свиней 

1 Знати 
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продукції 

тваринництва 
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с.386- 388 
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хутрових звірів 
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самостій-не 

вивчення 
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тваринництва 

К.: Агроосвіта.: 

2013р 
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Тема 1. Клітина, її будова та функції 

 

Література: Н.І.Волкова  Основи тваринництва і бджільництва К.: НМЦ 2008р. с.5 – 6. 

 

Студенти повинні знати: будову  і функції клітин. 

 

Студенти повинні вміти: характеризувати клітини тваринного організму 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Властивості клітин. 

2. Які розміри клітин? 

3. Яка будова тваринної клітини?  

4. Що розуміють під асиміляцією? 

5. Що розуміють під дисиміляцією? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

   Тіло тварин складається з великої кількості клітин (до кількох трильйонів), які 

утворюють його тканини й органи. Клітина здатна самооновлюватись, саморегулюватись 

і самовідтворюватись. 

   Розміри клітин коливаються від 10 до 150 мкм (мкм - мікрометр), тому їх вивчають під 

світловим або електронним мікроскопами. Клітина складається з цитоплазми і ядра. 

Ззовні вона оточена мембраною (оболонкою). 

   У цитоплазмі розміщені постійні структурні елементи клітини - органели (мітохондрії, 

ендоплазматична сітка, пластинчастий комплекс (Гольджі), клітинний центр (центросома), 

рибосоми, лізосоми, а також її непостійні складники - включення (трофічні, пігментні, 

секреторні, екскреторні). 

   Ядро складається з оболонки ядерного соку (каріоплазми), ядерця і хроматину, з якого 

під час поділу клітини утворюються хромосоми (окремі їх ділянки називають генами). 

Ядро служить для збереження й передачі спадкової інформації, а також бере участь у 

поділі клітин . 

   Клітина складається з неорганічних і органічних речовин, які побудовані з більш як 60 

хімічних елементів. Але на 99,9% клітини  складаються із 12-ти елементів: азоту, водню, 

вуглецю, заліза, калію, кальцію, кисню, магнію, натрію, сірки, фосфору, хлору. 

   Неорганічні речовини - вода і мінеральні солі. Частка води становить в середньому 65% 

від маси тіла тварин, із неорганічних речовин побудовані більш складні органічні сполуки 

- білки, вуглеводи, жири, нуклеїнові кислоти, АТФ тощо. 

   Білки - складні азотовмісні сполуки, які побудовані з 20 амінокислот. В організмі вони 

використовуються для побудови клітин, утворення білків тваринної продукції, синтезу 

ферментів тощо. 

   Вуглеводи та жири є джерелом енергії, а також служать для побудови тіла. 

   Нуклеїнові кислоти (РНК і ДНК) служать для синтезу білків, збереження і передачі 

спадкової інформації від батьків потомству АТФ (аденозинтрифосфорна кислота) містить 

певний запас енергії, яку клітини використовують для своєї життєдіяльності.  

Головною й найхарактернішою ознакою всього живого на Землі є обмін речовин і енергії 

(метаболізм), який складається з двох нерозривних взаємозумовлених процесів: асиміляції 

і дисиміляції. 

   Асиміляція - це засвоєння речовин із зовнішнього середовища та використання їх 

організмом як будівельного й енергетичного матеріалу. 

   Дисиміляція - це розпад складних речовин до простіших із виділенням енергії. Ці два 

процеси в живому організмі здійснюються паралельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема 2 Мінеральні речовини, вітаміни та їх значення в годівлі тварин 

 

Література: Н.І.Волкова  Основи тваринництва і бджільництва К.: НМЦ 2008р. с.206 – 

207. 

 

Студенти повинні знати: характеристику мінеральних речовин та вітамінів. 

 

Студенти повинні вміти: використовувати в годівлі мінеральні речовини та вітаміни. 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. В яких випадках включають в раціон мінеральні добавки? 

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

3. Які вітамінні добавки включають в раціон? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Мінеральні добавки. При нестачі мінеральних елементі у раціонах тварин їх 

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

мікроелементів. 
   У годівлі тварин найчастіше використовують кухонну сіліь для поповнення нестачі 

натрію і хлору. Рослинні корми бідні на ці елементи, а потреба в них, особливо у жуйних, 

значна. Натрій використовується на синтез бікарбонату натрію, який виділяється зі 

слиною й нейтралізує кислоти, що утворюються при бродінні вуглеводів у передшлунках. 

   Свиням і птиці згодовують кухонну сіль подрібненою, ретельно нормуючи її кількість 

при введенні до комбікормів чи раціонів. Жуйним і коням, крім даванки солі з 

комбікормами за нормою забезпечують вільний доступ до солі-лизунця, яку розкладаю на 

вигульних двориках. Кухонної солі згодовують молочним коровам 7 – 8 г на кормову 

одиницю, молодняку на відгодівлі - 5-7, вівцям -6 – 10, свиням - 4-5, а коням - 6-9 г на 100 

кг живої маси, птиці 0,4 – 0,5 г на 100 г комбікорму. 

   Нестачу кальцію в раціонах поповнюють крейдою (37% кальцію), вапняками (33%), 

подрібненими черепашками (38%). Останні дають переважно птиці, оскільки вона виділяє 

мало слини і важко ковтає крейду, яка гігроскопічна. 

   Дефіцит фосфору компенсують за рахунок солей фосфорної кислоти – моно- 

динатрійфосфату (23-20% фосфору) - NaH 2РO4, моно-диамонійфосфату (25 і 23% 

фосфору) NH4H2PO4. 

   У значній частині мінеральних добавок містяться кальцій і фосфор. Це трикальцій-

фосфат (32% кальцію і 14,5% фосфору),знефторений фосфат (36% кальцію й 16% 

фосфору), фосфорнокислий кальцій одно і двозаміщені, що містять відповідно 16% 

кальцію 26% фосфору і 23% кальцію, 17% фосфору, кісткове борошно 26% кальцію і 14% 

фосфору) та ін. 
   Джерелом поповнення мікроелементів у годівлі тваринє переважно солі сірчаної й соляної 

кислот. Нестачу заліза в раціонах компенсують за рахунок залізного купоросу (FeSO4  х7H2O), а 

мідь – за рахунок мідного купоросу (CuSО4 х5Н2О). Найширше застосовують  залізовмісні 
препарати для профілактики анемії у поросят, рідше – у телят і ягнят, а також в раціонах 

молодняку і дорослих тварин при нестачі заліза у кормах. Використовують також 

сірчанокислий цинк, сірчанокислий марганець, йодистий калій, хлористий кобальт та ін. 

   Вітамінні добавки. Тварини одержують вітаміни переважно з кормами, а жуйні, крім 

того, - ще й у результаті синтезу водорозчинних вітамінів мікроорганізмами в 

передшлунках. У тварин з однокамерним шлунком частково задовольняється потреба 

організму у вітамінах групи В за рахунок синтезу їх у товстій кишці. 

   При нестачі вітамінів у кормах, особливо взимку, а в умовах промислової технології й 

улітку, в раціон вводять відповідні вітамінні препарати, які випускає промисловість. 

   Вітамін А (ретинол). Потреба тварин у цьому вітаміні забезпечується за рахунок синтезу 

його в організмі з каротину. Останній надходить в організм улітку в результаті 

споживання зелених кормів, а взимку - силосу, сіна, трав'яного борошна. При дефіциті 

каротину в раціон  вводять концентрати вітаміну А або каротину. 

   Мікровіт А - мікрогранульована стабілізована форма ретинолу, яку вводять до складу 

преміксів і раціонів сільськогосподарських тварин. 

   Олінний  розчин ретинолу-ещетату. До його складу входять 

34,4; 68,6 і 86 г ретинолу-ацетату в 1 л рафінованої олії. В 1 мл препарату міститься 90—

110 тис., 180-220 і 225-275 тис. МО вітаміну D. 

   Відеїн-З - сухий, стабілізований сантохіном препарат вітаміну D3. Кількість останнього в 

препараті - 200 тис. МО в 1 г, строк придатності  при зберіганні - 6 міс. із дня його 

виготовлення. 

   Дріжджі кормові, опромінені ультрафіолетовим промінням, містять 4 тис.МО D2 

вітаміну в 1 г, а також вітаміни групи В. 

   Концентрат  вітаміну Е (токофероли). Використовують кормовіт  Е – 26. Він має світло-

коричневий чи чорний колір. Строк зберігання в упакованій коробці - 6 міс. 



   Із вітамінів групи В налагоджено виробництво вітамінів В1, В2, В3,В5, холіну, фолієвої 

кислоти, піридоксину, вітаміну В12  та ін. 

   Біовіт – (біоміцинно - вітамінний концентрат) - висушена маса міцелію гриба 

актиноміцету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 3 Кондиції  твари 

 

Література: Н.І.Волкова  Основи тваринництва і бджільництва К.: НМЦ 2008р. с. 80-81. 

 

Студенти повинні знати: кондиції тварин. 

 

Студенти повинні вміти: вміти характеризувати кондиції тварин. 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1.Що розуміють під кондицією тварин? 

2. Які основні кондиції тварин? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



   Кондицією тварин називають стан вгодованості тварин, який залежить від рівня годівлі, 

догляду, утримання і використання. Фахівці розрізняють такі кондиції: заводську 

(племінну), виставкову, робочу, відгодівельну, голодну. ЇЇ визначають візуально та 

прощупуванням окремих статей екстер'єру(лопатки,грудної клітки, маклаків, сідничних 

горбів, щупа). 

   Заводська - характеризується доброю вгодованістю, жвавим темпераментом тварини, 

який мусить бути під час парування. 

   Виставкова - тварини вище середньої вгодованості, відповідають вимогам виставки, 

мають блискучу шерсть, охайний вигляд. 

   Робоча кондиція - властива робочим коням, волам, віслюкам при середній вгодованості 

з високою працездатністю. 

   Відгодівельна - характеризується високим станом вгодованості зі значною кількістю 

відкладеного жиру Ця кондиція характерна для всіх видів тварин і птиці. 

   Голодна - спостерігається при недостатній годівлі, поганому догляді й утриманні, 

надмірному використанні робочих коней, а решта захворюванні тварин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Тема 4 Добір і підбір у тваринництві 

 

Література: Н.І.Волкова  Основи тваринництва і бджільництва К.: НМЦ 2008р. с. 84 – 89. 

 

Студенти повинні знати: типи і форми підбору і добору в тваринництві. 

 

Студенти повинні вміти: характеризувати типи і форми підбору і добору в тваринництві. 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Що таке добір і підбір, який між ними зв'язок? 

2. Який добір називають природним, а який штучним? 

3. Методи і форми добору. 

4. Які ознаки входять до комплексної оцінки тварин при доборі? 

5. У чому різниця між однорідним і різнорідним підбором? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Конституція тварин формується під впливом штучного й природного добору і залежить 

від спадкових особливостей. Її оцінюють із метою визначення племінних якостей тварин, 

прогнозування їхньої продуктивності, життєздатності тощо. Типи конституції визначають 

за екстер'єром та інтер'єром. 

     Добір відомий із давніх часів, але наукову теорію добору тварин і рослин уперше 

розробив Ч.Дарвін. Він виділив природний і штучний добір, а в штучному - несвідомий і 

методичний. Якщо за природного добору виживають ті особини, які найбільше 

пристосовані до навколишніх умов, то за штучного, здійснюваного людиною (свідомо чи 

несвідомо), зберігаються й використовуються для подальшого розмноження тварини із 

найкраще розвиненими спадковими ознаками, корисними для людини. 

     За твердженням Ч.Дарвіна, штучний добір (або просто добір) характеризується як 

метод, що веде до утворення нових порід, які перевершують за своїми якостями всі 

попередні. М.П.Чирвинський уточнював, що це процес, при якому право на існування і 

розмноження відбирається в одних тварин і дається іншим, але на 

плем'я залишаються не ті, які мають вигідні для себе ознаки, а ті, що більше відповідають 

вигоді, запитам і смаку людини. 

     Цілеспрямований зоотехнічний метод поліпшення порід, стад і окремих груп тварин 

шляхом залишення на плем'я особин бажаного типу й вибракування індивідів із 

небажаними якостями називається 

добором. 

