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                                                                    „Затверджую” 

 Заступник директора з НВР 

_________ Т.О.Перекіпська 

„____”____________ 2015 р. 

Програма  

самостійного вивчення предмета 

„Основи тваринництва і бджільництва” 

 

№
 п

/п
 

Тема, яка 

вивчається 

на самостійне 

вивчення 

К
іл

ь
к
. 
го

д
.  Опорні 

знання 

Знання і 

навички 

якими 

необхідно 

володіти 

Вид 

навчально

го 

заняття 

Форма 

опитування 

Література 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Основи анатомії 

і фізіології  

сільськогосподар- 

сяких тварин 

2 Знати 

будову  і  

функції 

серця, 

органів  

дихання, 

виділення 

та розмно- 

ження. 

Вміти 

характери- 

зувати 

серце,орга-

ни дихання, 

виділення та 

розмножен-

ня 

 

самостій-

не 

вивчення 

усне 

опитування 

Волкова Н.І. 

Основи 

тваринництва 

і 

бджільництва 

НМЦ.: 2008 р 

с.25 -42 

2 Основи анатомії 

і фізіології  

сільськогосподар- 

сяких тварин 

2 Знати про- 

цес 

запліднен-

ня та 

фізіологію  

вагітності. 

Будову  

нервової 

системи. 

Вчення 

про 

рефлекси. 

 

Вміти 

характери- 

зувати 

залози 

внутрішньої 

секреції 

самостій-

не 

вивчення 

усне 

опитування 

Волкова Н.І. 

Основи 

тваринництва 

і 

бджільництва 

НМЦ.: 2008 р 

с.47-50, 

123-124 

3 Основи розведен- 

ня сільсько- 

господарсяких 

тварин 

2 Знати типи 

конститу-

ції тварин. 

Методи  

розведен-

ня.Добір і 

підбіртва-

рин. Боні- 

тування 

тварин. 

Вміти 

характери- 

зувати 

типи 

конституції, 

методи 

розведення 

тварин 

самостій-

не 

вивчення 

усне 

опитування 

Волкова Н.І. 

Основи 

тваринництва 

і 

бджільництва 

НМЦ.: 2008 р 

с.73-81, 

84-100 
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4 Основи годівлі 

нсільсько- 

господарсяких 

тварин 

2 Знати  

типи го-

дівлі. 

Зберігання 

і облік 

кормів. 

 

Вміти 

характери- 

зувати типи  

годівлі, 

зберігати та 

вести облік 

кормів 

самостій-

не 

вивчення 

усне 

опитування 

Волкова Н.І. 

Основи 

тваринництва 

і 

бджільництва 

НМЦ.: 2008 р 

с.190-191, 

213-216 

5 Основи годівлі 

нсільсько- 

господарсяких 

тварин 

2 Знати 

техноло- 

гію заго-

тівлі кор-

мів 

Вміти 

заготовляти 

корми 

самостій-

не 

вивчення 

усне 

опитування 

Волкова Н.І. 

Основи 

тваринництва 

і 

бджільництва 

НМЦ.: 2008 р 

с.179 – 183, 

186-188 

6 Скотарство і 

технологія вироб- 

ництва молока і 

яловичини 

2 Знати  

техноло-

гію і 

схеми 

вирощу- 

вання 

молодняка 

та 

відгодову-

вати ВРХ 

Вміти 

вирощувати 

та відго- 

довувати 

молодняк 

ВРХ 

самостій-

не 

вивчення 

усне 

опитування 

Вертійчук А.І. 

та ін. 

Основи 

тваринництва 

і ветеринарної 

медицини 

К.: Урожай.: 

2004р 

с.301- 309 

7 Свинарство і 

технологія вироб- 

ництва свинини 

2 Знати  

техноло-

гію 

вирощу-

вання 

свиней та 

відгодів-

лю 

свиней 

Вміти 

вирощувати 

та відго- 

довувати 

молодняк 

свиней 

самостій-

не 

вивчення 

усне 

опитування 

Вертійчук А.І. 

та ін. 

Основи 

тваринництва 

і ветеринарної 

медицини 

К.: Урожай.: 

2004р 

с.370- 375 

8 Технологія вироб- 

ництва продукції 

вічарства 

2 Знати  

техноло- 

гію 

годівлі 

та 

утримання 

овець,про- 

ведення  

окотів,ви- 

рощуван- 

ня 

молодня- 

ку, класи- 

фікацію 

вовни 

Вміти 

вирощувати 

та відго- 

довувати 

молодняк 

овець 

самостій-

не 

вивчення 

усне 

опитування 

Вертійчук А.І. 

та ін. 

Основи 

тваринництва 

і ветеринарної 

медицини 

К.: Урожай.: 

2004р 

с.450- 463 
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9 Конярство 2 Знати 

техноло- 

гію  виро- 

щування 

молодня- 

ку коней 

та продук- 

тивного 

конярства 

Вміти 

вирощувати 

молодняк 

коней 

самостій-

не 

вивчення 

усне 

опитування 

Вертійчук А.І. 

та ін. 

Основи 

тваринництва 

і ветеринарної 

медицини 

К.: Урожай.: 

2004р 

с.326- 329 

10 Птахівництво і 

технологія вироб- 

ництва яєць і 

м'яса птиці 

2 Знати 

техноло- 

гію вироб- 

ництва 

продукції 

птахівниц- 

тва 

Вміти 

виробляти 

продукцію 

птахівницт-

ва 

самостій-

не 

вивчення 

усне 

опитування 

Вертійчук А.І. 

та ін. 

Основи 

тваринництва 

і ветеринарної 

медицини 

К.: Урожай.: 

2004р 

с.377- 393 

11 Основи кролів-

ництва, хутрового 

звірівництва та 

рибництва 

2 Знати 

техноло- 

гію вироб- 

ництва 

продукції 

кролів- 

ництва, 

хутрового 

звірівни- 

цтва та 

рибництва 

Вміти 

виробляти 

продукцію 

кролів- 

ництва, 

хутрового 

звірівни- 

цтва та 

рибництва 

самостій-

не 

вивчення 

усне 

опитування 

Вертійчук А.І. 

та ін. 

Основи 

тваринництва 

і ветеринарної 

медицини 

К.: Урожай.: 

2004р 

с.482- 494, 

500-509, 513- 

519, 550-558 

12 Основи зоогігієни 

і ветеринарії 

3 Знати 

вплив на 

організм 

тварин 

різних 

факторів 

середови- 

ща, 

хвороби 

тварин та 

їх 

профілак- 

тику 

Вміти 

організову- 

вати 

умови 

утримання 

тварин 

 

 

самостій-

не 

вивчення 

усне 

опитування 

Вертійчук А.І. 

та ін. 

Основи 

тваринництва 

і ветеринарної 

медицини 

К.: Урожай.: 

2004р 

с.565- 645 

13 Короткі відомості 

про життя бджіл 

2 Знати 

особли- 

вості 

розмно-

ження 

бджіл 

Вміти 

розмножу- 

вати  

бджолині 

сім'ї 

 

самостій-

не 

вивчення 

усне 

опитування 

Волкова Н.І. 

Основи 

тваринництва 

і 

бджільництва 

НМЦ.: 2008 р 

с.229- 232 

14 Короткі відомості 

про життя бджіл 

2 Знати 

будову 

стільників 

Вміти 

розміщу- 

вати 

самостій-

не 

вивчення 

усне 

опитування 

Волкова Н.І. 

Основи 

тваринництва 



 
 
6 

розміщен- 

ня в них 

кормових 

запасів та 

розплоду 

кормові 

запаси та 

розплід на 

стільниках 

і 

бджільництва 

НМЦ.: 2008 р 

с.231 -232 

15 Короткі відомості 

про життя бджіл 

2 Знати 

параметри 

мікроклі- 

мату у  

гнізді 

Вміти 

контролю- 

вати 

параметри 

мікроклі- 

мату у  

гнізді 

самостій-

не 

вивчення 

усне 

опитування 

Волкова Н.І. 

Основи 

тваринництва 

і 

бджільництва 

НМЦ.: 2008 р 

с.284 - 287 

16 Медоносна база 

бджільництва 

2 Знати 

вплив 

факторів 

на виді- 

лення 

нектару 

Вміти 

організо- 

вувати 

бджіл для 

запилення 

культур 

самостій-

не 

вивчення 

усне 

опитування 

Волкова Н.І. 

Основи 

тваринництва 

і 

бджільництва 

НМЦ.: 2008 р 

с.289 - 291 

17 Медоносна база 

бджільництва 

2 Знати 

організа- 

цію запи- 

лення 

культур 

Вміти 

організо- 

вувати 

бджіл для 

запилення 

культур  

самостій-

не 

вивчення 

усне 

опитування 

Вертійчук А.І. 

та ін. 

Основи 

тваринництва 

і ветеринарної 

медицини 

К.: Урожай.: 

2004р 

с.541-543 

18 Медоносна база 

бджільництва 

2 Знати 

способи 

підвищен- 

ня ефек-

тивності 

запилення 

рослин 

Вміти 

підвищу- 

нвати ефек-

тивність 

запилення 

рослин 

бджолами 

самостій-

не 

вивчення 

усне 

опитування 

Волкова Н.І. 

Основи 

тваринництва 

і 

бджільництва 

НМЦ.: 2008 р 

с.274 -275 

19 Медоносна база 

бджільництва 

2 Знати 

способи 

поліпшен-

ня кормо- 

вої бази 

для бджіл 

Вміти 

оцінювати 

культури у 

медоносно- 

му 

відношенні 

 

самостій-

не 

вивчення 

усне 

опитуванн 

Волкова Н.І. 

Основи 

тваринництва 

і 

бджільництва 

НМЦ.: 2008 р 

с.266 -267 

20 Корми і годівля 

бджіл 

 

2 

Знати  

як 

заготов-

лювати 

кормові 

запаси 

Вміти 

заготов-

лювати 

кормові 

запаси 

для бджіл 

самостій-

не 

вивчення 

усне 

опитуванн 

Вертійчук А.І. 

та ін. 

Основи 

тваринництва 

і ветеринарної 

медицини 

К.: Урожай.: 

2004р 

с.539-541 
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21 Корми і годівля 

бджіл 

4 Знати 

способи і 

техніку 

підгодівлі 

бджіл 

Вміти 

підгодову- 

вати  

бджіл 

самостій-

не 

вивчення 

усне 

опитуванн 

Волкова Н.І. 

Основи 

тваринництва і 

бджільництва 

НМЦ.: 2008 р 

с.305 -308 

22 Бджолярський 

інвентар і пасічні 

будівлі 

2 Знати 

інвентар 

для 

відкачу- 

вання  

меду  

Вміти 

використо-

вувати 

інвентар 

для 

відкачу- 

вання  

меду 

самостій-

не 

вивчення 

усне 

опитуванн 

Волкова Н.І. 

Основи 

тваринництва 

і 

бджільництва 

НМЦ.: 2008 р 

с.251 -253 

23 Бджолярський 

інвентар і пасічні 

будівлі 

2 Знати 

інвентар 

для 

переробки 

воскової 

сировини, 

збирання 

роїв 

Вміти 

використо-

вувати 

інвентар 

для 

переробки 

воскової 

сировини, 

збирання 

роїв 

самостій-

не 

вивчення 

усне 

опитуванн 

Волкова Н.І. 

Основи 

тваринництва 

і 

бджільництва 

НМЦ.: 2008 р 

с.247-248,  

250, 253 

24 Утримання і роз- 

множення бджіл 

2 Знати 

правила 

поводжен-

ня з 

бджолами 

Вміти 

поводитись 

з бджолами 

самостій-

не 

вивчення 

усне 

опитуванн 

Волкова Н.І. 