     Добір включає: вибір напряму добору (стандарт тварин); оцінку тварин за 

фенотиповими ознаками та властивостями (конституція, екстер'єр, інтер'єр, 

продуктивність, розвиток, життєздатність); оцінку за генотипом - властивостями батьків, 

найближчих родичів і потомства; групування тварин за їхнім походженням, віком, 

класами, типами, якістю; визначення форми використання кожної групи тварин 

(вирішення їхньої долі); здійснення запланованих заходів. 

     Як і в природному доборі, біологічною основою штучного добору є мінливість і 

спадковість. Мінливість тварин визначається різнобічними відхиленнями від характерних 

ознак у потомства порівняно із батьками внаслідок великої кількості нової комбінації 

генів (матеріальних носіїв спадковості) при злитті батьківських статевих клітин під час 

запліднення. При доборі відкидаються (вибраковуються) тварини з небажаними ознаками 

(комбінаціями генів) і залишаються із бажаними. За тривалого однобічного добору 
повторення у потомства бажаних ознак (комбінацій) зростає, тобто вони стають 

спадковими. Стабілізація спадковості нових ознак — справа подальшого добору тварин за 

відповідних умов їх живлення та утримання. 

     Існує кілька форм добору: несвідомий, методичний, масовий, індивідуальний, 

технологічний та ін. 

     Несвідомий і методичний добір, як розумів Ч.Дарвін, мало чим відрізняються один від 

одного, оскільки в обох випадках людина зберігає тих тварин, які їй вигідні чи 

подобаються. Але при методичному доборі, що ведеться цілком свідомо й науково 

обгрунтовано, результати досягаються швидше, ніж при несвідомому (стихійному). 

     Масовий, або фенотиповий, добір тварин ведеться за конституцією, екстер'єром, 

інтер'єром, продуктивністю, життєздатністю та іншим, тобто за їхнім фенотипом. Він 

здійснюється за індивідуальними показниками тварин, без урахування якості предків, 

родичів і потомства. Формою масового добору є груповий, при якому відібраних тварин 

поділяють на групи відповідно до мети розведення. Ефективність фенотипового добору 

визначається в основному ступенем успадкування селекційної ознаки та інтенсивністю 

добору. 

     Індивідуальний, або генотиповий, добір передбачає розведення тварин, оцінених як за 

власним фенотипом, так і за фенотипом їхніх батьків, родичів і потомства. При 

генотиповому доборі перевага віддається оцінці й добору тварин за походженням 

(родоводом) та якістю потомства. Ефективність такого добору визначається сприятливим 



поєднанням генів батька й матері. Добрі генотипи, за твердженням М.Ф.Іванова, треба 

шукати серед добрих фенотипів. Це означає, що успіх генотипового добору залежить від 

фенотипового. Проте завжди потрібно пам'ятати слова відомого заводчика М.М.Щепкіна: 

"Без знання крові - нема племінної справи", де під кров'ю розуміється походження тварин. 

     Технологічний добір, названий так О.І.Овсянниковим, означає відбір тварин, найкраще 

пристосованих до умов їх використання. Так, добір у молочному скотарстві повинен 

вестися не лише з урахуванням надоїв і вмісту жиру в молоці, а й з урахуванням 

придатності до машинного доїння, умов утримання на комплексах тощо. При утриманні в 

кліткових батареях кури породи леггорн продуктивніші, ніж російської білої, а при 

вільному утриманні на дрібних приватних фермах - навпаки. Отже, породи необхідно 

поліпшувати з урахуванням науково-технічного прогресу епохи. 

     Усі форми методичного добору (масовий, індивідуальний, технологічний) реалізуються 

через бонітування тварин — оцінку їх за комплексом ознак, якостей, властивостей, 

характерних для кожного виду сільськогосподарських тварин. 

Підбір 

     При добре налагодженій племінній роботі слідом за добором завжди йде підбір тварин 

для осіменіння. Якщо обмежитися лише добором, то безладне осіменіння (парування) 

навіть дібраних, але не сумісних тварин, може зіпсувати стадо. 

     Підбір - цілеспрямована система створення батьківських пар із числа дібраних тварин з 

метою одержання потомства з бажаними якостями. Це метод продуманого закріплення 

певних маток за самцем для осіменіння. Він тісно пов'язаний із добором за ознаками, які 

враховують при поліпшенні стад. 

     М. Ф. Іванов підмічав, що підбір має здійснюватися так, щоб потомство за своїми 

якостями було кращим, ніж батьки, недоліки одного із батьків компенсувалися 

позитивними якостями іншого, а всі цінні якості обох батьків закріплювалися, тобто 

передавалися у спадок. 

     Підбір грунтується на ретельному вивченні родоводів тварин, яких підбирають для 

осіменіння, за їхніми екстер'єром, інтер'єром, продуктивністю та якістю потомства. При 

підборі пар необхідно виявити цінні якості й недоліки маточного стада і намітити ознаки, 

які треба зберегти, поліпшити або усунути. Виходячи з цього, до маток підбирають 

плідника. 

     Основні принципи підбору такі: цілеспрямованість, перевага плідника над маточним 

поголів'ям за основними селекційними ознаками, виявлення й використання вдалих по-

єднань пар, максимальне використання найкращих плідників, посилення у потомства 

спадкових позитивних ознак батьків; внесення в стадо, лінію, породу нових бажаних 

якостей і водночас позбавлення у них вад і недоліків; недопустимість або регулювання 

спорідненості пар. 

     Варіанти підбору . При підборі та осіменінні тварин можна застосовувати різні 

варіанти пар за індивідуальними й груповими властивостями і характеристиками. З 

урахуванням подібності та відмінностей між батьками підбір поділяється на гомогенний і 

гетерогенний. 

     Гомогенний, або однорідний, підбір характеризується схожістю плідників із самками за 

основними ознаками добору. При ньому одержують однорідне й подібне до батьків 

потомство. Він дає добрі результати, коли необхідно розмножувати потомство від цінних 

тварин - родоначальників ліній і родин. Такий підбір сприяє збільшенню кількості тварин 

бажаного типу та створення у них стійкої спадковості. Кращих результатів при 

гомогенному підборі досягають тоді, коли пари подібні як за фенотипом, так і за 

генотипом. 

     Гетерогенний, або різнорідний, підбір передбачає парування маток і плідників, які 

значно різняться між собою за основними ознаками добору. Такий підбір застосовують 

для поліпшення спадковості стад і порід, а підвищена мінливість у тварин дає багатий 

матеріал для відбору 



     Бажано, щоб підбір був поліпшувальний, за якого маток парують із кращими, ніж вони, 

плідниками й одержують також краще від матерів потомство. Плідників, які дають краще, 

ніж матки, потомство, називають поліпшувачами. 

     У практиці племінної роботи розрізняють індивідуальний і груповий підбори. Суть 

індивідуального підбору полягає в тому, що до матки з певними ознаками підбирають 

плідника, у поєднанні з яким можна чекати цінне потомство. Цей підбір грунтується на 

всебічному знанні індивідуальних якостей і походження самок. Його застосовують у 

племінних господарствах. 

     При груповому підборі до групи маток, відносно подібних між собою, підбирають 

одного, чи двох плідників, яких через два роки замінюють іншими. Його застосовують на 

товарних фермах. 

     Підбираючи тварин, враховують їхню сумісність, створюють такі пари, які залишають 

цінне потомство. Не треба допускати невдалих випадків підбору в подальшій роботі. 

Правильному підбору пар сприяють імунобіологічні дослідження. Встановлено, що підбір 

тварин із різною групою крові дає краще потомство. 
     Ефективність підбору визначають за якістю потомства. Прискорення оцінки якості 

потомства, виявлення кращих плідників і ширше їх наступне використання сприяють по-

ліпшенню стад та порід. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 5 Особиста гігієна працівників тваринництва і охорона навколишнього середовища 

 

Література: А.В.Дудаш та інші.  Основи ветеринарної медицини та загального 

тваринництва К.: Аграрна освіта 2001р. с. 100 – 101. 

 

Студенти повинні знати: вимоги до особистої гігієни працівників тваринництва. 

 

 Студенти повинні вміти: створювати гігієнічні умови для працівників тваринництва. 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Чим повинні бути забезпечені працівники ферми при роботі з тваринами? 

2. Які заходи профілактики заразних захворювань проводять для працівників  ферми? 

3. На який термін ставлять на карантин новозавезених тварин? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   В умовах виробництва часто доводиться працювати при різних температурних режимах, 

підвищеній вологості, забрудненості й швидкості руху повітря. Це може завдавати шкоди 

здоров'ю працівників тваринництва, знизити їх працездатність. 

  Велике значення для здоров'я працюючих має дотримання вимог правил безпеки праці 

при догляді за тваринами. Усі працівники мають бути забезпечені спеціальним одягом і 

взуттям, якими слід користуватися лише під час роботи і забороняється виходити в них за 

межі ферми. 

   Важливими заходами профілактики заразних захворювань працівників ферми є планове 

щеплення проти відповідних інфекційних хвороб та дегельмінтизація тварин, біотермічна 

обробка гною, дезінфекція приміщень, дотримання чистоти в приміщеннях і на території 

ферми. Всі тваринники (господарі тварин) повинні щоквартально проходити медичний 

огляд ( доярки - щомісячно). 

   Трудові права працівників тваринництва охороняються відповідним законом. До роботи 

з тваринами допускаються особи, старші 18 років, які пройшли навчання, інструктаж та 

перевірку знань з охорони праці. 

   У процесі обслуговування тварин можливий небезпечний і шкідливий вплив на 

працюючих таких факторів: макро- і мікробіологічна небезпека (мікроби, тварини), 

коротке замикання в електроустановках, пожежонебезпека, недостатня освітленість 

робочої зони, висока чи низька температура повітря, хімічні речовини, підвищений вміст у 

повітрі шкідливих газів, нервово-психологічні та фізичні перевантаження організму тощо. 

   Тваринницькі ферми повинні працювати за принципом підприємств закритого типу, а 

тому їх відвідування сторонніми особами дозволяється керівникам, за згодою головного 

лікаря ветмедицини. 

   Всі тварини, які завозяться в господарство, повинні пройти карантинування протягом 30 

днів. 

   Особливо суворо потрібно дотримуватись правил особистої гігієни під час роботи з 

заразнохворими тваринами, тому що окремі захворювання (зооантропонозні) є спільними 

для тварин і людей. 

   Відомо, що тваринництво дає не лише цінну продукцію, а й негативно впливає на 

навколишнє середовище (гній, гноївка, стічні води, повітря, які виводяться з приміщень). 

Забруднюють середовище трупи тварин, відходи боєнь та різні хімічні сполуки, що 

використовуються в тваринництві. 

   На сучасному етапі виникла проблема захисту тварин від радіоактивного забруднення, а 

отже виникла нова галузь гігієни - радіаційно-екологічна гігієна. Джерелом забруднення є 

радіоактивне випромінювання: природне, випромінювання штучних радіонуклідів, 

радіоактивне випромінювання від джерел, які використовуються в медицині тощо. 

Особливо небезпечними є викиди підприємств атомної енергетики. Так, аварія на 

Чорнобильській АЕС спричинила забруднення значної території України (377,5 тис.га), на 

якій ступінь забруднення перевищує 15К1/км2. 

   Проблеми екології у світі загострюються, що потребує розробки й здійснення 

невідкладних загальних і спеціальних заходів щодо охорони навколишнього середовища 

на державному рівні та кожною людиною окремо. При цьому особливі вимоги ставляться 

до працівників тваринництва, оскільки від їхньої діяльності залежить благополуччя й 

здоров'я людей і тварин. 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 6 Характеристика порід ВРХ, які розводять в Україні 

 

Література: О.Т.Бусенко та ін. Технологія виробництва продукції тваринництва К.: 

Аграрна освіта.: 2013р с.100- 109. 

 

Студенти повинні знати: характеристику порід  ВРХ. 

 

Студенти повинні вміти: розрізняти породи ВРХ різних напрямків продуктивності. 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Що розуміють під породою? 

2. Яка кількість порід налічується в світі? 

3. На які напрямки продуктивності поділяють ВРХ? 

4. Які породи молочного напрямку продуктивності розводять в Україні? 

5. Які породи комбінованого напрямку продуктивності розводять в Україні? 

6. Які породи м'ясного напрямку продуктивності розводять в Україні? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   У давнину велику рогату худобу розводили для отримання м'яса, потім почали 

використовувати як тяглову силу, а пізніше — для одержання молока. Нині відбулася 

диференціація худоби залежно від того, яку продукцію одержують — молоко, продукти 

його переробки (масло, сири тощо) чи м'ясо. 