Основи 

тваринництва 

і 

бджільництва 

НМЦ.: 2008 р 

с.281 -282 

25 Утримання і роз- 

множення бджіл 

4 Знати 

способи 

підготов- 

ки і вико- 

рискання 

сімей на  

медозборі 

Вміти 

використо- 

вувати 

сім'ї на 

медозборі 

самостій-

не 

вивчення 

усне 

опитуванн 

Волкова Н.І. 

Основи 

тваринництва 

і 

бджільництва 

НМЦ.: 2008 р 

с.287 -292 

26 Утримання і роз- 

множення бджіл 

4 Знати 

породи 

бджіл та 

їх 

життя 

протягом 

року 

Вміти 

утримува- 

ти і 

розмножу- 

вати бджіл 

самостій-

не 

вивчення 

усне 

опитуванн 

Волкова Н.І. 

Основи 

тваринництва 

і 

бджільництва 

НМЦ.: 2008 р 

с.267 -277 

 

27 Хвороби, вороги і 

шкідники бджіл 

2 Знати 

шкідників 

та 

ворогів 

бджіл 

Вміти 

боротися з 

шкідниками 

та ворогами 

бджіл 

самостій-

не 

вивчення 

усне 

опитуванн 

Волкова Н.І. 

Основи 

тваринництва і 

бджільництва 

НМЦ.: 2008 р 

с.328 -331 
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28 Хвороби, вороги і 

шкідники бджіл 

2 Знати 

профілак- 

тику  

санітар- 

них 

заходів 

 

Вміти 

проводити 

профілак- 

тичні та 

санітарні 

заходи 

самостій-

не 

вивчення 

усне 

опитуванн 

Волкова Н.І. 

Основи 

тваринництва 

і 

бджільництва 

НМЦ.: 2008 р 

с.315 -328 
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Тема 1. Основи анатомії і фізіології сільськогосподарських тварин 

 

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

НМЦ 2008р. с.25 – 42. 

 

Студенти повинні знати: будову  і функції серця, органів  дихання 

виділення та розмноження. 

Студенти повинні вміти: характеризувати будову  і функцію серця, 

органів  дихання  виділення та розмноження. 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Назвіть органи дихання. 

2. Що відноситься до органів кровообігу? 

3. Перелічіть кровотворні органи. 

4. Які органи розмноження самців і самок? 

5. Що таке статева і фізіологічна зрілість? 

6. Будова системи сечовиділення. 
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     Серцево-судинна система - це єдина система крово- і лімфообігу, 

ланки якої тісно пов'язані між собою морфологічно, функціонально та 

генетично. Вона складається із серця і судинної системи -кровоносної 

та лімфатичної, крові, лімфи, лімфовузлів і кровотворних органів. 

Забезпечує обмін речовин в організмі, виконує транспорту функцію, 

переносить до місця засвоєння поживні речовини, кисень, мінеральні 

речовини, гормони, захисні утворення тощо, забирає від тканин 

продукти обміну. 

     Серце (кардіа - грец.) - центральний орган кровообігу. За формою 

воно конусоподібної форми, його стінка складається із трьох шарів 

тканин: внутрішнього - ендокарда, середнього - м'язового (міокарда) і 

зовнішнього - епікарда. Навколо серця із двох серозних листків 

(внутрішнього - епікарда і зовнішнього - перикарда) утворена 

навколосерцева сумка. Тканини серця утворюють порожнини - у 

верхній частині ліве й праве передсердя, у нижній - лівий і правий 

шлуночки. Кожне передсердя з'єднується із шлуночком через 

атріовентрикуляр- ний отвір. У праве передсердя впадають передня й 

задня порожнисті вени, які збирають венозну кров з усього тіла. З 

правого передсердя ця кров потрапляє в правий шлуночок, звідки 

через спеціальний отвір із півмісяцевими клапанами легеневою 

артерією подається у легені. Тут вона віддає вуглекислий газ, 

збагачується киснем і стає артеріальною кров'ю. З легень збагачена 

киснем кров по легеневих венах потрапляє в ліве передсердя. Шлях її 

від правого шлуночка через капіляри легенів до лівого передсердя 

утворює мале коло кровообігу. З лівого передсердя кров переходить у 

лівий шлуночок, звідки через отвір із півмісяцевими клапанами 

виштовхується в найбільшу артерію - аорту, якою подається кров до 

всього тіла. Віддавши кисень і забравши вуглекислий газ, кров знову 

стає венозною й спрямовується до правого передсердя. Шлях її від 

лівого шлуночка через капіляри тіла до правого передсердя 

називається великим колом кровообігу. 

     Серце працює ритмічно, у дві фази: скорочення (систола) і 

розслаблення (діастола). Частота його скорочень у різних тварин 

неоднакова: за 1 хв воно скорочується у корів, овець і свиней 60-80 

разів, коней – 30-40, у курки - до 300 разів. 
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Кров - це рідка тканина червоного кольору. Вона складається із рідкої 

частини - плазми та формених елементів - червоних і білих кров'яних 

клітин. У ній міститься 80% води і 20% сухої речовини. У складі 

останньої 19,1% органічної речовини і 0,9% неорганічної. Форменими 

елементами крові г еритроцити (червоні клітини), лейкоцити (білі 

кров'яні клітини) та кров'яні пластинки. Органічна речовина скла-

дається із білків (альбуміни, глобуліни), фібриногену, амінокис- 

лот, вуглеводів, жирів, гормонів, ферментів, вітамінів і продуктів 

їхнього розпаду та інших речовин. За об'ємом усю кров організму 

можна розділити на дві частини: ту, яка циркулює в судинах, і ту, 

що затримується в кров'яних депо: селезінці, печінці, шкірі, де 

вона рухається повільніше й при потребі переходить у кров'яне 

русло. Із циркулюючої крові більше половини знаходиться у венах 

і п'ята частина - в легенях. 

     У жуйних кров становить 8% маси тіла, коня - 9, у свині - 7%. 

На кількість крові впливають фізіологічний стан тварини, вік, 

стать, умови утримання та годівлі. Під час вагітності її більше, 

при голодуванні менше. Тварина може втратити до 75% крові без 

особливих наслідків для здоров'я, якщо це відбуватиметься 

поступово. Раптова ж втрата третьої частини крові може 

призвести до загибелі. В'язкість крові у 3-5 разів вища, ніж 

в'язкість води, питома вага її становить 1,050 - 1,060, осмотичний 

тиск плазми крові приблизно дорівнює осмотичному тиску 0,9%-

ного розчину кухонної солі, який називається фізіологічним. Кров 

у тварин слаболужна (рН 7,5).  

Е р и т р о ц и т и  -  це без'ядерні округлі двояковгнуті клітини, 

покриті білково-ліпоїдною оболонкою, вгнутість збільшує їхню 

поверхню. Загальна поверхня еритроцитів у крові корів становить 

16 000 м2, тобто понад 1,5 га. У птиці еритроцити овальної форми 

і мають ядро. Еритроцити еластичні, легко змінюють форму при 

проходженні у дрібних капілярах. Основна функція їх - постачати 

із легенів до тканин кисень і брати участь у переносі з тканин у 

легені вуглекислого газу Цю функцію виконує білок гемоглобін, 

що міститься в еритроцитах. Гемоглобін в еритроцитах знахо -

диться у розчиненому стані й складається із білка глобіну (96% 
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маси) і небілкової структури - гема. Здатність приєднувати до себе 

кисень належить гему, оскільки у його складі є залізо. Еритроцити 

містять 14% гемоглобіну, кожний грам якого може зв'язати 1,34 

см3 кисню. Гемоглобін легко окислюється там, де багато кисню, і 

переходить в окислену форму - оксигемоглобін. Останній легко 

віддає кисень у тканинах, де його  мало, і стає відновленим 

гемоглобіном. Крім кисню, еритроци ти переносять на своїй 

поверхні амінокислоти, гормони, ві таміни, токсини та інші 

речовини. Дуже небезпечною дня організму і сполука гемоглобіну 

із чадним газом - СО. Вона дуже стійка і називається 

карбоксигемоглобіном. При цьому гемоглобін виключається з 

обміну речовин як переносник кисню. Якщо в повітрі знаходиться 

лише 0,1% чадного газу, то більше половини гемоглобіну стає 

карбоксигемо-глобіном. Внаслідок цього настає кисневе 

голодування тканин, і тварина гине. 

   Лейкоцити мають ядро, в організмі виконують захисну роль, беруть 

участь у фагоцитозі, тобто захоплюють і розчиняють мікроорганізми. 

     Кров'яні пластинки - тромбоцити, без'ядерні, овальної форми 

клітини, легко виходять із судин, руйнуючись, звільняють фермент, 

який бере участь у зсіданні крові. 

     Кров має властивість зсідатися, що важливо для зупинки кровотечі 

при пораненнях і запобіганні втраті крові організмом. Це захисна її 

функція. Вже через кілька хвилин після початку кровотечі у місці 

виходу крові з судини утворюється червоний згусток, який замикає 

вихід із розірваної судини, через деякий час він ущільнюється. Суть 

процесу зсідання крові полягає в переході розчиненого у плазмі крові 

фібриногену в ниточки твердого фібрину за участю ферменту тром- 

бопластину, солей кальцію та ін. 

     Формені елементи крові утворюються у ретикулярній тканині: в 

червоному кістковому мозку, лімфатичних вузлах, загрудинній залозі. 

При цьому необхідна наявність фолієвої кислоти, заліза, кобальту, 

ціанкобаламіну. 

Система органів дихання 

Енергія, що витрачається у процесі життєдіяльності організму, 

утворюється в клітинах тіла у результаті окислення органічних 
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речовин. Використання кисню клітинами для окисних процесів 

називається внутрішнім, або тканинним, диханням. Обмін киснем 

і вуглекислим газом між організмом та зовнішнім середовищем, 

що відбувається в легенях, називається зовнішнім диханням. 

Система органів дихання складається із повітроносних шляхів і 

легенів, тобто з носової порожнини, гортані, трахеї та легеневої 

тканини (альвеол). У процесах дихання бере участь також шкіра, 

де газообмін відбувається між кров'ю шкірних капілярів і 

атмосферним повітрям за допомогою дифузії газів.  

Носова порожнина розміщена поверх ротової й відокремлена від 

неї твердим піднебінням. Зовні починається із ніздрів, шкірний 

покрив між якими має залози, що зволожують його, у корів 

утворює носове дзеркало, у свиней - хоботок. Слизова оболонка 

стінок носової порожнини вислана епітелієм із бокалоподібними 

клітинами і має залози, які виділяють слиз, що зволожує повітря й 

покриває слизову оболонку. 

Гортань - один із відділів повітроносних шляхів. Сюди з нових ходів 

через глотку надходить повітря. В стінці гортані є хрящі: два 

черпакуватих, надгортанний щитоподібний і перснеподібний. У мо - 

мент ковтання корму м'язи шиї піднімають гортань, а надгортанний 

хрящ опускається й закриває гортань, завдяки чому корм не потрапляє 

в трахею. На бокових стінках гортані слизова оболонка утворює 

голосові складки. У вузькій частині гортані розміщені голосові 

зв'язки. Голосові складки і голосові зв'язки разом із м'язами 

утворюють голосові губи, між якими утворюється голосова щілина. 

Якщо при видиху голосова щілина звузиться, то повітря, що 

проходить через неї, викличе коливання голосових зв'язок й 

утворення звуку. 

     Трахея - орган, що має вигляд трубки, утворений хрящовими 

кільцями, які не замикаються, а з'єднані між собою зв'язками. Трахея 

розгалужується на два головних бронхи, що заходять у легені й 

розгалужуються там на багато дрібних бронхів. Найдрібніші - 

бронхіоли - закінчуються легеневими міхурцями - альвеолами. 

     Легені - це орган альвеолярно-трубчастої будови, має губчасту 

структуру й складається із альвеол, бронхів і кровоносних судин. 
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Розрізняють праву й ліву легені. Зовні вони покриті тонкою 

сполучнотканинною плівкою - легеневою плеврою, яка переходить на 

внутрішню поверхню стінки грудної порожнини й утворює реберну 

плевру. Між цими двома плеврами є плевральна щілина, заповнена 

рідиною, що зменшує тертя при диханні. Праву і ліву легені з'єднують 

бронхи, які починаються від трахеї. 

     Альвеола - тонкостінний пухирець діаметром 0,1-2 мм, заповнений 

повітрям. Стінка альвеоли утворена одним шаром плоских клітин 

епітелію, по зовнішній поверхні яких розгалужується сітка капілярів. 

Отже, газообмін відбувається через дуже тонку перегородку, яка 

складається із двох шарів клітин: стінки капіляра й стінки альвеоли. У 

коня в легенях близько 5000 млн альвеол, завдяки чому площа легенів 

становить до 500 м2 

     Фізіологія дихання. Легені не мають власних м'язів, тому самі не 

можуть скорочуватися. Свій об'єм вони змінюють пасивно, слідом за 

зміною об'єму грудної порожнини. Дихальні рухи - вдих і видих -

відбуваються в результаті ритмічного скорочення й розслаблення 

дихальних м'язів - міжреберних і діафрагми. 

     Суть дихання полягає у споживанні організмом кисню та виділенні 

вуглекислого газу. Атмосферне повітря може надходити у легені 

тільки в разі створення різниці тиску, тобто у легенях тиск повинен 

бути нижчим від атмосферного, що досягається за допомогою грудної 

клітки. При спаданні останньої легені спадаються, повітря 

витискується - відбувається акт видиху; при розширенні грудної 

клітки легені розширюються і в них надходить повітря - настає акт 

вдиху. 

     У тварин розрізняють три типи дихання: реберне (грудне), 

діафрагмальне (черевне) і змішане (грудочеревне). У видихуваному 

повітрі міститься 16-18% кисню, у вдихуваному - 20,92%; 

вуглекислого газу в атмосферному повітрі - 0,03%, а у видихуваному - 

4,4%. Отже, при кожному дихальному акті в організмі залишається 3-

5% атмосферного кисню, а вуглекислого газу виводиться понад 4%.    

Перехід кисню і вуглекислого газу з одного середовища в інше 

відбувається завдяки дифузії газів зниженням вищої концентрації до 

нижчої. Вміст вуглекислого газу у венозній крові вищий, ніж у 
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повітрі, вдихнутому в легені і яке знаходиться в альвеолах, тому 

вуглекислий газ і виходить із венозної крові до альвеол, де його 

менше. І навпаки, кисень з альвеолярного повітря переходить у 

венозну кров, оскільки кисню там менше, ніж у повітрі. Крім 

гемоглобіну крові, у м'язових тканинах тварин є особливий вид 

гемоглобіну -міоглобін, що виконує роль депо - резерву кисню. Це 

має велике значення для гірських тварин і тих, які живуть або жив- 

ляться у водному середовищі (кити, тюлені, водоплавна птиця та ін.). 

     Дихання у птиці має свої особливості. У неї легені прирощені до 

ребер, бронхи проходять через легені й закінчуються в черевних 

повітроносних мішках, бронхіоли закінчуються повітроносними 

капілярами, що замінюють альвеоли. Обмін газів відбувається між 

епітелієм капілярів і капілярами кровоносної системи. Дуже 

розвинена грудна клітка бере участь у вдиху, при цьому повітря 

проникає не тільки в легені, а й заповнює досить об'ємні повітроносні 

мішки грудної та черевної порожнин. Відростки цих мішків 

доторкаються до багатьох органів і проникають у трубчасті кістки 

кінцівок. Серце й шлунок повітроносні мішки обкладають майже нав-

круг. Залежно від заповнення мішків повітрям переміщується центр 

маси тіла, що використовується птицею при маневрах у польоті. При 

видиху повітря із повітроносних мішків знову потрапляє у легені 

(через нижні бронхи). Таким чином, повітря в легені потрапляє два 

рази - при вдиху та видиху. Повітроносні мішки відіграють важливу 

роль у теплорегуляції, оскільки у птиці немає потових залоз. 

Органи сечовиділення 

     Система органів сечовиділення здійснює виведення з організму 

непотрібних і шкідливих для нього речовин, насамперед продуктів 

азотного обміну, зайвої води та солей. 

     До органів сечовиділення належать нирки, сечоводи, сечовий 

міхур, уретра, сечостатевий канал у самців. 

     Нирки мають бобоподібну форму і розміщені у черевній порожнині 

під попереком, з лівого та правого боків від хребта. Зверху покриті 

нирковою капсулою, на розрізі видно два шари: кірковий (зовнішній) і 

мозковий (внутрішній). У кірковому шарі є особливі утворення 

судинні клубочки. Вони знаходяться в капсулах. Від кожної капсули 
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відходить сечовий каналець. Клубочок оточений сіткою кровоносних 

судин - капілярів, звідки в нього переходять продукти обміну, з яких у 

клубочках утворюється сеча. Вона через звивисті та збиральний ка- 

нальці стікає у ниркову чашечку, а далі через два сечоводи - в сечовий 

міхур. Останній має грушоподібну форму, еластичний, стінка утворе- 

на трьома оболонками: слизовою, м'язовою та серозною. При скоро- 

ченні й розслабленні м'язів сфінктера сеча виходить в уретру. У сечі 

 міститься в середньому 96% води і 4% сухої речовини. До складу 

останньої входять сечовина, пуринові основи, невикористані пігмен- 

ти, фосфати, сульфати, сліди гормонів та ін. Кількість сечі, що виділя- 

ється у тварин за добу, становить: у корови 6-20 л, коня – 3-11, свині – 

2-5, у вівці - до 2 л. У коня сеча мутна, в інших тварин прозора. 

Статеві органи 

     Розмноження – одна з характерних властивостей усіх живих 

організмів, що забезпечує безперервність і спадкоємність життя і 

збереження кожного виду тварин. 

     До органів розмноження самок належать яєчники, яйцепроводи, 

матка (роги, тіло, шийка), піхва, переддвер'я піхви і статеві губи. 

     Органи розмноження самців складаються із сім'яників, придатків 

сім'яників, які розміщені в мошонці, сім'япроводів, сечостатевого 

каналу й додаткових статевих залоз (простати, міхурцеподібних, 

луковичних, уретральних), статевого члена та препуціального мішка. 
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Тема 2 Основи анатомії і фізіології сільськогосподарських тварин 

 

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

НМЦ 2008р. с.47 – 50, 123-124. 

 

Студенти повинні знати: Знати процес запліднення та фізіологію  

вагітності. Будову нервової системи. Вчення про рефлекси. 

Студенти повинні вміти: Вміти характеризувати залози внутрішньої 

секреції. 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Що називається сперматогенезом і овогенезом? 

2. Що розуміють під вагітністю? 

3. Процес запліднення. 

4. Що таке статева і фізіологічна зрілість? 

5. З чого побудована нервова система? 

6. З яких відділів складається нервова система? 

7. Назвіть відділи головного мозку. 

8. Яка різниця між умовними і безумовними рефлексами? 
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     Утворення яйцеклітин проходить у фолікулах яєчника. Цей процес 

називається овогенезом. Спарматогнез і овогенез можливі при 

досягненні тваринами статевої зрілості. Однак спаровувати молодняк 

в цьому віці недоцільно, так як він ще повністю не сформований. 

Тому до парування молодняк допускають при досягненні ним 

господарської зрілості. 

    Дозрілі в яєчниках фолікули (графові пухирці) розриваються, з 

них виходить яйцеклітина. Це - овуляція. На місці розірваного 

фолікула утворюється жовте тіло (ендокринна залоза), яке підтримує 

вагітність. 

     Після овуляції яйцеклітина потрапляє в яйцепровід, де проходить її 

запліднення спермієм. Утворена зигота пересувається до рогів матки, 

де майбутній зародок прикріплюється до її слизової оболонки і 

розвивається. Це - вагітність тварин. Якщо тварина не стала вагітною, 

то жовте тіло розсмоктується. У яєчнику утворюються і дозрівають 

нові фолікули з яйцеклітинами. Через певний період часу настає нова 

тічка і охота. Період часу від одної тічки й охоти до наступної 

називається статевим циклом. Він с тановить 19-21 день. У кінці 

вагітності в організмі самок створюються умови для виведення з 

матки зрілого плода. Це - роди. Після виведення плода із статевих 

шляхів видаляться й плодова оболонка - послід.  

Нервова система 

     Нервова система складається в основному з клітин нейронів і 

нейроглії. Відростки нейронів, що виходять із головного та спинного 

мозку на периферію до органів, утворюють нерви. За анатомічною 

будовою нервова система поділяється на центральну й периферичну. 

Завдяки нервовій системі в організмі тварин встановлюється 

взаємозв'язок між усіма органами тіла, регулюються їхні функції й 

здійснюється контакт із зовнішнім середовищем. Холод, тепло, біль, 

світло, запах тощо сприймаються через органи чуттів. 

     Центральна нервова система поділяється на головний і спинний 

мозок. Головний мозок розміщений у черепній порожнині й 

складається із великого та ромбоподібного. У великої рогатої худоби 

його маса досягає 410-550 г, коня – 370-570, у свині - 90-145 г. 
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     Великий мозок складається із півкуль великого мозку, проміжного 

та середнього. В мозку є біла і сіра мозкова речовина. Поверхня кори 

півкуль великого мозку нерівна, на ній багато борозен, звивин, 

підвищень та заглиблень. У корі півкуль великого мозку знаходяться 

мозкові відділи всіх аналізаторів і рухові центри всіх органів тіла. 

     Ромбоподібний мозок поділяється на задній та довгастий. У 

задньому розрізняють мозочок і мозковий місток. Мозочок виконує 

функцію рівноваги й м'язового тонусу, координує рухи тварин. 

Довгастий мозок є безпосереднім продовженням спинного. У ньому 

розміщені центри дихання, кровообігу, серцевої діяльності, 

потовиділення, жування, ковтання, секреції залоз шлунка та 

кишечнику тощо. 

     Спинний мозок у вигляді білої товстостінної трубки проходить 

усередині всього хребетного каналу, від довгастого мозку, в ділянці 

першого шийного хребця, і закінчується у каналі крижової кістки. В 

центрі спинного мозку є центральний спинномозковий канал, 

заповнений спинномозковою рідиною - ліквором. Навколо каналу 

розміщена сіра мозкова речовина, а зовні від неї - біла. Спинний 

мозок знаходиться у трьох мозкових оболонках: твердій (верхня), 

павутинній і м'якій, що прилягає до мозкової речовини. 

     Периферична нервова система починається відростками нейронів 

від спинного та головного мозку й розгалужується в усіх органах і 

тканинах. 

     Від головного мозку відходять 12 пар черепних нервів, що 

іннервують в основному органи голови (зоровий, слуховий, нюховий 

та ін.). 