   У світі налічується близько тисячі порід, але найбільшого поширення набули 250. 

   Порода - велика цілісна група тварин, структурно об'єднаних за . , походженням, 

екстер'єрними особливостями, напрямом про- дуктивносіі і типом обміну речовин, яка 

здатна стійко зберігати і успадковувати ці ознаки за чистопородного неспорідне- ного 

розведення у певних природно-господарських умовах. 

   Основними структурними одиницями породи с: зональний тип (відріддя), 

внутрішньопородшій тип, лінії та родини. Зональний тип - це частина породи, що добре 

пристосована до певних зональних умов. Внутрішньоггородний тип - це група тварин, що 

є частиною породи та має свої специфічні особливості за напрямом продуктивності, 

будови тіла і конституцією. Лінія - це група високопродуктивних племіїщих тварин, що 

походять від видатного родоначальника і мають подібні з ним господарсько корисні озна-

ки. У заводських породах має бути 10-15 ліній. Родина - група високопродуктивних 

племінних маток, які походять від, видатної родоначальниці й мають подібні з нею певні 

біологічні та господарські ознаки, що стінко передаються нащадкам. 

   Тривалість існування породи залежить від того, наскільки вона відповідає попиту 

людини. Одні породи використовуються сотні років, у результаті селекційно-племінної 

роботи їхня продуктивність зростає й розширюються зони їх розведення. Наприклад, чер-

вона степова, хоча й має певні недоліки, але добре пристосована до умов півдня і 

відзначається високою продуктивністю. 

   Інші втрачають своє значення й зникають, а частина із них використовується як 

генофонд для виведення нових порід. Сіра українська худоба, яку раніше розводили в 

Україні, використовувалась і як робоча, тому характеризується невисокою молочною 

продуктивністю внаслідок слабкого розвитку молочної залози, її участь у виведенні 

української м'ясної породи дала позитивні результати. 

   Бурхливий процес породоутворення з використанням районованих та імпортних порід 

сприяв створенню нових. Це такі, як українська червоно-ряба молочна, українська чорно-

ряба молочна, українська червона молочна, українська бура молочна, українська, во-

линська, поліська та південна м'ясні. Нині потрібні тварини, здатні виявляти високу 

продуктивність в умовах групового утримання, доїння на швидкодіючих доїльних 

установках, які мають високу стійкість проти несприятливих чинників зовнішнього 

середовища (обмежений моціон, недостатня інсоляція, тверде покриття підлог тощо). 

Високі вимоги ставляться і до якості молока та м'яса. Отже, поліпшення існуючих і 

виведення нових порід є вимогою сьогодення. 

   У практиці ведення галузі скотарства набула поширення класифікація порід великої 

рогатої худоби за напрямом продуктивності. Тому розрізняють такі групи порід: молочні, 

подвійної продуктивності, або комбіновані, та м'ясні. 

   В Україні розводять 14 порід молочного напряму продуктивності, 5 комбінованого і 12 

м'ясного. Із молочних найчисленніші українська чорно-ряба молочна (54%) українська 

червоно-ряба молочна (22,6%), українська червона молочна (6,7%), голштинська (5,2%), 

червона степова (3.6%). 

   Породи молочного напряму продуктивності 

   Основними породами цього напряму продуктивності є: голштинська, українська чорно-

ряба молочна, українська червоно-ряба молочна, українська бура молочна, українська 

червона молочна, червона степова. 

   Українська чорно-ряба молочна порода виведена схрещуванням тварин чорно-рябої 

худоби з голштинською і як самостійна порода затверджена у 1996 р. Тварини цієї по- 



роди переважають чорно-рябих ровесниць за живою масою та промірами. Вони мають 

більшу висоту в холці, довший тулуб і краще розвинену грудну клітку. Жива маса 

дорослих корів — 600 — 650, бугаїв - 850-1100 кг, 

   У кращих племінних господарствах від корови надоюють по 6000-8000 кг молока з 

вмістом жиру 3,6-3,8%, а втрата корму на 1 кг молока становить 0,9-1,1 к. од. Молодняк 

відзначається високою інтенсивністю росту. У 18-місячному віці телиці досягають живої 

маси 400-420, бугайці — 500-520 кг за витра ти корму на 1 кг приросту 6,5-7,2 к. од. 

Відтворна здатність корів перебуває на рівні вихідних порід. Вік першого отелення 

коливається в межах 27-29 міс, а сервіс-період триває 85-100 днів. 

   У породі є три внутрішньої городні типи (центрально-східний, західний і поліський), три 

заводські (київський, подільський, харківський), шість ліній і 55 високопродуктивних 

родин. Основні зони розведення тварин української чорно-рябої молочної породи — це 

Лісостеп і Полісся України, генетичний потенціал їх може бути реалізований за умов 

нормальної годівлі та утримання. 

   Українська червоно-ряба молочна порода  виведена на основі сименталів відтворним 

схрещуванням їх із монбельярдами, айрширами та червоно-рябими голштинами. 

Варіантами схрещувань передбачалось одержати масив тварин із часткою крові червоно-

рябих голштинів 60-80%. Під час вибору порід для схрещування враховувались їхня 

спеціалізація в молочному напрямі продуктивності та високі технологічні властивості 

тварин. 

   У новій породі передбачалося поєднати високу молочну і м'ясну продуктивність, 

придатність до машинного доїння, добру пристосованість до місцевих умов та високу 

оплату корму продукцією. 

   Порода затверджена в 1993 р. Її ознаками є червоно-ряба масть, міцна конституція, 

гармонійність будови тіла, ванно- і чашоподібна форма вим'я, міцне прикріплення його, 

великі й добре розгалужені молочні вени. 

   Молочна продуктивність корів у середньому становить 4360 кг із умістом жиру в молоці 

3,83%. В окремих племінних господарствах одержано надої в межах 5500-6500 кг молока 

з вмістом жиру 3,8-3,9%. 

   Українська бура молочна порода створена схрещуванням самок лебединської породи з 

бугаями швіцької, що належали до австрійської, німецької, американської та вітчизняної 

селекції. 

   Жива маса повновікових корів становить 580-600 кг, телята народжуються масою 30-33 

кг. Вік першого осіменіння телиць - 18- 22 міс. Корови мають високу молочну 

продуктивність. Надій молока за лактацію становить 3600 -5300 кг, вміст жиру в молоці - 

3,8-4,0%. 

   Тварини новоствореної породи відрізняються великими розмірами, міцною 

конституцією, мають ярко виражені молочний тип, високу сиропридатність молока та 

гарну пристосованість до використання їх в умовах промислової технології виробництва 

молока. 

   Українська червона молочна порода виведена схрещуванням самок червоної степової 

породи з бугаями англерської, червоної датської та голштинської порід. У результаті 

тривалої селекційно-племінної роботи на основі червоної степової худоби були створені 

чотиривнутрішньопородні зональні типи: запоріжський, донецький, кримський та 

дніпропетровський, які відрізнялися від вихідної породи більшою живою масою та вищою 

молочною продуктивністю. 

   У 1998 р. методом відтворного схрещування корів червоної степової породи з бугаями 

англерської та червоної датської порід був створений новий жирномолочний тип, тварини 

якого мали молочний тип екстер'єру, задовільні відтворну здатність і забійні якості та 

високу стійкість до підвищеної температури півдня України. 

   Використання голштинських бугаїв на коровах червоної степової породи дало 

можливість створити український голштинізований тип червоної молочної породи, 



тварини якого відрізнялися високою молочністю, підвищеними відтворною здатністю і 

м'ясними якостями та задовільною теплотривкістю. 

   Як самостійна порода українська червона молочна була затверджена в 2004 році, яка 

характеризується гармонійною будовою тіла, добрим розвитком у висоту і довжину, 

міцною, щільною конституцією, рівномірно розвиненим вим'ям переважно ванно-, ча- 

шеподібної та округлої форми. 

   Тварини цієї породи переважно червоної, темно-червоної та вишневої масті, а тварини 

голшгтинізованото типу мають червоно- рябу окраску. Жива маса корів 500-560 кг, надій 

за 305 днів лактації становить 4400 4700 кг молока, вміст жиру - 3,8-4,0, білка 3,1-3,3%, в 

передових підприємствах отримують 7500-10000 кг молока лактацію. 

   Новостворєна порода рекомендована для розширеного відтворення та використання в 

південному та східному регіонах України. 

   Червона степова порода створена на початку XX ст. у результаті складного відтворного 

схрещування місцевої української худоби з червоними породами Західної Європи 

(остфрисляндська, англерська, вільстермаршська). 

   Тварини червоної масті з різними відтінками — від світло- до темно-червоного. 

Позитивні якості породи — пристосованість до жаркого клімату, реагування підвищенням 

продуктивності на поліпшення умов годівлі та утримання, добра оплата корму молоком і 

приростами. На 1 кг молока витрачається 0,9-1,1 к. од. Недоліки — невисокий уміст жиру 

в молоці, нерівномірність молоковіддачі, непропорційність розвитку часток вим'я та деякі 

екстер'єрні вади. 

   Жива маса корів у племінних господарствах становить 500-560, бугаїв — 800-900 кг. 

Новонароджені телята мають живу масу 30- 35 кг. Від корів у середньому надоюють за рік 

по 3000-4500 кг молока із умістом жиру 3,6-3,7%. 

   Порода районована в АР Крим, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, 

Одеській, Херсонській, Луганській, Кіровоградській, Запорізькій областях. 

   Червона польська порода створена у Польщі складним відтворним схрещуванням 

місцевої худоби з бугаями англерської та червоної датської порід. Тварини невеликі, 

мають щільну або міцну конституцію, витривалі, добре пристосовані до місцевих умов. 

Жива маса корів — 450-500, бугаїв — 700-850 кг, телята народжуються живою масою 25-

35 кг. Надій корів — до 3000 кг, а в племінних господарствах — 4000-5000 кг. Вміст жиру 

в молоці — 3,7-3,9%. М'ясні якості худоби невисокі, тому що її вдосконалювали у 

молочному напрямі. Розводять тварин цієї породи у Волинській, Тернопільській і 

Рівненській областях. 

Породи комбінованого напряму продуктивності 

   У країнах Європи значну увагу приділяють розведенню тварин комбінованого напряму 

продуктивності, які здатні до високої молочної продуктивності й відрізняються від 

молочних порід кращими м'ясними якостями. Молочно-м'ясну худобу вигідно розводити 

тому, що вона може більшою мірою використовувати грубі та соковиті корми з меншою 

витратою концентрованих. 

   Основними породами комбінованого напряму продуктивності є симентальська, 

лебединська, бура карпатська, пінцгау тощо. 

   Симентальська порода виведена в Швейцарії. Назву одержала від річки Сімме, у долині 

якої створено кращі групи сименталів. Тварин цієї породи завозили в Україну, де 

розводили в чистоті й схрещували з місцевою худобою. 

   Симентали відзначаються міцною конституцією, високим зростом, міцним кістяком, 

добре розвиненими м'язами. Масть полова, полово-ряба і червоно-ряба. Тварини цієї 

породи невибагливі до кормів, менше схильні до захворювань (туберкульоз, лейкоз), для 

них характерні висока поживна цінність молока та інтенсивність росту молодняку. 

Технологічні властивості вим'я корів недостатні, оскільки у процесі вдосконалення худоби 

мало уваги звертали на його розвиток. 



   Жива маса корів — 550-650, бугаїв — 900-1000 кг (деякі корови — 700-800, бугаї — 

1300 кг). Телята народжуються живою масою 35-46 кг. В умовах достатньої годівлі надої 

корів становлять 3500- 4000 кг, а у провідних племінних господарствах — 4600 — 5500 

кг. Вміст жиру ь молоці — 3,7-3,9, білка — 3,3-3,6%. Серед вітчизняних порід 

симентальська худоба має найбільшу кількість корів із рекордними надоями. 

   Симентальська худоба відрізняється також добрими м'ясними якостями. Середньодобові 

прирости молодняку під час відгодівлі досягають 800-1000 г. Забійний вихід становить 54-

58%, М'ясо добре пронизане жиром, негрубоволокнисте, високоенергетичне. Порода 

районована в лісостеповій зоні України. 

   Використання голштинів на сименталах дало можливість вивести нову українську 

червоно-рябу молочну породу з вищою молочною продуктивністю і кращими 

технологічними властивостями вим'я. 