     Спинномозкові нерви поділяються на шийні, грудні, поперекові, 

крижові. Їх кількість дорівнює кількості хребців кожного відділу 

спинного хребта. Нерви, які йдуть у скелетні м'язи і в шкіру, 

називаються соматичними, а ті, що йдуть до нутрощів і судин, - 

вегетативними. Вегетативна нервова система розміщена по боках 

хребетного стовпа. Центр її знаходиться у головному мозку, вона 

координує діяльність внутрішніх органів, залоз внутрішньої секреції, 

впливає на процес дихання, розмноження, живлення тощо. 

Вегетативна нервова система поділяється на симпатичну та 
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парасимпатичну, діяльність яких здебільшого протилежна. У той час, 

коли парасимпатичні нерви збуджують якийсь орган, симпатичні, 

навпаки, його гальмують. У парасимпатичній нервовій системі 

головним є блокуючий нерв, у симпатичній - черевний. 

Спостерігаються закономірності розподілу нервів. Наприклад, усі 

нерви парні, йдуть до органів найближчим шляхом у складі судинно-

нервових пучків, нерви, як і судини, утворюють сплетіння. 

Фізіологія нервової системи 

     Нейрони поділяються на чутливі (аферентні) й рухові (еферентні). 

По чутливих нервах збудження спрямовується від органів і тканин до 

головного та спинного мозку, по рухових воно надходить у 

зворотному напрямку - від нервових центрів мозку до м'язів залоз, 

шкіри тощо. Закінчення чутливих нервів називається рецепторами. 

Нерви можуть виконувати свою функцію тільки при збереженні 

цілісності всього нейрону. Якщо перерізати нервове волокно, то 

периферична нитка відмирає, а з центральної частини починає 

відростати нервове волокно, але дуже повільно. Нервове збудження із 

місця збудження поширюється в обидва боки - до центру та до органа. 

Основна функція нервового волокна -проведення збудження до 

робочого органа, якщо воно виникло у нервових центрах, і проведення 

збудження до нервового центру, якщо воно виникло в робочому 

органі, його рецепторах. 

     Рефлекс - відповідь нервових центрів на подразнення рецепторів є 

основною формою діяльності нервової системи. Всі рефлекси 

поділяються на безумовні й умовні. Безумовні — природні, 

успадковані, наприклад, статеві, травлення. Умовні рефлекси у 

тварини виробляються після народження, виникають при поєднанні 

подразника навколишнього середовища (світло, звук тощо) із 

безумовним рефлексом (поїдання корму га ін.). Такий збіг 

подразників, якщо вони повторюються, виробляє у корі головного 

мозку тимчасовий зв'язок збудження, в результаті чого утворюється 

умовний рефлекс. Якщо повторення подразників припиняється або 

вони стають слабшими чи повторюються рідше, умовний рефлекс 

поступово згасає. Сила збудження та гальмування нервових процесів 

(реакції) у різних тварин неоднакова, що дало змогу виділити в 



 
 

21 

останніх чотири типи нервової системи: перший тип - слабка нервова 

система (меланхолічна), процеси збудження і гальмування 

відбуваються повільно, тварини боязкі, умовні рефлекси стійкі, 

виробляються повільно; другий тип - сильна, але невріноважена 

нервова система (холерична), збудження сильніше, ніж гальмування, 

умовні рефлекси виробляються швидко, тварини агресивні; третій тип 

- сильна врівноважена (сангвістична), процеси збудження та гальму- 

вання добре розвинені, умовні рефлекси виробляються повільніше, 

але стійкі, тварини спокійні; четвертий тип – сильна врівноважена 

нервова система із повільною рухомістю процесів збудження та 

гальмування (флегматична), тварини спокійні. 
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Тема 3 Основи розведення сільськогосподарських твари 

 

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

НМЦ 2008р. с. 73-81, 84-100. 

 

Студенти повинні знати: Знати типи конституції тварин. Методи  

розведення. Добір і підбір тварин. Бонітування тварин. 

Студенти повинні вміти: Вміти характеризувати типи конституції, 

методи розведення тварин. 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Що розуміють під конституцією? 

2. Які є типи конституціі з П.М.Кулешовим? 

3. Які є методи розведення тварин? 

4. Що розуміють під гетерозисом? 

5. Що розуміють під добором? 

6. Що розуміють під підбором? 

7. Що розуміють під бонітуванням тварин? 

8. Які є  форми підбору і добору? 
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     Під конституцією тварин розуміють сукупність анатомо- 

фізіологічних і морфологічних ознак та властивостей  що зумовлюють 

будову тіла. 

     У зоотехнічній практиці набула поширення класифікація 

конституціональних типів тварин, яку запропонував М.П.Кулешов. 

Згідно із нею виділяють чотири типи конституції - грубий, ніжний, 

щільний (сухий) і рихлий (сирий). Є.А.Богданов і М.Ф.Іванов 

запропонували виділити п'ятий тип - міцний. 

     Грубий тип конституції мають тварини, у яких грубі кістяк і 

мускулатура, великі голова й роги, товсті шкіра і волос. Вони 

невибагливі, витривалі, флегматичні, менше хворіють, плодючі, але не 

виявляють високої продуктивності. 

     Ніжний тип конституції характеризується тонкою шкірою із 

ніжним і рідким волосом, тонким, але щільним і дуже міцним 

кістяком, слабкою мускулатурою й добре розвиненими органами. У 

тварин голова легка і невелика, роги тонкі, шия плоска, складки на 

шкірі шиї та вим'ї дрібні і вона добре відтягується, шия плоска, під 

шкірою чітко вимальовуються підшкірні вени й сухожилля, вушні 

раковини добре просвічуються. Найчастіше ніжну конституцію мають 

тварини молочної худоби, верхових коней, тонкорунних овець, 

скороспілих свиней, яєчних курей тощо. Цей тип зустрічається також 

у тварин інших напрямів продуктивності. Тварини переважно 

високопродуктивні, але вибагливі до умов годівлі та утримання. 

     Щільний (сухий) тип конституції властивий для сухорлявих тварин 

із щільною і міцною мускулатурою та міцним кістяком. У них погано 

розвинений підшкірний шар, тварини не схильні до жирових 

відкладень, погано відгодовуються. Цей тип є бажаним для робочих 

коней, молочних корів, вовнових і смушкових овець. 

     Рихлий (сирий) тип конституції виражається надмірним розвитком 

підшкірної та жирової тканин, водянистістю клітин тіла, значною 

об'ємністю мускулів, яким не властива велика сила. Тварини 

переважно широкотілі, масивні, з тістоподібною шкірою. Волосяний 

покрив у них рідкий, плодючість знижена. Цей тип поширений серед 

великої рогатої худоби спеціалізованого м'ясного напряму, м'ясних 

овець, сальних свиней. Тварини мають високі відгодівельні якості та 
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скороспілість. Небажана рихла конституція для тварин молочних 

порід худоби, верхових і верхово-запряжних коней, вовнових овець, а 

крайній її ступінь і в м'ясному скотарстві. 

     Міцний тип конституції є проміжним між грубим і ніжним. Для 

нього характерні правильна будова тіла, міцна, добре розвинена 

мускулатура, висока життєздатність. Тваринам міцної конституції не 

властиві ознаки ніжності, рихлості й грубості. Цей тип бажаний при 

розведенні багатьох порід, особливо для тварин, яких залишають на 

плем'я. Тварини із міцною конституцією мають підвищені продуктив- 

ність і стійкість проти захворювань. 

     Тварини є як із чітко визначеними типами конституції, так і з 

ознаками двох. Серед змішаних типів конституції розрізняють такі: 

грубо-сухий (сіра українська худоба); грубо- сирий (більшість 

ваговозів, зокрема шайри, клейдесдали); ніжно-сухий (голландська, 

джерсейська породи великої рогатої худоби, чистокровна верхова та 

ахалтекінська породи коней); ніжно-сирий (абердин-ангуська м'ясна 

худоба, сальні свині, особливо китайські). 

     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 
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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, 
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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. 

     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 
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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. 

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. 
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     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 поєднань 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 
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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 поліпшенню стад та порід. 

Методи розведення 

     Під методами розведення розуміють системи підбору тварин з 

урахуванням їхньої видової й породної належності. У тваринництві 

застосовують такі методи розведення: чистопородне, схрещування та 

гібридизацію. 

     Чистопородне розведення. Чистопородним розведенням на-

зивається система парування тварин, що належать до однієї породи. 

Одержане при цьому потомство буде чистопородним. 

Чистопородними вважають тих тварин, у яких чистопородні батько й 

мати, а також тих, що одержані від вбирного схрещування, але не 

нижче п'ятого покоління. Підтвердженням чистопородності тварин є 

родовід у племінному свідоцтві. Належність тварини до породи 

встановлюють також з інших племінних записів. 

     При чистопородному, або чистому, розведенні здійснюється, як 

прийнято говорити, розведення "в собі", тобто відтворення ведеться 

ізольовано від тварин інших порід. 
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     Чистопородне розведення - це основний метод розведення тварин. 

Він забезпечує існування порід, утримання в них нагромаджених 

достоїнств, зумовлює, по суті, автоматичну спадкову стійкість 

характерних для порід ознак, дає можливість проводити племінну 

роботу з великою кількістю однорідних тварин і одержувати приплід 

бажаного типу. За чистопородного розведення можна передбачати 

результати підбору й вести роботу щодо поліпшення меншої кількості 

ознак. Добір і підбір серед чистопородних тварин ефективніший, ніж 

серед помісей. 

     Чистопородне розведення здійснюється за допомогою різних 

методів, форм і варіантів добору й підбору, використання 

інбридингу, розведення за лініями та родинами. Особливу увагу при 

цьому відводять добору плідників. Значення їх зростає із 

впровадженням великомасштабної селекції. 

     Розведення за лініями. Вищий ступінь племінної роботи - 

розведення за лініями. Це система племінної роботи із заводськими 

породами сільськогосподарських тварин, що грунтується на створенні 

ліній та їх раціональному використанні. Основна мета при цьому — 

збереження спадкових якостей родоначальника лінії, збагачення її 

новою цінною спадковістю й нагромадження в стадах породи ознак і 

властивостей, характерних для лінії. 

     Розрізняють генеалогічні та заводські лінії. До перших відносять 

усе потомство, яке походить від спільного предка, незалежно від 

якості тварин. До заводської лінії належать ті тварини, що походять 

від видатного родоначальника і мають добру схожість із ним за 

конституцією й продуктивністю. 

     На розвиток лінії впливають добір, підбір та інбридинг. Для 

збереження і розвитку цінних якостей лінії треба правильно добирати 

плідників - продовжувачів лінії. Часто найвидатніших за 

продуктивними якостями тварин одержують у результаті кросів ліній. 

     Парування тварин двох різних ліній у межах породи називається 

міжлінійним кросом. Його застосовують у заводських стадах для 

освіження крові, збагачення спадковості та створення нових ліній. 

     Лінії не можна відривати від породи. Робота із лінією є одночасно 

й роботою з породою. Цінних плідників лінії використовують у 
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племінних і товарних господарствах через штучне осіменіння тварин. 

І фермер, що займається розведенням племінних тварин, повинен 

опиратися на видатних плідників. Щоб запобігти стихійному 

інбридингу, в товарних господарствах треба застосовувати ротацію 

ліній - систематичну заміну плідників однієї лінії плідниками другої, 

третьої і т.д. 

     Успішна робота із лініями неможлива без родин. Високо - 

продуктивні родини створюють за допомогою використання видатних 

плідників. Одночасно із цим створення та розвитку ліній досягають з 

участю родоначальниць родин або їхніх послідовниць. Саме із кращих 

родин, як правило, добирають родоначальників і продовжувачів ліній. 

Цінність високопродуктивних родин зростає у зв'язку з можливостями 

їх використання для трансплантації ембріонів. 

     Схрещування. Схрещуванням називається парування тварин різних 

порід. Потомство, одержане при цьому, називається помісями. 

Схрещування супроводжується посиленням гетерозиготності, 

внаслідок чого у напівкровних тварин часто виявляється гетерозис 

підвищені життєздатність, витривалість і продуктивність. Крім того, у 

помісних тварин спостерігається збільшення мінливості порівняно із 

вихідними породами. Тому до схрещування вдаються для того, щоб 

змінити вихідну материнську породу, створити у помісних тварин 

потомства нові, цінніші ознаки. 

     Залежно від мети розведення практикують такі види схрещування: 

вбирне, або перетворювальне; ввідне, або прилиття крові; відтворне, 

або заводське; промислове і перемінне, або ротаційне. Якщо при 

схрещуванні використовують дві породи, воно називається простим, 

якщо три і більше складним. 

     Вбирне, або перетворювальне, схрещування застосовують із метою 

перетворення місцевих низькопродуктивних порід у 

високопродуктивні, заводські. Суть вбирного схрещування полягає в 

тому, що маток місцевої (поліпшуваної) породи парують із 

плідниками заводської (поліпшуваль-ної) й одержаних помісних 

маток першого і наступних поколінь також парують із плідниками тієї 

ж заводської породи. Схрещування проводять до IV-V поколінь. 
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     Ввідне схрещування, або прилиття крові. Застосовують для 

поліпшення порід - посилення цінних якостей, виправлення вад, 

підвищення життєздатності, які за чистопородного розведення за 

короткий період неможливо досягти. 

     Для успішного схрещування дуже важливо правильно вибрати 

поліпшувальну породу. За напрямом продуктивності та типом будови 

тіла вона має бути схожою із поліпшуваною, але за бажаними 

ознаками повинна значно її переважати. 

     При ввідному схрещуванні найкращих, перевірених за спадковими 

ознаками, плідників поліпшувальної породи парують із найкращими 

матками поліпшуваної (можна й навпаки). На наступному етапі 

роботу ведуть із найкращими помісними плідниками, які успадкували 

бажані якості поліпшувальної породи. їх парують із кращими матками 

поліпшуваної породи. Використовують також помісних маток, 

паруючи їх із плідниками поліпшуваної породи. Одержаних помісей II 

покоління після відповідного добору можна розводити "у собі" й 

вважати чистопородним, хоч вони мають не стійку спадковість. 

     Відтворне, або заводське, схрещування. Для виведення нових порід 

застосовують відтворне схрещування. Воно - найскладніше. У ньому 

можуть брати участь 2-5 порід і більше, при цьому за материнську 

беруть переважно місцеву. 

     М.Ф.Іванов зазначав, що для успішного заводського схрещування 

потрібні: чітке уявлення про тип нової породи, складання правильної 

схеми схрещування, вмілий вибір вихідних порід, залучення до 

роботи великої кількості тварин, використання спорідненого 

парування, суворий добір, створення добрих умов годівлі та 

ефективної системи вирощування ремонтного молодняку. 

При виведенні нової породи схрещування переважно проводять до II-

III поколінь. Виявивши серед помісей уявний новий тип тварин, 

починають розводити їх "у собі" й створювати лінії породи. 

Методом заводського схрещування виведено більшість порід. 

     Промислове схрещування. Парування тварин кількох порід для 

одержання високопродуктивних користувальних помісей І покоління 

називається промисловим схрещуванням. За правильного добору 

схрещуваних порід і підбору батьківських пар у помісей І покоління 
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виявляється ефект гетерозису, який сприяє збільшенню виробництва 

м'яса, яєць, молока, вовни на 10-17%. 

     При простому схрещуванні користувальними тваринами є помісі І 

покоління, одержані від парування двох порід. При трипородному 

(складному) схрещуванні чоловічі особини І покоління, одержані за 

двопородного схрещування, використовують для виробництва м'яса, а 

маток парують із плідниками третьої породи і все одержане потомство 

є користувальне (із проявом гетерозису). 

     Промислове схрещування застосовують у товарних господарствах 

із метою збільшення виробництва м'яса.  

     П е р е м і н н е ,  або р о т а ц і й н е ,  с х р е щ у в а н н я  є різ-

новидом промислового. При ньому маток у кожному наступному 

поколінні парують поперемінно із чистопородними плідниками різних 

порід. Потомство від такого схрещування користувальне і в усіх 

поколіннях має прояви гетерозису. 

     Перемінне схрещування може бути дво-, три- і чотирипо- 

родним. Суть двопородного перемінного схрещування полягає в 

тому, що помісне потомство, одержане і залишене від парування 

матерів породи А із плідниками породи Б, знову схрещують, але 

при цьому беруть плідників породи А. Одержаних помісей 

парують із плідниками породи Б, наступних - із плідниками породи 

А і т. д.. При 3-4-породному перемінному схрещуванні ротацію 

плідників здійснюють за аналогічною схемою.  

     Просте і складне перемінне схрещування застосовують у 

свинарстві та птахівництві. Непогані результати дає воно в 

молочному скотарстві. Ефективність його залежить від дотримання 

правильної ротації плідників, оскільки завдяки цьому в усіх 

поколіннях підтримується гетерозис. 

     М і ж в и д о в а  г і б р и д и з а ц і я  Під міжвидовою гібри-

дизацією розуміють парування тварин різних видів із метою 

одержання користувальних тварин і виведення нових порід. 

Потомство, одержане при цьому, називається гібридами. 

     Прикладами міжвидової гібридизації, що проводилася з давніх-

давен, є використання мулів, яких одержують від парування кобил 

із ослами. Зустрічаються гібриди від диких і свійських свиней, 
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вовків і собак, коней і зебр та куланів, великої рогатої худоби і 

зебу, яків, зубрів тощо. 

     У гібридів є прояви гетерозису, що використовують для 

одержання користувальних тварин. Так, мули характеризуються 

підвищеною витривалістю, міцністю будови тіла, силою, 

роботоздатністю, тривалістю життя, високою стійкістю  проти 

захворювань. Вони дуже вигідні для використання в гірській 

місцевості. Аналогічні переваги мають інші види гібридів. 

     Гібридизацію застосовують для створення та поліпшення порід. 

Зебуподібну худобу виведено гібридизацією аравійського зебу із 

червоною степовою породою. Ця худоба відрізняється 

жирномолочністю, добрими м'ясними якостями, 

несприйнятливістю до піроплазмозу, пристосованістю до жаркого 

клімату. М'ясну породу санта-гертруда створено в США за участю 

зебу і шортгорнської породи. Там же за допомогою гібридизації 

виведено інші м'ясні породи великої рогатої худоби.  

     Гібридизація дикого барана муфлона із тонкорунною породою 

рамбульє дала можливість створити нову породу тонкорунних 

овець - гірський меринос. Завдяки осіменінню вівцематок породи 

прекос спермою гірського барана архара у Казахстані виведено 

тонкорунну породу казахський архаро-меринос. 

     Останнім часом в Інституті тваринництва степових районів їм 

М. Ф.Іванова "Асканія-Нова" УААН проводиться робота щодо 

виведення гібридів при поєднанні великої рогатої худоби  та 

африканської антилопи канни, молоко якої має високий вміст жиру 

(10—14%) і цілющі та бактерицидні властивості. 

     Викликають інтерес гібриди, одержані від свійської курки й 

павича, цесарки й фазана, індички й цесарки, свійської качки й 

крижня, звичайного фазана й дикого кавказького тощо. 

     Гібридизація сприяє виживанню деяких видів тварин. Завдяки їй 

збережені європейський зубр, кінь Пржевальського, бізон та ін. 

     Перешкодами для гібридизації є несумісність організмів, повна або 

часткова неплідність гібридів та їхня нежиттєздатність. Стримують 

гібридизацію різні сезони парування у диких видів тварин, відсутність 

статевого рефлексу в самця на самку іншого виду, відміни у будові 
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статевих органів різних видів, незапліднюваність різновидових 

статевих клітин, дегенерація і розсмоктування зародків на різних 

стадіях їхнього розвитку, загибель гібридних плодів у зв'язку з 

важкими родами. Ці та інші перешкоди гібридизації усувають за допо-

могою штучного осіменіння, трансплантації зародків, хірургічного 

втручання, переливання крові, заміни білка в яйцях птиці тощо. 

Крім міжвидової гібридизації, є гібридизація міжлінійна, соматична. 
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Тема 4 Основи годівлі сільськогосподарських тварин 

 

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

НМЦ 2008р. с. 190-191, 213-216. 

 

Студенти повинні знати: Знати  типи годівлі. Зберігання і облік 

кормів. 

Студенти повинні вміти: Вміти характеризувати типи годівлі, 

зберігати та вести облік кормів. 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Що розуміють під типом годівлі? 

2. Що розуміють під структурою раціону? 

3. Які є типи годівлі? 

4. Як проводять облік кормів? 

5. Як зберігають грубі і силосовані корми? 

6. Які пасовища називаються культурними? 

7. Як правильно використовувати пасовища? 
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     Під типом годівлі розуміють умовну назву раціону, яка залежить 

від умісту у ньому окремого корму або групи кормів за енергетичною 

поживністю чи сухою речовиною. Визначають тип годівлі за 

структурою раціону. 

     Під структурою раціону розуміють співвідношення між групами 

кормів, виражене у відсотках від їх кількості за загальною поживністю 

(кормовими одиницями). В молочному скотарстві тип годівлі 

визначають також за кількістю концентроїш них кормів на 1 кг 

молока. 

     Прийнято характеризувати типи годівлі за кількістю коми кормів у 

раціоні, співвідношенням між грубими й соковитими кормами, між 

концентрованими та об'ємистимм, кількістю переважаючого корму, за 

співвідношенням у раціонах сухих і вологих кормів. Так, існує 

коицентратний, об'ємистий, соковитий та різні змішані типи годівлі 

тварин. У деяких сільгосппідприємствах практикують і силосний, 

силосно-жомовий, сінажний і коренеплідний. Тип годівлі 

визначається кормами, які переважають у структурі раціонів протягом 

сезону. 

     Правильний облік кормів значно посилює контроль за їх 

зберіганням та ефективним і рівномірним використанням протягом 

усього періоду. 

     Заготовлені сіно, солому, забуртовані або закладені в 

овочесховища коренеплоди, заготовлений силос і сінаж приймає 

спеціальна комісія, призначена керівником господарства. До її складу 

входять головний агроном, головний зоотехнік, завідуючий 

дільницею чи бригадир, під керівництвом якого робилася робота зі 

скирдування, буртування і силосування. 

     Комісія ретельно обміряє стоги, скирти, бурти, траншеї, силосні і 

сінажні споруди, визначає їхній об’єм, вага і якість укладки грубих і 

соковитих кормів. 

     Вагу знаходять за даними об’ємного виміру скирт (стогів), буртів, 

траншей, силосних і сінажних споруд та фактичної ваги 1 м3 грубих і 

соковитих кормів. Вагу кожного виду продукції розраховують 

шляхом множення об’єму стогу, скирти, бурту і т.п. на вагу 1м3 

кормів. 
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     Масу 1 м3 закладеного в скирту (стіг) сіна (соломи) визначають 

пробним зважуванням. Вона залежить від багатьох факторів, як то 

висота травостою, ущільнення маси при скиртуванні, висота скирти, 

строк зберігання корму та інших. Через це для більш точного 

визначення маси корму його обліковують двічі: один раз через 3-5 

днів після закладки і другий через 1,5 – 2 місяці, але не пізніше, ніж у 

вересні – жовтні. 