   Враховуючи високу інтенсивність росту й добрі м'ясні якості тварин, симентальську 

худобу використано для виведення української м'ясної, а також симентальської м'ясної 

порід.. 

   Лебединська порода створена схрещуванням сірої української худоби з бугаями 

швіцької породи й подальшим розведенням помісей «у собі». Ставилося завдання 

одержати великих тварин із високими молочністю і жирністю молока. Створення породи 

завершено в 1950 р. 

   Тварини цієї породи мають міцну конституцію, пропорційну будову тіла, добре 

розвинене вим'я. Жива маса корів — 500-600, бугаїв — 800-900 кг. Телята народжуються 

живою масою 30-35 кг. Продуктивність корів — 3300-4000 кг молока з умістом жиру 3,8-

3,9%. Деякі корови дають 9000-12 600 кг. 

   Бура карпатська порода виведена відтворним схрещуванням місцевої худоби з різними 

відріддями бурих порід альпійського походження. Тварини цієї породи мають невисоку 

молочну та м'ясну продуктивність. Жива маса корів — 450-500, бугаїв - 700-800 кг. Надій 

- 3000-3500 кг, вміст жиру в молоці — 3,7 — 3,8%. Середньодобові прирости молодняку 

— 700- 800 г. Забійний вихід —45-52%. 

   Продуктивні якості бурої карпатської породи поліпшують бугаями лебединської породи 

та швіцької американської селекції. Розводять її у Закарпатській області. 

   Порода пінцгау виведена в Австрії в альпійській долині Пінцгау. Худоба помірно 

скороспіла, добре пристосована до гірських умов, має тривалий період господарського 

використання. Інколи від корів упродовж їхнього життя одержують по 13-15 телят. 

Масть червона, вздовж спини проходить біла смуга, нижня частина грудей, живіт і 

гомілки білі. Корови мають невисоку молочність. За м'ясними якостями худоба цієї 

породи не поступається сименталам. Розводять її у Чернівецькій та Івано-Франківській 

областях. 

   Породи м'ясного напряму продуктивності 

   Тварини м'ясних порід порівняно з іншими більші, мають вищу інтенсивність росту, 

добру пристосованість до пасовищних умов утримання. На відміну від молочних і 

комбінованих порід, вони на 3-4 міс. раніше закінчують свій ріст, тобто скороспіліші. За-

бійний вихід у них на 5-10% вищий, краще співвідношення тканин у туші, менше кісток, 

м'язова тканина їх тонковолокниста, м'ясо рівномірно пронизане жиром і соковите. 

   До вітчизняних м'ясних порід належать українська, волинська, поліська та південна 

м'ясні. Найбільш поширеними породами зарубіжної селекції в Україні є абердин-ангуська, 

герефордська, шароле, кіанська, санта-гертруда. Тварин цих порід використовують для 

виведення нових порід, поліпшення існуючих і промислового схрещування з коровами 

молочного та молочно-м'ясного напрямів продуктивності, потомство яких вирощують на 

м'ясо. 

   Українська м'ясна порода створена складним відтворним схрещуванням симентальської, 

шароле, сірої української та кіанської порід із наступним розведенням помісей «у собі». 

Вирішальними чинниками породоутворювального процесу були оцінювання тварин, 



випробування їх за власною продуктивністю та якістю потомства, відбір, інтенсивне 

розмноження кращих тварин і підбір пар для парування. 

   Основними екстер'єрними особливостями породи є крупність, глибока й широка грудна 

клітка, добре розвинена задня частина тулуба, міцний кістяк, обмускуленість. Масть 

світло-полова, полова. Худоба пристосована до різних кліматичних умов, безприв'язного 

утримання, ефективного використання грубих і соковитих кормів. Жива маса корів — 

600-710, бугаїв — 1000-1270 кг. 

   Відтворні здатності й молочність тварин цієї породи високі. Міжотельний період триває 

400 днів. У 6-місячному віці молодняк досягає живої маси 200-220 кг. У бугайців статева 

зрілість настає в 11-14 міс. 

   Розводять худобу української м'ясної породи в різних кліматичних зонах України. 

Плідників можна використовувати для промислового схрещування з коровами молочних і 

комбінованих порід. Ефект гетерозису виявляється за живою масою і забійним виходом. 

Селекційна робота спрямована на розведення тварин за лініями із застосуванням різних 

видів відбору та помірного інбридингу. 

   Волинська м'ясна порода виведена складним відтворним схрещуванням корів чорно-

рябої й частково червоної польської з плідниками абердин-ангуської, герефордської та 

лімузинської порід. Для тварин цієї породи характерні високі молочність і енергія росту, 

добрі м'ясні якості, вони ефективно використовують пасовища, комолі, Тулуб у них 

видовжений, кістяк міцний, голова невелика, шия коротка, добра обмускуленість, 

особливо задньої частини . Жива маса корів — 500-550, бугаїв — 950-1050 кі. Телята 

народжуються живою масою 28-32 кг. У 6- місячному віці вона становить 180-200 кг. 

   Молодняк має високу інтенсивність росту. У 15-18-місячному віці бутайці за 

середньодобових приростів 1000-1200 г досягають живої маси 470-590 кг із витратою 

корму на 1 кг приросту 6,2-8 к. од. 

   Забійний вихід — 60-66%. У корів висока відтворна здатність, відносно короткий 

міжотельний період (345 днів), тривалий період продуктивного використання (дев'ять 

років). Породу розводять у західних регіонах України, а половина поголів'я розміщена в 

Ковельському районі Волинської області. 

   Поліська м'ясна порода створена складним відтворним схрещуванням корів 

чернігівського та придніпровського м'ясних типів з помісними плідниками абердин-

ангуської породи. Названі типи виведено з використанням тварин симентальської, сірої 

української, шароле і кіанської порід, але у тварин чернігівського типу переважає кров 

породи шароле, а придніпровського — кіанської. Порода затверджена в 1999 р. 

   Тварини широкотілі з невеликою легкою головою, мають високі відтворні якості, 

пропорційну будову тіла, добре розвинену мускулатуру, міцний кістяк, чітко виражені 

м'ясні форми, масть світло-полова, комолі, добре використовують пасовища. 

   Жива маса корів 550-600 кг, бугаїв — 900- 1200 кг, новонароджених телят — 28-35 кг. У 

18-місячному віці телиці досягають маси 410- 450 кг, бугайці — 510-550 кг, 

середньодобові прирости яких на вирощуванні сягають 1000-1200 г, маса туші — 330-370 

кг, забійний вихід  - 65%, вміст білка у м'ясі — 18-20%, кісток у туші - 15-16%, якість 

м'яса — 4-5 балів, витрати корму на 1 кг приросту - 7-8 к. од. 

   Тварини цієї породи поширені на Поліссі України. Селекційна робота спрямована на 

подальшу консолідацію породи за продуктивними і племінними якостями. Плідників 

можна використовують для промислового схрещування з коровами молочних і молочно-

м'ясних порід. , 

   Південна м'ясна порода виведена схрещуванням та гібридизацією маток червоної 

степової і симентальської порід з бугаями кубинського зебу, герефордськими, абердин- 

ангуськими, шаролезькими та породи санта-гертруда. Новостворена порода затверджена в 

2009 році. Залежно від того, які породи використовувалися для схрещування, у породі 

сформувалися два внутрішньопородні типи: таврійський і знаменський. 



   Тварини цієї породи мають гармонійну будову тіла, добре розвинені м'язи передпліччя, 

середня третина тулуба довга, добре обмускулена задня третина тулуба. 

   Повновікові бугаї мають живу масу - 1000-1050 кг, корови - 545-630 кг. Бугайці в 15 міс. 

досягають маси 480-500 кг за середньодобових приростів 1100-1350 г. Забійний вихід у 

тварин цієї породи становить 60-63%, вміст кісток у туші 16,5%. 

   Порода районована в Південних областях України, селекційна робота спрямована на 

підвищення відтворної здатності та молочності корів. 

   В Україні проводиться робота із створення симентальської м'ясної породи з 

використанням бугаїв канадської, американської, австрійської та німецької селекції. 

Вирощені симентальські бугаї м'ясного типу за живою масою дещо перевершують самців 

деяких імпортних порід, а молодняк під час вирощування досягає середньодобових 

приростів 1550 г і більше. 

   Одержані тварини від схрещування мають добре розвинені тулуб і мускулатуру, хороші 

м'ясні форми, рівномірне відкладання жиру в туші, ефективніше використовують соковиті 

корми і добре акліматизуються в різних кліматичних умовах. 

   У багатьох країнах світу симентали широко використовуються для створення нових 

м'ясних порід. Одержані помісі характеризуються не тільки високими м'ясними якостями, 

а і мають високу плодючість і молочність. 

 

  

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 7 Основи бонітування ВРХ 

 

Література: О.Т.Бусенко та ін. Технологія виробництва продукції тваринництва К.: 

Аграрна освіта.: 2013р с.110- 111. 

 

Студенти повинні знати: техніку бонітування ВРХ. 

 

Студенти повинні вміти: бонітувати ВРХ. 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Що розуміють під бонітуванням? 

2. Хто проводить бонітування тварин? 

3. На які класи роз приділяють тварин згідно бонітування? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Бонітування - це оцінка сільськогосподарських тварин за племінними і продуктивними 

якостями для визначення їхньої цінності й наступного використання. Дорослих тварин 

оцінюють за продуктивністю, екстер'єром, конституцією, відтворною здатністю, 

розвитком, породністю, походженням та якістю потомства, а молодняк - за походженням, 

розвитком, екстер'єром (ягнят однорічного віку - за настригом вовни). 

     Бонітування щорічно проводить комісія у складі досвідчених спеціалістів. Тварин 

оглядають, зважують, промірюють, використовуючи матеріали зоотехнічного обліку. При 

цьому користуються інструкціями, розробленими для кожного виду тварин і напряму 

їхньої продуктивності. На основі комплексної оцінки кожну тварину відносять до певного 

класу: еліта- рекорд (найвищий), еліта, перший, другий, некласна. 

     Дані індивідуальної оцінки заносять до бонітувальної відомості. Закінчується 

бонітування розподілом стада за племінними якостями на певні групи: племінне ядро або 

племінна група, від якої молодняк вирощують для ремонту стада; виробнича група - 

молодняк вирощують на м'ясо; група вибракуваних тварин - молодняк і дорослих тварин 

реалізують на м'ясо; група ремонтного молодняку; група племінного молодняку на 

продаж. 

     На основі даних бонітування складають план селекційно- племінної роботи на рік і 

триваліший час, намічають заходи щодо поліпшення породних і продуктивних якостей 

тварин, виділяють тварин для запису до Державної книги племінних тварин. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 8 Кондиції свиней 

 

Література: Ю.В.Засуха. та ін. Технологія виробництва продукції свинарства В.: Нова 

книга.: 2006р с.40. 

 

Студенти повинні знати: кондиції свиней. 

 

Студенти повинні вміти: розрізняти кондиції свиней. 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Що розуміють під кондицією? 

2. Як визначають кондицію у свиней? 

3. Які є кондиції свиней? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   При оцінці типів конституції та екстер'єру свиней перш за все необхідно враховувати їх 

кондиції. На відміну від конституції, яка має спадкову основу, кондиції свиней залежать 

від умов годівлі, і можуть змінюватись протягом їх господарського використання.     

Кондиція - це стан зовнішніх форм свиней в залежності від вгодованості та характером їх 

використання. Визначають кондицію у свиней візуально та промацуванням окремих 

статей екстер'єру (грудна клітка, сідничні горби,та ін.).Виділяють заводську (племінну), 

виставочну і відгодівельну кондиції. 

   Заводська (племінна) кондиція. Такі тварини характеризуються нормальною 

вгодованістю, енергійним, рухливим типом поведінки, без вад екстер'єру. Шкіра без 

складок, щетина гладка та блискуча. Таку кондицію повинні мати усі племінні тварини, 

саме вона і забезпечує високу її продуктивність. 

   Виставочна кондиція - характерна для тварин з більш високою, але не надмірною 

вгодованістю. Вона характерна для тварин які приймають участь у виставках та аукціонах. 

Тварини м'ясного напряму продуктивності повинні мати добре виражені м'ясні ознаки, а 

сального навпаки. 

   Відгодівельна кондиція - такий стан тварин, який характерний найбільшим 

відкладанням внутрішнього і зовнішнього жиру. 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Тема 9 Структура стада свиней у господарствах різного типу 

 

Література: О.Т.Бусенко та ін. Технологія виробництва продукції тваринництва К.: 

Агроосвіта.: 2013р с.203 - 204. 

 

Студенти повинні знати: структура стада свиней у господарствах різного типу. 

 

 Студенти повинні вміти: визначати структуру стада свиней. 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Що розуміють під структурою стада свиней? 

2. Які є статево-вікові групи свиней? 

3. Яка структура стада в племінних господарствах? 

4. Яка структура стада в товарних господарствах? 

 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Структура стада - це співвідношення статево-вікових груп свиней,зумовлене 

виробничим напрямом свинарського господарства. Вона нестабільна і змінюється 

протягом року внаслідок вибуття або народження тварин у стаді, що особливо характерно 

для товарних господарств. Значно стабільнішу структуру стада спостерігають у племінних 

господарствах, де ведеться цілеспрямована селекційно-племінна робота з удосконалення 

продуктивних якостей окремих ліній та родин. Зважаючи на це, структуру стада 

відображують на початок і кінець року (табл. 1). 

Таблиця 1 

Структура стада в свинарських господарствах, 

% від загального поголів'я 

 

Виробнича група Господарство 

товарне племінне 

Кнури-плідники 0,5 -1,0 1,0 

Свиноматки:   

основні 5 6-10 

перевірювані 3-5 _ 

Поросята-сисуни 40 40-45 

Молодняк:   

ремонтний 5 — 

племінний — 40-45 

відгодівельний 40-45 8-10 

Вибракувані свиноматки та кнури 2 2 

 

 

   У зв'язку з постійним вибуттям основних свиноматок та кнурів є потреба у ремонті 

стада, для чого вирощують ремонгний молодняк. Ремонтних свинок після парування 

відносять до перевірюваних, яких після опоросу переводять в основні свиноматки або ви-

браковують. Оскільки щороку в племінних стадах вибраковують близько 25-30, а в 

товарних - 30-40% основних свиноматок, співвідношення основних до перевірюваних має 

становити не менше ніж 1 : 1, щоб відібрати кращих за продуктивністю тварин. 

   Для цілеспрямованого руху свинопоголів'я на фермі складають оборот стада - 

щомісячний або річний. Останній розробляють зоофахівці під час планування 

виробництва племінної продукції чи свинини. Фактичний рух поголів'я за місяць 

відображують у щомісячному обороті стада під час звітування по фермі. 

   Основною складовою частиною обороту стада свиней є різні статевовікові групи: 

основні кнури-плідники, перевірювані кнури, ремонтні кнурці, основні свиноматки, 

перевірювані свиноматки, ремонтні свинки, поросята у віці: 0-2; 2-4 міс, молодняк на 

відгодівлі, дорослі свині на відгодівлі. В кожній групі щомісяця відбувається рух 

поголів'я, який характеризують такими показниками: наявність на початок місяця (року), 

надходження з інших груп, купівля, переведення в інші групи, інше вибуття (продаж, 

передавання на інші ферми, падіж), наявність на кінець місяця (року). 

   В обороті стада планують строки й кількість опоросів основних і перевірюваних 

свиноматок, купівлю племінного молодняку, переведення на відгодівлю та здавання на 

м'ясо тварин, кількість використаних кормів і валове виробництво свинини протягом року 

за місяцями, визначають середнє поголів'я, яке використовують для розрахунку потреби в 

кормах, приміщеннях, для планування зеленого конвеєра. 

 

 

 

 

 



Тема 10 Вирощування молодняку свиней 

 

Література: О.Т.Бусенко та ін. Технологія виробництва продукції тваринництва К.: 

Агроосвіта.: 2013р с.208 - 217. 

 

Студенти повинні знати: технологію вирощування молодняку свиней. 

 

Студенти повинні вміти: вирощувати молодняк свиней. 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Як вирощують поросят - сисунів? 

2. В якому віці відлучають поросят - сисунів? 

3. Як вирощують відлучених поросят? 

4. Як вирощують ремонтний молодняк? 

5. Які є види відгодівлі свиней? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

   Новонароджених поросят у добовому віці зважують (гніздом або індивідуально), 

роблять запис у станковій картці свиноматки й оформляють акт на приплід. 

     Під час першої годівлі необхідно правильно розподілити соски між поросятами: до 

передніх, більш молочних, підсаджують худих і слабших поросят, а до задніх - добре 

вгодованих і жвавих. Якщо у свиноматок в приплоді поросят  більше, ніж сосків, то 

частину поросят підсаджують до інших свиноматок, які опоросилися у цей же день. 

Народження шести поросят і менше вважають аварійним опоросом, тому таку свиноматку 

вибраковують, а поросят підсаджують до інших. 

     Проте не кожна свиноматка приймає чужих поросят. Щоб вона за запахом не 

відрізняла своїх поросят від чужих, тих і інших обприскують пахучою речовиною 

(слабким розчином креоліну або карболової кислоти) і тільки тоді підпускають, 

Допустимий строк підсаджування – 3-4 доби із момету опоросу У перші дні життя 

поросята ссуть свиноматку 20—30 разів на добу, одержуючи за кожну годівлю по 15-25 г 

молока і тільки окремі, енергійніші, -50-70 г. Усього за 2 міс лактації середня за 

молочністю свиноматка виділяє 250-300 л молока, а багатомолочна – 400-600 л і більше. 

Особливістю молоковиділення у цих тварин є те, що воно у них триває лише 30—40 с, хоч 

поросята масажують вим'я 7-10 хв. У момент віддачі молока свиноматки видають 

своєрідні звуки (прискорене хрюкання). У деяких дорослих і дуже часто у свиноматок-

первісток рефлекс молоковіддачі викликається важко. Це можна пояснити тим, що 

поросята слабко масажують вим'я, особливо кволі й не дуже розвинені. Поросята в таких 

опоросах найчастіше залишаються голодними, хоч свиноматка має достатню молочність. 

У такому разі рекомендується масажувати вим'я хоча б 3-4 дні, поки зміцніють поросята. 

     Інколи свиноматки під час годівлі поросят непокояться і не дають приплоду ссати. Це 

пояснюється тим, що деякі поросята перерослими іклами під час ссання й особливо при 

боротьбі за сосок травмують його. У таких випадках ікла потрібно скушувати на третину 

чи четвертину їхньої висоти. 

     При утриманні поросят-сисунів особливу увагу звертають на температуру повітря в 

станку. Поросята-сисуни мають недосконалий механізм теплорегуляції, внаслідок чого у 

них швидко знижується температура тіла. Переохолодження призводить до простудних 

захворювань і відходу поросят. Першу декаду життя температура повітря для поросят 

повинна бути 30-32 °С, другу -24-26 і третю -22-24 °С. Температурний режим 

підтримують за допомогою установки ІКУФ-ІМ. Температуру регулюють висотою 

підвішування ламп над підлогою. Якщо таких установок на свинофермі немає, то для 

поросят влаштовують "барліжки" (ящик із сухою соломою, де знаходиться все гніздо). На 

10-20-ту добу життя кнурців, не придатних для племінного використання, каструють. 

     Годівля поросят-сисунів. У початковий період єдиним кормом для поросят є молозиво, 

потім - молоко свиноматки. Потреба в мінеральних речовинах повністю не може бути 

задоволена за рахунок молока матері, тому на 1 -4-й день, а пізніше на 12-15-й усім 

поросятам із метою профілактики анемії роблять внутрішньом'язові ін'єкції одного з 

препаратів заліза - фероглюкину (2 мл), феродексу (1,55) або урзоферану (5 мл). Для 

забезпечення потреби у солях заліза й міді можна готувати розчин із 2,5 г залізного і 1г 

мідного купоросу на 1 л води для змочування сосків і свиноматки. По 10 мл цього розчину 

на одне порося за добу можна давати з питною водою, а пізніше - із кормом. 

     Мінеральні корми ставлять у спеціальних коритцях із кількома відділеннями. В нього 

насипають потовчену крейду, кісткове борошно, червону глину, дернину, а також деревне 

вугілля. З третього дня у станок також ставлять корито із чистою свіжою (температура 12 

°С) питною водою, яку протягом дня замінюють 5-6 разів. 

     З 5-6-денного віку починають привчати поросят до споживання зернових та інших 

кормів. Поросят-сисунів підгодовують за відповідними схемами. 

     Встановлено, що рання підгодівля поросят концентрованими, грубими і соковитими 

кормами сприяє розвитку у тварин органів травлення, посиленню їхньої секреторної 



діяльності. Поросята, яких рано привчили до підгодівлі, краще розвиваються, збільшують 

прирости живої маси і з них виростають здорові високопродуктивні тварини. 

     На 5-6-ту добу поросятам дають підсмажене до коричневого кольору зерно ячменю, 

кукурудзи, гороху та шеретованого вівса. Крім того, їм згодовують кашу із дерті й 

збираного молока. На великих промислових комплексах для підгодівлі тварин 

використовують сухі, збалансовані за всіма поживними речовинами комбікорми. 

     З 5-6-го дня поросятам рекомендується згодовувати ацидофілін, виготовлений із 

незбираного, частіше із збираного коров'ячого молока за допомогою спеціальної закваски. 

Він добре засвоюється і завдяки вмісту молочної кислоти пригнічує розвиток 

хвороботворних бактерій, запобігаючи захворюванням травного каналу. З 10-12-го дня 

поросят привчають до поїдання соковитих кормів - червоної моркви, буряків, гарбузів, які 

згодовують у сирому подрібненому вигляді. 

     Щоб зменшити витрати незбираного молока, в кожному господарстві можна 

приготувати його замінник. Для виготовлення 500 л замінника беруть 30 кг горохового і 

20 - ячмінного, просяного, вівсяного чи пшеничного борошна, 2,5 -крейди і 2 -кухонної 

солі, добре перемішують і протягом 1 год запарюють у 240 л води. До відвару додають 

210 л свіжого пастеризованого збираного молока, а при температурі близько 50 °С - 1,2 кг 

риб'ячого жиру, 60 г біоміцину, 10 - сірчанокислого заліза, 5 - сірчанокислої міді, 10 - 

йодистого калію, 12 - калію перманганату і 9,5 г кобальту. Старанно перемішаний відвар 

згодовують протягом доби з розрахунку 400 г на одне порося до 2-місячного віку. 

     Відлучення поросят. У більшості сільгосппідприємств України поросят відлучають 

традиційно в 60-денному віці. Крім того, на промислових комплексах й у багатьох 

спеціалізованих товарних сільгосппідприємствах практикують і раннє відлучення 

приплоду в 21-45-денному віці. Третій строк відлучення (раніше 21-ї доби) поки що не 

застосовують у нас, але практикують за кордоном. Раннє відлучення поросят 

застосовують, насамперед, для скорочення відтворного циклу свиноматок, а отже, й для 

інтенсивнішого їх використання. Відтворний цикл включає поросний, підсисний і 

холостий періоди. 

     Строки відлучення поросят залежать від рівня організації виробництва у 

сільгосппідприємстві, забезпеченості його приміщеннями, кормовими та енергетичними 

ресурсами, а також від стану здоров'я і збереження молодняку, молочності свиноматок та 

ін. 

     Техніка відлучення поросят. Правильно відлучити поросят від свиноматок можна 

тільки після відповідної підготовки останніх. Раціон свиноматок за 4-5 діб до відлучення 

зменшують на 40-50%, вилучають соковиті корми й обмежують споживання ними води. 

Перед відлученням свиноматок періодично випускають на прогулянки, поміщають в 

окремі станки, щоб зменшити кількість ссань і знизити молочність, а також привчити 

поросят краще використовувати корми. 

     Поросят краще відлучати в один прийом: приплід залишають у станках, а свиноматок 

переганяють у приміщення для холостих тварин. Щоб запобігти захворюванню на 

мастити, високомолочних свиноматок підпускають до поросят: у першу добу після 

відлучення -4-5 разів, на другу – 3-4 і 4-5-ту - один раз. 

     Вирощування відлучених поросят. У більшості сільгосппідприємств поросят після 

відлучення на 7—10 днів залишають у тих же станках, де вони народилися. В цей 

критичний для них період із метою запобігання стресам не рекомендується їх сортувати, 

переганяти й щеплювати. 

     У 70-денному віці поросят переводять на дорощування, групують їх по 20-25 голів з 

урахуванням живої маси та віку. Тих, які відстали в рості, утримують окремо по 10 голів. 