     Для того, щоб знайти вагу 1 м3 заготовлених грубих кормів, 

спочатку зважують одну або декілька скирт (стогів), типових для 

даної сінокісної ділянки по ботанічному складу трав і часу косіння. 

Потім отриману загальну вагу сіна в стогові (скирті) ділять на об’єм 

стогу (скирти) у кубічних метрах. 

     Об’єм сіна і соломи в скиртах визначають на підставі даних про її 

ширину (Ш), довжину (Д) і перекидку (П). Ширину і довжину скирти 

вимірюють по обидва боки на рівні грудей людини. Кожен вимір 

роблять двічі, результати складають і ділять на два. Перекидку 

(поперек скирти від землі через верх до землі на протилежній стороні) 

вимірюють тричі: з країв і в центрі скирти. Отриману суму вимірів 

розділяють на три.  

     Об’єм (Об) скирт і стогів не загальноприйнятої форми визначають 

за формулами: 

для скирт кругловерхих високих (висота більше ширини):  

Об = (П × 0,52 - Ш × 0,46) Ш × Д; 

для скирт кругловерхих середнього розміру і низьких: 

Об = (П × 0,52 - Ш × 0,44) Ш × Д; 

для скирт плоских усіх розмірів: 

Об = (П × 0,56 - Ш × 0,55) Ш × Д; 

для скирт гостроверхих шатрових: 

для стогів високих: 

Об = (П × 0,04 - Ок × 0,012) (Ок)2; 

для стогів низьких: 

де Об – об’єм, м3; П – перекидка, м; Ш – ширина, м; Д – довжина, м;  

Ок – окружність, м. 

     Оскільки на даний час ще не розроблений альбом форм первинних 

документів, то для оприбуткування грубих і соковитих кормів. 
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     Акт складають у 2 екземплярах на кожний вид заготовлених грубих 

і соковитих кормів. В ньому вказують назву і місце зберігання кормів, 

номер скирти (стогу), бурту, траншеї, їх проміри (довжина, ширина, 

перекидка) і загальний об’єм, також вказують дати початку і 

закінчення закладання, прийняту для подальшого розрахунку масу 1 

м3 корму і загальну масу. До акту рекомендується додавати 

схематичні плани ділянок із позначенням розташування і номерів 

стогів, скирт, буртів, траншей і овочесховищ. Прийняті комісією 

стоги, скирти, бурти і т.п. закріплюють за фермами (відділеннями) і 

передають під відповідальність завідуючим фермами, що управляють 

відділеннями, або іншим матеріально-відповідальним особам. 

     Перший екземпляр акту здають у бухгалтерію господарства, він є 

підставою для оприбуткування кормів, а другий – фуражиру. Йому 

також віддають схему розташування стогів, скирт і т. ін. 

     В визначене місце кожного стогу, скирти, бурту закладають бирки 

(дощечки), на яких указують номер стогу, бурту і т.п., номер бригади, 

час закладки, об’єм у кубометрах і вагу заготовлених кормів. 

     Заскиртовану солому або сінаж приймає комісія й оформляє актом 

у тому ж порядку, який установлений для грубих кормів. 

     Заготовлений силос оприбутковують не раніше чим через 20 днів 

після завантаження силосного спорудження, бурту або кургана. Це 

пов’язано з тим, що до цього терміну в основному закінчуються 

заквашування й осідання засилосованной маси.  

     Кількість заготовленого силосу показують у центнерах і 

визначають шляхом множення об’єму готового силосу на його вагу в 

1 м3. Об’єм силосних споруджень визначають до завантаження їх 

силосною масою. 

     Кількість кормових одиниць і перетравного протеїну в готовому 

силосі знаходять шляхом множення його ваги на поживність 100 кг 

корму за даними лабораторного аналізу. 

     Заготовлений сінаж оприбутковують не раніше 10-15 днів, але не 

пізніше 30 днів після його закладання. Його кількість визначають на 

підставі зважування маси, що закладається в сховище зі знижкою на 

втрати 5% при закладанні в герметичні вежі і 10 % – при закладанні в 

звичайні вежі і силосні траншеї. При відсутності вагового 
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господарства допускають визначення ваги сінажу на підставі 

розрахунку об’єму (м3) траншеї або вежі і помноженого на питому 

вагу 1 м3 сінажу, вираженого в кілограмах. 

     Силос і сінаж прибуткують по актах (сільгоспоблік ф. № 92), у 

котрих обов’язково вказують дату складання акту, тип і номер 

сховища, вид сировини, із якого виготовлений корм, дату початку і 

закінчення закладання його, об’єм, вага корму в 1 м3, загальна вага 

силосу або сінажу в даному спорудженні. 

     Скошену на корм худобі зелену масу трав, а також бадилля 

коренеплодів, капустяний лист і т.д. обов’язково зважують при 

доставці їх до місць згодовування тваринам. Наприкінці дня бригадир 

тваринництва по даних вагаря записує вагу зеленої маси у відомість 

витрати кормів або до лімітної-забірної картки. Бригадир 

рослинництва один раз на місяць підраховує по видах (трави 

багаторічні й однолітні, кукурудза і т.д.) вагу зеленої маси і разом з 

агрономом і зоотехніком відделення, ділянки складає акт на 

оприбуткування продукції (сільгоспоблік ф. № 92). Наприкінці місяця 

бригадир рослинництва здає в бухгалтерію господарства або 

відділення акти на оприбуткування зеленої маси і відомості витрати 

кормів, що служать підставою для списання з підзвіту бригадира 

відпущеної зеленої маси. 

     По закінченні заготівлі всі грубі і соковиті корми, крім того, що 

вони здані по актах приймання на збереження матеріально 

відповідальним особам, повинні бути закріплені за фермами і передані 

по загальному опису під відповідальність завідуючих ферм. Перший 

екземпляр опису кормів зберігають у бухгалтерії господарства, а 

другий – у завідувача фермою. 

     Корми, що відправляються з полів на ферми і тваринницькі 

бригади до місць зимівлі худоби, супроводжують накладною і по 

доставці до місця зберігання здають фуражирам, бригадирам і іншим 

матеріально-відповідальним особам під розписку. Накладні на 

перевезення корму передають у бухгалтерію, де ведуть облік по 

місцях збереження з вказівкою поживності кормів і інших якісних 

показників. 
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Культурні пасовища 

     Усі господарства, в яких займаються розведенням великої рогатої 

худоби, овець, свиней, коней, повинні мати культурні пасовища. 

Культурними називають високопродуктивні пасовища з штучно 

вирощеним травостоєм злаково-бобових або злакових культур. Як 

правило, такі пасовища створюють на тривалий період (8-10 років). 

Іноді в господарствах мають культурні пасовища змінного викорис-

тання, де трави пересівають через кожні 2-3 роки. 

     Створюють культурні пасовища переважно на сільсько-

господарських угіддях у системі кормових чи лучних сівозмін або 

поза ними. Для цього на кращих пасовищах або луках проводять 

поверхневе поліпшення, а на гірших - докорінне. При закладанні 

пасовища на нових ділянках кормових чи польових сівозмін грунт 

готують за технологією висіву багаторічних трав. Щоб культурне 

пасовище було високопродуктивним, при закладанні його слід у грунт 

внести органічні та мінеральні добрива. Бажано передбачити штучний 

полив. Багаторічні трави для культурного пасовища добирають у 

складі сумішок із 1-2 видів бобових (конюшина червона, рожева, біла, 

лядвенець рогатий та ін.), нещільнокущових (тимофіївка, костриця 

лучна, райграс пасовищний, грястиця збірна) і низових злаків 

(мітлиця лучна, костриця червона). 

     Організовуючи годівлю тварин із пасовищ, прагнуть добитися 

рівномірного надходження трави протягом пасовищного періоду й 

одержання найбільшої кількості тваринницької продукції з 1 га при 

найнижчій її собівартості. Для цього необхідно забезпечити загінну 

систему використання пасовища, суть якої полягає в тому, що останнє 

розбивають на 8—10 обгороджених загонів (ділянок) із приблизно 

однаковим запасом трави, яку тварини спасують послідовно один за 

одним. Розмір загонів визначають відповідно до гурту худоби з розра-

хунку 0,3-0,5 га на корову. Тривалість випасання в одному загоні 

повинна становити 2-5 днів із тим, щоб повернутися до нього після 

відростання трав через 14-25 днів. На культурному пасовищі доцільно 

обладнати електроогорожу з напругою 5-6 В від акумулятора 

(електропастух), забезпечуючи натягненим дротом порційне 

випасання трави в межах частини загону. При вільному випасанні (без 
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електропастуха) тварини з'їдають траву нерівномірно, має місце 

притоптування її. Однак використовувати електропастуха можна 

лише при випасанні великої рогатої худоби і свиней. Не 

рекомендується застосовувати його при випасанні коней, оскільки дія 

навіть слабкого струму шкідлива для них. 

     Для правильного використання пасовища важливо своєчасно 

починати і закінчувати випасання. Після створення пасовища слід 

добитися зміцнення кореневої системи застосуванням у перший рік 

росту трав їх скошування. Починають випасання, коли трава 

досягає висоти 10-15 см - вихід у трубку злакових рослин і добрий 

розвиток пагонів у бобових. Спасування молодших трав 

недоцільне, оскільки урожайність їх знижується. Припиняють 

випасання у загоні, коли високорослі трави з'їдені до висоти 6-7 

см, а низькорослі - до 4-5 см. Закінчують випасання восени за 25-

30 днів до припинення вегетації рослин. 

      Щоб пасовище було ефективним і використовувалося тривалий 

період, за ним треба постійно доглядати, зокрема, не допускати 

руйнування кореневої системи трав. Для цього між загонами 

відгороджують прогони завширшки 8-10 м. Загони і прогони 

обгороджують дротом у 2-3 ряди, який натягують на залізобетонні 

чи дерев'яні стовпчики. На період дощів, коли грунт розм'якає і під 

дією копит коріння легко руйнується, потрібно мати спеціально 

відведений загін для випасання тварин. Періодично (за графіком) 

кожному загону надають відпочинок, при цьому траву не 

спасують, а скошують на сіно. Навесні випасання починають 

щороку із нового загону, а не з одного й того ж. 

Після спасування кожного загону бур'яни і залишки нез'їдених трав 

скошують, калові маси розкидають або розгортають перевернутою 

до гори зубцями бороною (так розгортають також кротовини), чим 

створюють умови для рівномірного відростання трави. Відсутність 

таких заходів призводить до швидкого забур'янення пасовища і 

поганого поїдання трави. Сприяють зростанню ефективност і 

пасовищ внесення добрив та зрошення. 

     Культурні пасовища розміщують поряд із тваринницькими 

фермами й літніми таборами, щоб відстань до крайнього загону не 
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перевищувала 1,5-2 км. Створивши на високому агротехнічному 

рівні культурне пасовище і забезпечивши його правильне 

використання та догляд за ним, можна досягти надходження 

дешевого зеленого корму загальною поживністю 50-80, а в умовах 

зрошення - 100-120 ц кормових одиниць з 1 га. 
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Тема 5 Основи годівлі сільськогосподарських тварин 

 

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

НМЦ 2008р. с. 179 – 183,186-188. 

 

Студенти повинні знати: Знати технологію заготівлі кормів. 

 Студенти повинні вміти: Вміти заготовляти корми. 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Що розуміють під сіном? 

2. Що розуміють під силосом? 

3. Що розуміють під сінажем? 

4. З яких операцій  складається технологія заготівлі сіна? 

5. З яких операцій  складається технологія заготівлі силосу? 

6. З яких операцій  складається технологія заготівлі сінажу? 
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     Сіно. Отримують його висушуванням скошених грав до вологості 

15-17% у польових умовах або штучним способом за допомогою 

спеціальних агрегатів. Поживність цього корму залежить від 

ботанічного складу рослин, фази вегетації під час скошування, умов 

вирощування, заготівлі та зберігання. В середньому поживність 1 кг 

сіна становить 0,4-0,5 к. од., 40-80 г перетравного протеїну, 3-9 -

кальцію, 1-4 г фосфору і 10-35 мг каротину. Жиру в сіні 1-2,5%, кліт-

ковини 25-30 і безазотистих екстрактивних речовин 38 -42%. 

     Під час висушування трав на сіно в рослинах відбуваються складні 

біохімічні процеси, які супроводжуються втратою поживних речовин. 

У свіжоскошеній траві клітини продовжують функціонувати в умовах 

«голодного обміну» завдяки використанню резервних вуглеводів. При 

цьому частково розпадаються білки, окислюється каротин. Загальні 

втрати органічної речовини у цей період досягають 1% за добу. У разі 

втрати 40- 50% вологи клітини відмирають і настає фаза автолізу - 

безсистемної дії ферментів і внаслідок розпаду речовин втрачається 

20-25% енергії. У разі висушування трав на сіно в польових умовах 

унаслідок біохімічних процесів, механічних втрат під час скошування, 

згрібання, транспортування загальні втрати поживних речовин ста-

новлять 30-40, а каротину - до 90%. Якщо сіно заготовляють у негоду, 

втрати досягають 50% і більше. У разі змочування трав росою і.і 

дощем у період автолізу розвиваються мікробіологічні процеси, 

вимиваються розчинні речовини, сіно буріє й чорніє. На зволожен ій  

масі за підвищеної температури розвиваються плісеневі гриби, як і 

уражують корм токсичними речовинами. 

     Технологія заготівлі сіна складається з кількох операцій. Якщо 

його заготовляють розсипним, трави скошують (бобові для швидшого 

висихання плющать) і за потреби розтрушують. У разі втрати 45-55% 

води згрібають у валки, де досушують до вологості 22-35% і 

підбирають у копиці, а за вологості не вище від 20% - скиртують. Під 

час скиртування сіно з вищою вологістю пошарово перекладають 

сухою соломою або солять. Харчову сіль вносять пошарово через 

кожні 40-50 см по 8-12 кг на 1 т сіна. 

     Подрібнене сіно має низку переваг перед неподрібненим. Воно 

краще поїдається тваринами і можна механізувати процеси розда-
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вання, змішувати його з іншими кормами, однак під час заготівлі 

збільшуються механічні втрати. Заготовляють подрібнене сіно, до-

сушуючи траву у валках до повного висихання (20% вологи), потім 

підбирають з одночасним подрібненням і транспортують до місця 

зберігання -сіносховищ. Оптимальна довжина подрібненого сіна - 8-

10 см. 

     Під час заготівлі пресованого сіна масу вологістю 25-30% підби-

рають прес-підбирачем й формують прямокутні кипи масою близько 

25 кг, які обв'язують шпагатом чи дротом, або циліндричні рулони 

від 250 кг до 1 т. Кипи досушують у сонячну погоду в полі, після 

чого підбирають і транспортують до місця зберігання. 

     Сіно також брикетують. У такому вигляді воно поєднує якості 

подрібненого та пресованого. При цьому відпадає потреба у 

в'язальному матеріалі й значно зменшується об'єм сіна, що поліпшує 

умови транспортування, розвантаження, зберігання і роздавання 

тваринам. Під час брикетування масу з валків збирають, коли 

вологість її становитиме 15-18%. Якщо вологість вища, брикети піс-

ля висихання розсипаються. 

     Для зменшення втрат поживних речовин під час сушіння за-

стосовують активне вентилювання розсипного, подрібненого і пре-

сованого сіна, в скиртах або сіносховищах. Прив'ялену до вологості 35 

– 40% масу складають пошарово на трапецієподібний дерев'яний чи 

металевий каркас (повітророзподільник), висота кожного шару 1,5-2 

м, і подають за допомогою вентилятора гаряче або холодне повітря. 

Перші два дні вентилюють безперервно, потім, коли сіно у верхніх 

шарах стане сухим, - періодично. Після висихання першого шару 

сушать другий і так продовжують, доки загальна висота скирти не 

досягне 4-5 м. 

     Середня добова даванка сіна в раціонах корів у зимовий період 

становить 5-7 кг, молодняку великої рогатої худоби до року - 2-4, 

старше від року - 4-6, овець - 1-2 і коней - 8-10 кг. 

     Сіно залежно від ботанічного складу та умов вирощування трав є 

чотирьох видів: сіяне бобове, сіяне злакове, сіяне бобово- злакове і 

сіно природних сіножатей. 
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     За способом заготівлі сіно поділяють на розсипне та пресоване в 

рулони і паки, розмір яких залежить від технологічних та конс-

труктивних особливостей прес-підбирача. За способом зневоднення 

сіно поділяють на сіно повітряно-сонячного сушіння та повітряно-

сонячного з досушуванням активним вентилюванням. 

За стандартом сіно усіх типів поділяють на три класи відповідно до 

вимог. 

     Сіно, яке не відповідає вимогам 3-го класу належить до некласного 

(нестандартного). У сіні не допускається наявність видимих шкідників 

і комах, шкідливих та отруйних рослин, а вміст токсичних елементів 

та пестицидів, мікротоксинів, нітратів і нітритів та радіонуклідів має 

не перевищувати максимально допустимих рівнів зазначених у 

стандарті. 

     Клас сіна встановлюють за найгіршим значенням одного із 

показників якості та безпеки та відносять до непридатного до зго-

довування. Сіно виготовлене із трав, оброблених пестицидами, дозво- 

ляється згодовувати худобі не раніше, ніж через 30 днів з часу 

оброблення. 

     Під час органолептичного оцінювання якості сіна визначають 

колір, запах, фазу збирання трав за наявності у сіні суцвіття чи 

насіння або за його кольором, облистяність, а також вологість, 

запиленість, уміст неїстівних домішок та ознаки псування. Якщо 

зразок сіна, взятий для дослідження, має більше ніж 10% зіпсованого, 

використовувати його на корм без висновку фахівців ветеринарної 

медицини не можна. 

     У разі висушування подрібненої трави штучним зневодненням на 

спеціальних високотемпературних установках типу АВМ до вологості 

10-12% одержують трав'яне борошно або трав'яну січку (виключають 

додаткове подрібнення). В 1 кг свіжовиготовленого трав'яного 

борошна міститься 0,65-0,75 к. од., 80-120 г перетравного протеїну і 

150-250 мг каротину. Для кращого збережешся каротину 

(окислюється киснем повітря) трав'яне борошно гранулюють, 

зберігають у паперових чи поліетиленових мішках й обробляють ан- 

тиокиснювачами (сантохін, дилуїдин). 
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     У разі подрібнення сіна дробаркою отримують сінне борошно. 

Воно має нижчу поживність, ніж трав'яне, і залежить від, якості сіна.  

     Трав'яне та сінне борошно згодовують різним видам і групам 

тварин. Коровам та бугаям його вводять до раціону 1-2 кг, молодняку 

великої рогатої худоби - 0,5-1, вівцям залежно від віку -0,05-0,3, 

свинома гкам і кнурам - 0,3-0,8, поросятам - 0,03-0,2. кг. Птиці до 

складу комбікорму вводять 3-5% трав'яного борошна за масою. 

     Силосування -це біологічний спосіб консервування кормів. Суть  

його полягає у зброджуванні бактеріями цукрів корму до органічних 

кислот (переважно молочної), завдяки чому утворюється кисле 

середовище (рН 4,0-4,2), за якого засилосована маса без доступу 

повітря добре зберігається. 

     Силосування кормів має низку переваг порівняно із заготівлею 

сіна. Так, типові силосні культури (кукурудза) забезпечують високий 

вихід поживних речовин з одиниці площі. Силосування мало залежить 

від погодних умов і всі процеси приготування корму можна 

механізувати, а також ефективно використовувати залишки 

рослинництва (гичка, бадилля). Правильно приготовлений силос може 

зберігатися без втрат поживних речовин тривалий час (до 20 років) і 

бути страховим запасом. Під час зберігання силос займає в 5-8 разів 

менше місця, ніж сіно. 

Розвиток процесів бродіння й отримання доброякісного силосу 

залежать від наявності молочнокислих бактерій і достатньої кількості 

легкорозчинних цукрів у рослинах, що силосуються, вологості 

сировини та її ізоляції від доступу повітря. 

     Доброякісний силос має рН 4,2, кислий - 4,0 і перекислений - 3,7-

3,8. Кислий силос тварини поїдають погано. Для отримання 

доброякісного силосу необхідно, щоб у сировині була достатня 

кількість цукрів, необхідних для утворення молочної кислоти в 

кількості, щоб забезпечити зміщення рН до 4,0-4,2. При цьому слід 

враховувати, що частина молочної кислоти нейтралізується 

буферними системами рослин унаслідок їхньої резервної лужності. 

Оскільки буферність рослин неоднакова, то й різним для них є 

цукровий мінімум. Залежно від співвідношення цукру і цукрового 

мінімуму всі рослини за придатністю до силосування поділяють на 
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три групи: ті, що легко силосуються, важко і зовсім не силосуються. 

До рослин, які легко силосуються, належать кукурудза, сорго, 

соняшник, злакові трави, горох, плоди баштанних культур тощо. У 

них цукрів в 1,7 рази більше цукрового мінімуму. До другої групи 

належить частина бобових (конюшина, буркун тощо), могар, осоки, 

лобода, полин. У цих рослин уміст цукру перебувай на рівні 

цукрового мінімуму і під час їх силосування потрібно ретельно 

дотримуватися технології заготівлі корму. Рослини третьої групи 

(люцерна, соя, чина, кропива тощо) не силосують, оскільки у них 

цукру менше від цукрового мінімуму. їх можна засилосувати лише в 

суміші (1:1) із рослинами, що легко силосуються. 

     Важливим чинником для отримання високоякісного силосу є 

вологість маси, яку силосують. Залежно від виду рослин цей показник 

коливається у межах 65-75%. За такої вологості оптимально 

розвиваються гомоферментативні молочнокислі бактерії за низьких 

втрат поживних речовин у газоподібному стані (угар) — 10-12%. За 

вологості 75-78% втрати збільшуються до 14-15%, а в разі підвищення 

її до 80% втрати від угару досягають 20% і, крім того, втрачається 5-

6% і більше сухої речовини внаслідок витікання соку під час 

трамбування. Залежно від вологості силосованої маси рекомендується 

неоднаково подрібнювати рослини. Якщо вологість нижча за 75%, 

рослини подрібнюють на часточки завдовжки 1-2 см, 75-80 — 5-6 і 

понад 80% - 8-12 см за умови, що стебло не дуже грубе, оскільки тоді 

залишається багато з'їдів. Щоб запобігти втратам рослинного соку під 

час силосування рослин високої вологості, їх після скошування 

пров'ялюють або додають сухі компоненти, переважно подрібнену 

солому. Під час змішування розрахунок здійснюють за квадратом 

Пірсона. 

     Втрати поживних речовин під час силосування залежать від, типу 

споруди і трамбування. Встановлено, що найменші вони у разі за 

готівлі та зберіганні корму в силосних баштах. У герметичних баштах 

втрати сухої речовини становлять до 10%, у траншеях із високими 

стінами - до 15, низькими - до 25, а в наземних буртах -до 50%. 