У свинарнику для поросят необхідно підтримувати температуру в межах 20 °С і вологість 

- не вище 70%. 

     Годівля відлучених поросят. Після відлучення особливу увагу звертають на годівлю 

тварин. Вона повинна бути нормованою і повноцінною. В перехідний період протягом 



восьми днів поросятам обмежують годівлю. Трапляється, що при вільному доступі до 

корму вони переїдають, внаслідок чого у них може виникнути розлад діяльності травного 

каналу і навіть настати загибель. 

     На промислових комплексах у перші дві доби поросятам дають сухий комбікорм типу 

СК-11-15 із розрахунку 150 г на голову. Щоб вони поїдали його невеликими порціями 

протягом тривалого проміжку часу і не перевантажували шлунок, комбікорм потрібно 

розсипати тонким шаром кілька разів на день. З третього по восьмий день норми годівлі 

поступово збільшують від 100 до 250 г на голову за добу. На 100 кг живої маси поросятам 

згодовують 5,5—6 к. од. У раціон повинні входити доброякісні корми: шеретований овес, 

ячмінь, горох, макуха, шрот, із соковитих — варена картопля, морква, буряки. Влітку 

поросятам дають траву бобових. Цінними є корми тваринного походження: збиране 

молоко, м'ясо-кісткове та рибне борошно, дріжджі. Годують поросят не рідше трьох разів 

на добу. 

     Вирощування ремонтного молодняку. Відомо, що племінні та продуктивні якості 

основного стада свиней значною мірою залежать від якості вирощеного ремонтного 

молодняку. Тому потрібно приділяти якнайбільше уваги його вирощуванню, щоб він був 

здоровий, добре розвинений, придатний для   використання при будь-якій технології, в 

тому числі промисловій. Як правило, щорічно вибраковують 25-30% основних кнурів і 

свиноматок. Жодне сільгосппідприємство не зможе вести рентабельно свинарство при 

систематичному завезенні племінних свиней для ремонту власного стада. Свинок для 

ремонту маточного стада доцільно вирощувати на племінній фермі або в племінній групі 

свого сільгосппідприємства і тільки періодично завозити із племпідприємств. 

     Попередню оцінку й відбір ремонтного молодняку проводять у 2-місячному віці. 

Свинок і кнурців оцінюють за сумарним класом батька й матері та живою масою. При 

огляді свинок, особливу увагу звертають на кількість сосків (не менше 12) та їхні форми 

(не повинні бути кратерними). Перший раз потрібно відібрати більше поросят-сисунів, 

ніж необхідно для ремонту стада: свинок - у три, а кнурців -у 4-5 разів. 

     У 4-місячному віці ремонтний молодняк вдруге оглядають й оцінюють за тими ж 

показниками. При цьому вибраковують тварин, які відстали в розвитку і не відповідають 

першому класу. Потім ремонтний молодняк відбирають у 6-місячному віці й додатково 

оцінюють за довжиною тулуба, а при досягненні живої маси 85—110 кг - за товщиною 

сала над 6-7-м грудними хребцями (прижиттєво). 

     При вирощуванні ремонтного молодняку потрібно одержувати добре розвинених 

тварин: свинки в 9-місячному віці у племінних господарствах повинні мати живу масу 

120-130 кг, у промислових стадах - не менше 110-120 кг, кнурці до 11-місячного віку - 

відповідно 150-170 і 140-150 кг. 

     Утримання ремонтного молодняку. Свинок і кнурців утримують роздільно групами по 

10 голів. При цьому необхідно створити найкращі умови. Температура в приміщенні має 

бути 18—22 °С, а вологість — не вище 70%. 

     Найважливішим заходом при вирощуванні міцного і здорового ремонтного молодняку 

є забезпечення його моціоном. У зимовий період молодняк потрібно систематично 

випускати 2 – 3 рази на день на прогулянки загальною тривалістю не менше 2 - 2,5 год на 

відстань 1,5—2 км в обидва кінці. З весни і до пізньої осені його необхідно утримувати в 

літніх таборах. Зелений корм, чисте повітря, сонце й спокійний рух — найкращі умови 

для успішного росту і розвитку тварин. 

     Годівля ремонтного молодняку. При годівлі ремонтного молодняку важливо досягти 

високої енергії росту і в той же час не допустити ожиріння, що може призвести до 

порушення відтворної  функції. Рівень годівлі має забезпечити за період вирощування 

середньодобовий приріст свинок 600, а кнурців 650 г. На 100 кг живої маси свинкам 

живою масою 40-80 кг згодовують 4,4 к. од., 80-120 - 2,8; кнурцям -відповідно 5 і 3 к. од. 

Ремонтний молодняк повинен одержувати 107 г перетравного протеїну на 1 к. од. 



     У раціони ремонтного молодняку вводять 60-85% концентрованих кормів і 15-25% 

соковитих за поживністю. Дуже важливо привчити тварин до поїдання кормів із високим 

вмістом клітковини: трав'яного борошна, зеленої маси, комбінованого силосу. Годують 

ремонтний молодняк три рази на добу. 

Відгодівля свиней 

     Відгодівля - це інтенсивна годівля тварин, спрямована на збільшення живої маси і 

забійного виходу, підвищення поживності й смакових якостей м'яса та цінності технічної 

сировини. 

     Відгодівля свиней - заключний процес при виробництві свинини, від організації якого 

значною мірою залежать її якість і рентабельність свинарства в цілому. Основна мета 

відгодівлі -одержати від тварин максимальний приріст у найкоротший період при 

найменших витратах кормів на одиницю продукції. 

     На результати відгодівлі та якість свинини впливає багато факторів: вид, порода, вік, 

стать, конституція, стан здоров'я, вгодованість тварин, тип годівлі, склад раціонів, умови 

утримання тощо. 

     В Україні прийнято два види відгодівлі свиней: м'ясна відгодівля молодняку з її 

різновидністю -беконною відгодівлею і відгодівля дорослих свиней до жирних кондицій. 

     М'ясна відгодівля. Для виробництва м'ясної свинини поросят ставлять на відгодівлю у 

3-місячному віці живою масою 25-30 кг і закінчують через 4-4,5 міс при досягненні маси 

110-120 кг.        Відгодівлю поділяють на два періоди: перший (підготовчий) триває від 3- 

до 5,5-місячного віку і другий (заключний) - від 5,5 до 8 міс. Підсвинки за перший період 

досягають живої маси 60 кг при середньодобових прирости 500 г і витратах на 1 кг 

приросту 4,2-4,5 к. од. За другий період відгодівлі ці показники повинні становити 

відповідно 600-700 г і 5-5,5 к. од. 

     Відгодовуване поголів'я розміщують у спеціальних приміщеннях групами по 10-15 

голів у станку з площею підлоги 0,8 м2 на одну голову. Годують із групових годівниць 2-3 

рази на добу, напувають досхочу. 

     Найдоцільніше відгодовувати свиней із метою одержання найбільших приростів. Але 

не в кожному господарстві є повноцінні корми, які зможуть забезпечити середньодобові 

прирости 750-800 г. Тому залежно від конкретних можливостей застосовують один із 

трьох варіантів відгодівлі, розрахованих на одержання за період вирощування 

середньодобових приростів живої маси 500-550, 600-650 і 750-800 г. 

     При плануванні середньодобових приростів 550 г підсвинки на 100 кг живої маси в 

період вирощування від 40 до 70 кг повинні одержувати 4,2 к. од., у період вирощування 

від 71 до 120 кг -3,8, при середньодобових приростах 650 г -відповідно 4,8 і 4,2 і при 

приростах 800 г -5,8 і 4,6 к. од. 

     Молодняк необхідно відгодовувати на повноцінних раціонах, збалансованих, 

передусім, за протеїном, мінеральними речовинами і вітамінами. При нестачі протеїну 

сповільнюється ріст тварин, вони передчасно жиріють, а туші, одержані від них, бідні на 

м'язову тканину. 

     При м'ясній відгодівлі молодняку застосовують три типи годівлі: концентратно-

коренеплідний, концентратно-картопляний і концентратний. При концентратно-

коренеплідному і концентратно-картопляному типах годівлі використовують значну 

кількість коренеплодів, картоплі, комбінованого силосу, зелених і баштанних кормів. Із 

зелених кормів при відгодівлі свиней дуже цінними є люцерна, конюшина, еспарцет, 

вико- й горохово-вівсяні сумішки, з кормів тваринного походження -збиране молоко, 

сколотини, сироватка, м'ясне і м'ясо-кісткове борошно. 

     При концентратному типі годівлі до складу концкормів раціону необхідно вводити 3-4 

компоненти. Свинину високої якості одержують при згодовуванні ячменю, пшениці, жита, 

гороху, люпину і проса. На великих державних свинокомплексах для відгодівлі 

використовують спеціальні комбікорми, збалансовані за всіма поживними речовинами. 



     Беконна відгодівля є різновидністю інтенсивної м'ясної відгодівлі. Бекон -це півтуші 

молодих свиней без голови, хребта, лопаток, нижньої частини кінцівок, просолені 

особливим способом і прокопчені. Виготовляють його на спеціальних беконних фабриках 

або в окремих цехах великих м'ясокомбінатів. 

     Для беконної відгодівлі відбирають добре розвинених поросят 2,5-3-місячного віку 

живою масою 25-30 кг. Кращий для беконної відгодівлі - молодняк білої масті 

спеціалізованих порід м'ясного, беконного, а також універсального напрямів 

продуктивності. 

     Відгодовують свиней на бекон у два періоди. Перший триває від 2,5-3- до 5-5,5-

місячного віку до досягнення живої маси 60-65 кг при середньодобових приростах 450-

500 г, другий -від 5-5,5- до 7,5-8-місячного віку, тобто до забою, коли тварини досягають 

живої маси 95-105 кг при середньодобових приростах не менше 600 г. 

     При складанні раціонів для свиней на беконній відгодівлі необхідно враховувати вплив 

кормів на якість продукції. До кормів, які поліпшують якість бекону, належать ячмінь, 

горох, просо, коренеплоди, трави бобових рослин, збиране молоко, сколотини, сироватка. 

     Корми, які погіршують якість бекону, згодовують свиням в обмеженій кількості або 

вилучають із раціону за місяць до кінця відгодівлі. Це м'ясне і рибне борошно, макуха, 

висівки, овес, соя та кукурудза при згодовуванні понад 35% від поживності раціону 

     На великих свинарських комплексах беконну відгодівлю проводять на повнораціонних 

комбікормах, виготовлених за спеціальними рецептами. 

     Відгодівля свиней до жирних кондицій. Для цієї відгодівлі використовують 

вибракуваних дорослих кнурів і свиноматок, а також низькопродуктивних перевірюваних 

свиноматок після відлучення від них поросят. Мета цієї відгодівлі - одержати якнайбільше 

сала й внутрішнього жиру. Триває вона 90-100 діб. За цей період потрібно одержувати 

середньодобові прирости живої маси не менше 900-1000 г на початку відгодівлі та 800-700 

г наприкінці її. Початкову масу свиней треба збільшувати на 50-60%. 

     На 100 кг живої маси вибракуваним свиням на відгодівлі необхідно згодовувати не 

менше 3,8 к. од. При відгодівлі до жирних кондицій використовують в основному дешеві 

об'ємисті корми із низьким вмістом протеїну, багаті на вуглеводи: взимку -комбінований 

силос, картоплю, коренеплоди, полову, зернові відходи, барду, жом, влітку - траву. В кінці 

відгодівлі кількість концентрованих кормів у раціоні збільшують, а соковитих і грубих - 

зменшують. В останній місяць у раціони свиней вводять корми, які поліпшують якість 

м'яса й сала (картопля, ячмінь, горох, просо). Всі корми, що зумовлюють м'якість сала, в 

кінці відгодівлі із раціонів вилучають (кукурудза, соя, макуха, гречка, барда). Корми 

тваринного походження давати відгодовуваним дорослим свиням недоцільно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 11 Розвиток бджіл 

 

Література: Н.І.Волкова  Основи тваринництва і бджільництва К.: НМЦ 2008р. с.227 – 

232. 

 

Студенти повинні знати: тривалість розвитку бджіл протягом року. 

 

Студенти повинні вміти: контролювати розвиток бджіл. 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Які розрізняють способи розмноження бджіл? 

2. Як проходить розвиток життя бджіл протягом року? 

3. З чого складається гніздо бджіл? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Бджолині сім'ї, дбайливо підготовлені з осені, витримують навіть найсуворіші зими і не 

потребують особливого піклування. Однак бувають випадки, коли без оперативного 

втручання взимку сім'я приречена на загибель або надмірне ослаблення. До них слід 

віднести малі запаси корму, невміло складені гнізда, неякісний корм, наявність у вулику 

мишей, зимівлю у непристосованих приміщеннях. 

     Найкращим кормом в таких випадках взимку є мед у стільниках, заготовлений у першу 

половину медозбору. Ще краще класти стільник з медом прямо на рамки над клубом. Щоб 

бджоли мали вільний доступ до меду, під стільник і на нього кладуть по дві-три палички 

товщиною в олівець. 

     Якщо стільників з медом немає, використовують якісний відкачаний мед. Його кладуть 

у вигляді млинця на марлю, розстелену зверху рамок над клубом. За один раз його можна 

дати до 1 кг. 

     При відсутності меду бджіл годують теплим густим цукровим сиропом (1,5:1), 

наливаючи його в низькі скляні півлітрові банки. 

     Прискорене розмноження бджолиних сімей. Основним способом прискореного- 

розмноження бджолиних сімей є формування ранніх відводків. Досвід показує, що при 

відповідній підготовці від однієї бджолиної сім'ї можна одержати 5-6 відводків, які не 

лише наростять достатню силу до зимівлі, а й дадуть товарну продукцію. Для цього 

підготовляють певну кількість бджолиних сімей, але не більше однієї третини наявних. 

Решту сімей при необхідності використовують для підсилення утворених відводків. 

Відводки формують на матках, спеціально виведених у сім'ях- виховательках. 

     З появою маточників у сім'ях, що переходять в ройовий стан, підбирають старих маток 

і формують на них відводки з трьома рамками розплоду та двома кормовими. Після 

виходу маток та їх спаровування відводки при необхідності підсилюють рамками з 

розплодом від сімей, яких не використовували для формування відводків. 

Виведення маток, робочих бджіл, трутнів 

     Бджолина сім'я інтенсивно розвивається і виявляє високу продуктивність за умов 

наявності матки, яка має високу яйценосність, а її потомство характеризується бажаною в 

господарському відношенні спадковістю. Тому фахівці в бджолиних сім'ях намагаються 

утримувати молодих, чистопородних і високопродуктивних маток. 

     Усі технології, які використовують у процесі виведення маток, грунтуються на тому, 

що при відбиранні з гнізда матки для відновлення сім'ї як цілісної біологічної одиниці 

закладають маточники та із запліднених яєць виховують нових самок. Процес виведення 

маток розпочинають з появою трутнів у гніздах бджолиних сімей і зацвітанням весняних 

медоносів. Для цього готують спеціальні рамки з планками, на яких закріплюють штучні 

мисочки, куди переносять молодих личинок, відібраних з бджолиних комірок. Таку рамку 

встановлюють у центрі гнізда сім'ї-виховательки. Бджоли впродовж 12-ти діб виховують з 

цього розплоду молодих неплідних маток. За одну-дві доби до виходу маток маточники 

ізолюють у кліточки. Неплідних маток підсаджують у сім'ї, де вони після спаровування з 

трутнями починають відкладати яйця. 

     Виведення робочих бджіл. Запліднені яйця, тільки що відкладені маткою в бджолині 

комірки, приклеєні нижнім кінцем перпендикулярно до дна. Потім, у процесі розвитку 

зародків, яйця поступово нахиляються; під кінець третьої доби вони лежать на денцях 

комірок. За положенням яєць у комірках можна визначати дату відкладання їх маткою. 

Під кінець третьої доби бджоли-годувальниці добавляють до яйця краплинку молочка, яке 

виділяється їх залозами Після цього оболонка яйця пом'якшується і з нього вилуплюється 

маленька личинка. 

     Перші три доби личинки робочих бджіл одержують молочко (за своїм складом воно 

дещо відрізняється від молочка, яким бджоли годують маток і личинок - майбутніх 

маток). Личинки робочих бджіл швидко ростуть, під кінець третьої доби вага їх 

збільшується майже в 190 раз. У наступні дні бджоли годують цих личинок сумішшю 

меду й перги. Через 6 діб личинки виростають настільки, що займають весь об'єм комірок. 



На цей час вони більше не одержують їжі і бджоли запечатують їх пористими кришечками 

з воску та домішкою перги. В запечатаній комірці личинка пряде кокон. Перед прядінням 

кокона личинка очищає свій кишечник, відкладаючи вміст його в куточки комірки.  

     Зазнаючи складних змін, личинка перетворюється в лялечку органи личинки 

розпадаються (цей процес називається гістолізом) і розвиваються нові органи майбутньої 

дорослої комахи. Лялечки спочатку має білий колір, потім вона поступово темніє. Через 

12 днів після запечатування комірок з лялечки розвивається доросла молода бджола. Вона 

прогризає кришечку комірки і виходить з неї на стільник. 

     Розвиток робочої бджоли від часу відкладання яйця до дорослої комахи триває 

протягом 21 доби, з них стадії: яйця - 3 доби, личинки у відкритій комірці - 6 діб, личинки 

і лялечки в запечатаній комірці - 12 діб. Яйця і личинки у відкритих комірках називають 

відкритим розплодом, а лялечки в запечатаних комірках - запечатаним розплодом. 

     Виведення трутнів. Розвиваються вони  з незапліднених яєць, які матка відкладає в 

комірки стільника, об'єм яких трохи більший в порівнянні із звичайними бджолиними 

комірками. Личинки з яєць вилуплюються під кінець третього дня. Бджоли-годувальниці 

перші три дні годують личинку молочком (склад його відрізняється від молочка, яке 

одержують личинки маток і робочих бджіл), а потім - сумішшю меду й перги. Стадія 

личинки у відкритий трутневій комірці триває 6,5 діб, а стадія личинки і лялечки в 

запечатаній комірці – 14,5 діб. Отже, розвиток трутня відбувається протягом 24 діб. 

     Трутень помітно більший від робочої бджоли. На вигодовування личинки трутня 

бджоли витрачають корму в три рази більше, ніж на вигодовування личинки робочої 

бджоли. Органи трутнів не пристосовані для роботи. У трутнів короткий хоботок, у них 

немає кошичків для перенесення пилку, немає воскових та інших залоз. У трутнів немає і 

жала, але вони мають сильні крила і дуже великі складні очі. Трутні досягають статевої 

зрілості на 12-14-й день свого життя, а іноді й пізніше (на 20-й день). Спаровуються вони з 

маткою в повітрі під час польоту, в найбільш теплий час дня. Після осіменіння матки 

трутень гине, бо частина його статевого органу відривається і залишається у вигляді 

"шлейфа" в статевій системі матки. 

     Трутні з'являються в сім'ї бджіл наприкінці весни - на початку літа; їх буває у вуликах 

по кілька сотень і навіть тисяч. Трутні беруть участь у передачі спадкових якостей 

потомству, тому пасічники намагаються допускати виведення трутнів тільки у 

високопродуктивних сім'ях. Щоб не допустити виведення трутнів в інших сім'ях,  

бджолам для відбудування дають рамки, навощені повними листами штучної вощини і 

вчасно замінюють бджолиних маток (у сім'ях і старими матками звичайно буває більше 

трутнів, ніж у сім'ях і молодими матками). Хоч трутні і прив'язані до своєї сім'ї (в якій 

вони вивелися), але нерідко вони залітають і в інші сім'ї. У період взяту бджоли 

приймають їх безперешкодно. З припиненням медозбору бджоли виганяють трутнів з 

вуликів і вони гинуть від голоду й холоду. На зиму залишаються трутні лише в сім'ях, в 

яких немає маток, або в сім'ях з неплідними матками. 

Кочівля пасік 

     З настанням осені кочові пасіки перевозять на стаціонарні точки Для пасічника настала 

відповідальна пора підготовки бджолиних сімей  до зимівлі. В них ще багато розплоду. Та 

бджоли знаходять тепер уже мало квіток у полі, на городах. Лише в населених пунктах 

вони можуть зібрати трохи пилку з декоративних квіткових рослин. Матки відкладають 

все менше яєць. Життя бджолиної сім'ї поступово затихне. На пасіках закінчують головну 

осінню ревізію. Хоч медозбір давно припинився, у бджіл ще залишається загостреним 

інстинкт  заготівлі корму. Старі льотні бджоли настирливо крутяться біля чужих вуликів, 

намагаючись проникнути в них і поживитись медом. Робота на пасіці в цей час вимагає 

особливої акуратності. 

     Огляд сімей краще робити вранці або надвечір, коли бджоли не літають. Не слід 

залишати на відкритому місці стільники, їх потрібно тримати в переносних ящиках або ж 

зразу відносити в приміщення. Корм бджолам треба давати лише на ніч. 



     Переважна більшість пасічників України перевозять пасіки на медозбір та запилення 

ентомофільних сільськогосподарських культур 2-3 рази за сезон. 

     Навесні для нарощування бджіл пасіки підвозять до ранніх пилконосів. У цей період у 

вуликах менше бджіл і розплоду, ніж влітку, а погода холодніша, тому особливих 

приготувань до перевезення їх не потрібно, необхідно лише закріпити гніздові рамки та 

закрити лотки. 

     Під час перевезення вентиляційні отвори в дахах вуликів повинні бути повністю 

відкритими, але затягнуті сіткою, через яку не проходять бджоли. Якщо вулики 

укомплектовані вентиляційними рамами, то їх вставляють поверх рам, знявши частину 

стельових дощечок. 

     При перевезенні сильних сімей і відсутності вентиляційних рам бджіл можна 

випустити під дах вулика. Для цього необхідно зняти кілька стелин. На час перевезення 

утеплення знімають. 

     Якщо вулики багатокорпусні, то на них добавляють один корпус з порожніми 

стільниками. Підлога, корпус і дах вулика повинні бути міцно скріплені між собою. 

Найчастіше для перевезення пасік використовують вантажні автомобілі. 

     Вивозять пасіку на кочівлю ввечері після закінчення льоту бджіл або вранці до початку 

льоту. В прохолодну погоду пасіку можна перевозити і вдень. Точок для розміщення 

пасіки слід підготувати завчасно. 

     Підвозити бджіл на запилення і медозбір необхідно до початку цвітіння рослин. 

Розміщувати пасіку слід ближче до посівів, у лісосмугах чи на узліссі, а при можливості - 

в центрі площі посіву з розрахунку по 40-60 бджолиних сімей на точку. Таке розміщення 

хоч не зовсім зручне для обслуговування, проте сприяє кращому запиленню 

сільськогосподарських культур і підвищує медопродуктивність пасік. Влітку на точках 

вулики краще ставити льотками на схід або північний схід: при цьому бджоли раніше 

вилітають на роботу, а ввечері пізніше закінчують її. Вдень гнізда цих сімей будуть менше 

перегріватись. Якщо на пасічному точку немає дерев і кущів, ставлять штучні орієнтири. 

Формування бджолиної сім'ї 

     У кінці весни - на початку літа в сім'ях, які нормально розвиваються, бджолині матки 

відкладають найбільшу кількість яєць. Кількість бджіл у сім'ї продовжує збільшуватись, а 

завантаженість їх роботою знижується. Взяток у цей час дуже незначний, а в багатьох 

місцях його немає. Тому на збиранні нектару та пилку зайнята лише незначна частина 

бджіл. Наявна в сім'ї кількість личинок не відповідає наявній масі бджіл-годувальниць, які 

також не знаходять собі роботи. Нагромадження великої кількості не завантажених 

роботою бджіл сприяє виникненню у них інстинкту роїння, або розмноження. 

     Але природне роїння бджіл для господарства звичайно невигідне. Готуючись до роїння, 

бджоли погано працюють: не будують стільники, мало збирають нектару, матки 

зменшують відкладання яєць. Крім того, при природному роїнні не завжди можна 

виконати план приросту бджолиних сімей, тому що в одні роки бджоли дуже рояться, а в 

інші роки майже зовсім немає роїння. Нові сім'ї треба утворювати від кращих сімей, а 

рояться дуже часто рядові сім'ї, так що в такому випадку буде вестися добір і 

розмноження менш продуктивних сімей. Пасічники намагаються утворювати нові сім'ї 

штучним способом. 

     Підсилення нуклеусів, що перезимували. Для цього на зиму и нуклеусах залишають 

деяку кількість запасних маток. Весною в такі нуклеуси дають по 1-2 рамки з печатним 

розплодом з інших сімей. Якщо в нуклеусі мало бджіл, то рамки передають з молодими 

бджолами, що сидять на них. 

     Організація відводків. У підготовлений пасічником вулик переносять із сильних сімей 

2-3 рамки з розплодом і бджолами, що сидять на них. На рамки струшують ще додатково 

бджіл з 1-2 рамок, її по краях сформованого таким способом гнізда ставлять по рамці з 

кормом. У кінці дня, коли льотні бджоли повернуться в свої старі вулики, відводкові 

дають плідну матку. Днів через 10 ставлять ще рамку , з розплодом. Так, поступово 



доводять сімейку до середніх розмірів. У лежаках відводки розміщують за перегородкою 

поруч із основною сім'єю. Коли молоді матки почнуть відкладати яйця, відводки 

підсилюють розплодом і молодими бджолами, взятими із сильних сімей. 

     Формування відводків приурочують до періоду одержання молодих маток або 

маточників. Слід відзначити, що бджоли у відводках краще приймають маточники, ніж 

молодих маток. 

     Поділ сімей на півльоту. Для утворення нової сім'ї з бджолами всіх віків, що походять 

від однієї сім'ї, застосовують поділ сім'ї напівльоту. В ясний теплий день, коли багато 

бджіл зайнято збиранням нектару й пилку, до вулика сильної сім'ї бджіл підносять вулик 

такої ж форми і такого ж пофарбування з однаковим розташуванням льотків. У 

принесений вулик переставляють половину всього гнізда (половину рамок з розплодом, 

кормовими запасами і бджолами, що сидять на них). Матку бажано також перенести в 

новий вулик. Старий вулик відсувають набік настільки, щоб місце попередньої стоянки 

його було однаково віддалене від обох вуликів. Льотні бджоли, повертаючись з взятком, 

не знайшовши вулика на йото старому місці, розлетяться приблизно порівну в обидва 

вулики. Надвечір сім'я, яка залишилась без матки, дасть плідну або неплідну матку. В 

наступні дні вулики поступово відсувають один від одного на 4-5 м. 

     Поділ сімей на півльоту дає кращі результати в умовах пізнього головного взятку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 12 Типи системи та обороти в ставковому господарстві 

 

Література: О.Т.Бусенко та ін. Технологія виробництва продукції тваринництва К.: 

Агроосвіта.: 2013р с.386 - 388. 

 

Студенти повинні знати: типи системи та обороти в ставковому господарстві. 

 

Студенти повинні вміти: розрізняти типи системи та обороти в ставковому господарстві. 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. На які типи поділяють ставові господарства? 

2. Які види риб розводять у тепловодних господарствах? 

3. Які види риб розводять у холодноводних господарствах? 

4. На які групи поділяють тепловодні ставові господарства? 

5. На які групи поділяють виробничі стави? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   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, 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. 

   До неповносистемних ставових: господарств належать риборозплідники, які вирощують 

посадковий матеріал (личинок,мальків, цьоголітків, цьогорічок, а в разі трирічного 

обороту і дворічок ко ропа), 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. 

   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 накопичення води, її відстоювання і 

подавання до системи виробничих ставів. 

   За трирічного циклу вирощування риби у господарствах передбачають ще одну 

додаткову категорію ставів — вирощувальні стави 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%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 13 Корми та годівля хутрових звірів 

 

Література: О.Т.Бусенко та ін. Технологія виробництва продукції тваринництва К.: 

Агроосвіта.: 2013р с.436 - 439. 

 

Студенти повинні знати: техніку годівлі хутрових звірів. 

 

Студенти повинні вміти: годувати хутрових звірів. 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. За якими показниками нормують годівлю звірів? 

2. Які групи кормів використовують у годівлі звірів? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  



   Важлива роль у звірівництві відводиться організації раціональної годівлі. Повноцінна годівля 

забезпечує тварин необхідними поживними речовинами і сприяє високій продуктивності за еко-
номного витрачання кормів. Нормують годівлю звірів залежно від виду, віку, живої маси, сезону 

року і фізіологічного стану. В основу норм покладено чотири основні показники: обмінна енергія, 

перетравний протеїн, перетравний жир і перетравні вуглеводи. Крім того, раціони 

контролюють за вмістом мінеральних речовин і вітамінів. М'ясоїдні звірі не синтезують 

вітамін А із каротину, а в разі утримання у шедах в організмі не синтезується вітамін D. 

Поряд з обмінною енергією потрібно враховувати і співвідношення між окремими 

групами кормів. У раціонах дорослих норок м'ясо-рибні корми становлять 65-70%, зернові 

— 17-27, лисиць — відповідно 50- 60 і 25-40, песців — 60-75 і 16-22%, по 2-3% до 

раціонів включають соковиті корми, сухі дріжджі та жир. 

   Звірів необхідно забезпечувати вдосталь питною водою. Обмеження у воді зменшує 

поїдання корму, погіршує відтворні функції та ріст молодняку. У жарку погоду стежать, 

щоб у напувалках була прохолодна вода (15-18 °С), оскільки теплої води звірі не п'ють. 

Міняти воду необхідно через 1,5-2 години. 

   У годівлі хутрових звірів використовують три основні групи кормів — тваринного 

походження, рослинні і додаткові. Корми тваринного походження включають свіжі і 

консервовані м'ясні (мускульне м'ясо і субпродукти ІІ категорії), рибні (переважно нехар- 

чових видів) і молочні продукти. Із зернових кормів використовують борошно злаків (без 

плівки), соняшникові макуху і шрот без лушпиння, спеціальні комбікорми, 

коренебульбоплоди, баштанні, овочі і фрукти, молоде листя кропиви, зелень озимих 

злаків і трав'яне борошно конюшини та люцерни ранніх фаз вегетації. Додаткові корми 

для звірів представлені дріжджами (пекарські, пивні, кормові, БВК), вітамінними і 

мінеральними препаратами. Згодовують корми у вигляді фаршу з розміром частинок не 

більше ніж 5 мм для субпродуктів, 1-1,5 мм — для зелених та соковитих і 0,8 мм — для 

зернових. Отриману суміш влітку згодовують охолодженою до 10-12 °С. Годують звірів 

двічі на добу. Вранці дають 40- 45% добового раціону, ввечері — решту. У жаркий період 

не з'їдений корм через дві години забирають. 

   Годівля звірів у різні біологічні періоди. У норок, лисиць і песців біологічні періоди 

настають за сезонами року з однаковою послідовністю і потреба в кормах у них 

підпорядкована однаковим закономірностям. У годівлі дорослих звірів прийнято 

розрізняти такі періоди: для самиць — спокій (час після закінчення лактації до активного 

овогенезу), підготовка до гону, гін (спаровування), вагітність і лактація, для самців — 

спокій (час від закінчення гону до наступного сперматогенезу) і гін. 

   За період лактації самиці худнуть і їхня маса тіла знижується на 25-30%. Після 

закінчення лактації впродовж 2,5-3 міс необхідно, щоб звірі відновили вгодованість. 

Достатня і повноцінна годівля маточного поголів'я в цей період значно впливає на 

відтворну здатність у наступний сезон розмноження. 

   Через два тижні після закінчення лактації звірів переводять на більш дешеві корми із 

субпродуктів, риби і сухих кормів тваринного походження та збільшують кількість 

рослинних кормів. Раціони у літній період збагачують жиром, доводячи його вміст на 100 

ккал корму для лисиць — до 4,8 г. песців — 5 і норок — 5,3 г. 

   Під час підготовки звірів до розмноження у січні, а в деяких господарствах з другої 

половини грудня рівень годівлі самиць за вмістом обмінної енергії знижують, щоб 

привести їхню живу масу на початок гону до племінних кондицій. Рівень годівлі самців 

залишають у межах норми. В умовах України рівень годівлі норок у цей період знижують 

з 200 до 160, лисиць — з 400 до 350 ккал. 

   Із зниженням енергетичного живлення збільшують кількість перетравного протеїну в 

раціоні норок до 25 г, а лисиць і песців — 30 г. За певних господарських умов 

допускається короткострокове зниження протеїну на 20-25%. 

   Наприкінці грудня до раціонів необхідно включати мускульне м'ясо до 20% для заміни 

ним перетравного протеїну тваринних кормів і печінку — до 3-5%. Раціони мають бути 



забезпечені достатньою кількістю вітамінів. Лисиць і песців у цей період годують один 

раз на добу, норок — 2 рази. 

   Годівля у період гону. Під час гону апетит у звірів погіршується і калорійність раціону 

знижують. Самиць і самців у цей період годують кормосумішами однакового складу. 

Самцям у період гону призначають додатково білкову підгодівлю із м'яса, печінки і 

молока по 100-150 г для лисиць і песців і по 50 г — для норок. Під час гону корм роздають 

один раз на добу. 

   Годівля у період вагітності. Раціони вагітних самиць за набором кормів істотно не 

відрізняються від попереднього періоду. У цей період їм згодовують найбільш цінні у 

кормовому відношенні корми, які вони добре поїдають. Енергетичний рівень годівлі са -

миць залежно від вгодованості може значно коливатися, але кількість перетравного 

протеїну на добу не має бути меншою від 25 -30 г для норок, 50-60 — для лисиць і 55-65 г 

— для песців. Раціони вагітних самиць необхідно забезпечувати вітамінами. Годівля має 

бути помірною, щоб не допускати ожиріння. 

   У першу половину вагітності у звірів добрий апетит і вони охоче поїдають корм, у другу 

— поїдання корму зменшується, а за 5-8 днів до щеніння дозу корму лисицям і песцям 

доводять до 100- 120 г. Для профілактики крововиливів у новонароджених двічі на-

прикінці вагітності до раціону вводять препарат вітаміну К (вікасол). 

   Годівля лактуючих самиць. Перші 2-3 дні кормову суміш згодовують у рідкому стані. До 

раціону включають корми з високими смаковими якостями. У першу половину лактації 

доцільно ви користовувати молочні корми, м'ясні і рибні продукти з достатньої кількістю 

мінеральних речовин і вітамінів. У другу половину лактації у тварин може спостерігатися 

виснаження організму внаслідок втрати натрію з молоком. Щоб запобігти цьому, потрібно 

включати д раціону на кожні 100 г корму 0,3-0,5 г харчової солі з урахуванням кількості у 

кормах. Годують тварин двічі-тричі на добу 

   Молодняк норок у 14-15-добовому віці, а лисиць — у 20-25 добовому привчають до 

поїдання напіврідкої суміші із мускульного м'яса, печінки, молока, яєць і концентратів 

вітамінів, яку згодовують 5-7 днів, після чого переводять на звичайний корм. У 25-30 

добовому віці щенята поїдають корм разом з матір'ю. 

   Годівля відсадженого молодняку. Перші 7-10 днів молодняку згодовують кормову суміш 

такого самого складу, як і до відсаджування, а потім поступово переводять на раціони для 

молодняку. Для лисиць і песців рівень перетравного протеїну зменшують до 7,5-8,5 г, 

збільшують до 4,2-4,7 г жиру і до 5,5 г вуглеводів на 100 ккал енергії корму. Для 

молодняку норок протеїну зменшують до 7,5 г, збільшують до 5-5,5 і жиру і до 3-3,5 г 

вуглеводів. Такий рівень годівлі забезпечує високу інтенсивність росту й опушення. З 

другої половини серпня молодняк хутрових звірів розподіляють на племінний 

(ремонтний) і товарний. Ремонтний молодняк годують за раціонами племінних звірів. 

   Годівля нутрій. У разі кліткового утримання на корм нутріям використовують зелену 

масу сіяних і природних угідь, коренеплоди, баштанні культури. Із концентратів 

згодовують зерно злаків, комбікорм, у невеликій кількості корми тваринного походження 

молочні, м'ясо-кісткове. борошно, варені субпродукти, а також кормові дріжджі. 

Корми мають бути свіжими, чистими, без плісняви і затхлого запаху. Баштанні культури і 

коренеплоди ретельно миють, розрізують на шматочки. Картоплю згодовувати краще 

вареною. Тваринні корми і мінеральні добавки подрібнюють, змішують з вареною 

картоплею або концентратами. Морожені, зіпсовані корми спричинюють аборт, 

розсмоктування плодів, розлад травлення. Годують нутрій двічі на добу, а слабких, 

багатоплідних самиць і щенят — тричі. 
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