     Для одержання силосу високої якості масу необхідно ретельно 

трамбувати важкими тракторами. Товщина шару ущільненої маси, яку 
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щодня закладають, має бути 80-90 см. При цьому в ній зберігається 

максимальна кількість вуглекислого газу, не надходить кисень, 

рослинні клітини швидко відмирають і температура силосованої маси 

не піднімається вийде за 35-37° С. Заповнювати сховище слід за 3-5 

днів. Після закінчення завантаження та трамбування масу ретельно 

вкривають поліетиленовою плівкою, шаром соломи, торфу, землі 

тощо. Якщо вкривають плівкою й соломою, то плівку посипають 

негашеним вапном, щоб її не псували гризуни. На якість і поживну 

цінність силосу впливають строки збирання кормових культур для 

силосування. Кукурудзу як основну силосну культуру скошують у 

фазі молочно-воскової та воскової стиглості. У цій фазі рослини 

мають нижчу вологість і в масі накопичують зернову фракцію. 

Конюшину та інші бобові збирають у фазі бутонізації, соняшник - на 

початку цвітіння, сорго — у фазі молочно-воскової й воскової 

стиглості зерна, горох і вико-вівсяні сумішки - у фазі воскової 

стиглості бобів у перших двох нижніх ярусах. 

     Для зменшення втрат поживних речовин під час силосування 

застосовують різні консерванти: органічні та неорганічні кислоти, 

піросульфат натрію, нітрити, а також бактеріальні закваски, 

ферментні препарати тощо. 

     Технологія заготівлі силосу складається з таких операцій: 

скошування силосних культур з одночасним подрібненням, доставки 

до силососховища, вивантаження маси, знесення консервантів (у разі 

потреби), ретельного ущільнення, укриття від проникнення повітря та 

атмосферних опадів. 

     Для свиней і птиці готують комбінований силос. Основними 

компонентами його є коренебульбоплоди, качани кукурудзи молочно-

воскової й воскової стиглості, гарбузи, кормові кавуни, отава 

багаторічних трав, сінне або трав'яне борошно. 

     Доброякісний силос має ароматно-фруктовий запах, зелений чи 

жовто-зелений колір, зберігає структуру вихідної сировини, його 

охоче поїдають тварини. Жовто-коричневий колір і запах свіжо- 

спеченого хліба свідчать про те, що маса під час силосування 

внаслідок недостатнього ущільнення або тривалого процесу 

силосування нагрівалася до 50 °С і вище. За високої температури 
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утворюються комплексні сполуки між вуглеводами й білками — 

меланоїдини. Протеїн такого корму погано перетравлюється (10-12%), 

і силос втрачає каротин. 

     Згодовують силос усім видам сільськогосподарських тварин: 

дійним коровам - 4-6 кг, сухостійним - 2-3, худобі на відгодівлі - 6-8 

кг на 100 кг живої маси, вівцям - 2-3 кг, свиноматкам - 3-4, поросятам 

під час вирощування та відгодівлі - 2-3, коням -8-10 кг, птиці - 20-30 г 

на голову за день. 

     Сінаж. Готують сінаж силосуванням пров'яленої трави. Це 

високоякісний  корм, менш кислий, ніж силос. У ньому зброджу еться 

не весь цукор і втрати поживних речовин становлять 8-12% вмісту їх у 

траві, годі як у разі заготівлі силосу вони досягають 25-30 і сіна за 

природного сушіння - 30-40%. 

     Під час заготівлі сінажу корм консервується завдяки фізіологічній 

сухості маси й відсутності доступу кисню. Клітини пров'ялених 

рослин утримують воду з великою силою (55-60 атм). У такому 

середовищі не можуть розмножуватися гнильні, оцтовокислі бактерії 

та дріжджі Розмножуються деякі раси молочнокислих бактерій, які 

підкислюють масу до рН 4,8-5,1. При цьому в сінажі накопичується до 

1% органічних кислот, За такої вологості маси може успішно 

розвиватися плісень. Сисна сила плісеневих грибів становить понад 

190 атм, але для розвитку їм потрібен кисень. Тому під час заготівлі 

сінажу масу необхідно ретельно ізолювати від доступу кисню. 

Заготовляють сінаж у траншеях або баштах. 

     Технологія заготівлі сінажу. Траву скошують і залишають у валках 

для пров'ялювання. Бобові трави плющать. Якщо вологість злакових 

трав становить 55%, а бобових - 60, їх згрібають, подрібнюють і 

перевозять до сховища. Тут сінаж ретельно трамбують важкими 

тракторами доти, поки 1 м3 його не матиме масу 440-500 кг. За 

недостатнього ущільнення маса нагрівається вище 37° С і якість 

корму знижується внаслідок втрат поживних речовин у процесі 

окислення. Після заповнення сховища ущільнену масу зверху 

накривають свіжою подрібненою травою, а потім поліетиленовою 

плівкою. Поверх плівки кладуть тирсу, торф, землю і посипають 

вапном. Для кращого ущільнення масу подрібнюють на часточки 
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завдовжки 2-3 см. У баштах сінаж ущільнюють за допомогою вібрації 

або відбувається самоущільнення нижніх шарів під тиском маси 

верхніх. Сінаж заготовляють також і в поліетиленових мішках з 

використанням консервантів. 

     Якість сінажу залежить від сировини, фази її збирання, вологості 

вихідної маси, її подрібнення та ущільнення, тривалості закладання й 

герметичності сховища. Для отримання сінажу високої якості бобові 

трави необхідно скошувати у фазі бутонізації - початку цвітіння, 

злакові - колосіння. Однорічні трави можна збирати у пізніші фази. 

     Сінаж першого класу за державним стандартом має містити 

протеїну 12-15% сухої речовини, клітковини -до 29, золи - до 12, сухої 

речовини - 45-50%, каротину  - не менше ніж 55 мг/кг сухої речовини і 

легкоперетравних вуглеводів - не менше ніж 2%. Використовувати 

його в годівлі тварин бажано у холодну пору року. У разі високої 

температури відкритий шар корму окиснюється й уражується 

плісенню. 

     Згодовують сінаж травоїдним тваринам: коровам - 20-25 кг, 

молодняку великої рогатої худоби у віці 2-6 міс - 3-4, молодняку 

старше від року - 10-12, вівцематкам - 3-4, молодняку овець - 1-2, 

робочим коням - 10-15 кг. Поживність 1 кг сінажу становить 0,3-0,4 к. 

од., 50-60 г перетравного протеїну і 40 мг каротину. 

     Запаси силосу і сінажу визначають зважуванням маси під час її 

закладання у сховища з урахуванням утрат поживних речовин у 

процесі силосування (втрати внаслідок бродіння) або за обчисленням 

об'єму корму в сховищі та масою його 1 м3.  

     Маса 1 м3 кукурудзяного силосу у фазі молочної стиглості 

кукурудзи становить 800 кг, молочно-воскової стиглості - 700, а 

сінажу злакових трав -450, бобових - 500 кг. 

Прогресивна технологія заготівлі силосованих кормів 

     З метою зменшення втрат поживних речовин під час заготівлі 

силосу і сінажу в наш час для консервування скошеної та подрібненої 

рослинної маси використовують плівкові мішки. Суть технологічного 

процесу полягає в тому, що силосна і сінажна сировина збирається 

кормозбиральними машинами, подрібнюється і завантажується в 

транспортні засоби для доставки її на майданчики, де здійснюється 
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наповнення мішків (шлангів) рослинною сировиною з використанням 

пакувальної машини, робота якої забезпечується трактором, який 

приводить в дію пресувальний ротор і гідромотори приводу конвеєра 

й бітерів машини. Рослинну масу вивантажують в приймальний 

бункер, із якого вона подається до тунельної рами, а потім у 

плівковий мішок. Якщо маса важко консервується або має підвищену 

вологість спеціальним пристроєм вводять консервант. 

     Після завантаження мішка подрібненою масою його герметизують: 

очищають його кінець від маси, загинають краї, затискують між двома 

дошками та скріплюють їх цвяхами. 

     Для спускання надлишкових газів у плівку мішка вмонтовують 

клапан, через який із маси виділяються продукти бродіння. Протягом 

7-10 днів спостерігають за накопиченням газів і за необхідності 

відкривають клапан. Після закінчення бродіння його лишають 

закритим. Законсервований корм може зберігатися не менше 2 років. 

     Втрати поживних речовин за консервування корму в плівкових 

мішках становить 4-5%, а у разі закладення в траншеях - 20%. 

Заготівля силосованих кормів у шлангах з використанням 

пакувальних машин можливе на молочних фермах з поголів'ям не 

менше 300 корів. 
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Тема 6 Скотарство і технологія виробництва молока і 

яловичини  

Література: Вертійчук А.І. та ін. Основи тваринництва і ветеринарної 

медицини К.: Урожай.: 2004р с.301- 309. 

 

Студенти повинні знати: Знати технологію і схеми вирощування 

молодняка та відгодовувати ВРХ. 

Студенти повинні вміти: Вміти вирощувати та відгодовувати 

молодняк ВРХ. 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Які є періоди вирощування телят? 

2. З якого віку телят привчають до поїдання концентрованих кормів? 

3. З якого віку телят привчають до поїдання грубих кормів? 

4. З якого віку телят привчають до поїдання соковитих кормів? 

5. Які є типи відгодівлі? 

6. Що розуміють під нагулом? 
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     Вирощування молодняку повинне бути спрямоване на формування 

типу тварин відповідно до напряму їхньої продуктивності. Доведено, 

що племінних телиць молочних і молочно-м'ясних порід можна 

вирощувати за різних режимів годівлі. Високопродуктивних корів 

одержують як при інтенсивному вирощуванні телиць із зменшенням 

приростів із піком, так і при знижених приростах у перші 2-3 міс з 

наступною компенсацією росту в наступний період. Але важливо, 

щоб до початку тільності тварини досягли 75% живої маси дорослих 

корів. 

     Приймання новонароджених телят. Від підготовлених до отелення 

корів і нетелей новонароджених телят приймають у спеціальному 

стійлі або в деннику на чисту й суху підстилку. Якщо пуповина після 

народження теляти не обірвалася, її обрізують чистими 

продезинфікованими ножицями на віддалі 10-12 см від живота, а 

кінець пуповини дизенфікують 5-10%-м спиртовим розчином або 5%-

м і спиртовим розчином карболової кислоти. У теляти очищають  ніс, 

рот і вуха від слизу й дають облизати корові або витирають  його 

мішковиною чи джгутом соломи. Облизування теляти коровою добре 

діє як на теля, так і на корову. У деннику новонароджене теля зали- 

шають із коровою на 1-2 дні і воно самостійно ссе материнське 

молоко. Якщо ж передбачено роздільне утримання приплоду й  

корови, то теля переносять у профілакторій і поміщають у клітку 

(завдовжки 150 см, завширшки 100, заввишки 100см) із достатньою 

кількістю підстилки. Профілакторій для телят має бути чистим, добре 

вентильованим, без протягів і різких коливань температури, як 

правило, без опалення. 

      Годівля та утримання телят до 6-місячного віку. Перші 15-20 

днів життя теля повинне одержувати молозиво і молоко матері, потім 

його переводять на молоко загального надою. Приплід перший раз 

годують молозивом через 1 -1,5 год після народження. 

Імунобіологічні властивості молозива та його висока кислотність (45-

50 °Т) захищають телят від шкідливих мікроорганізмів. У молозиві 

високий вміст білків (15-20%), вітамінів і мінеральних речовин, які 

добре засвоюються й позитивно впливають на організм. 



 
 
56 

     У першу годівлю теляті дають 1-2 кг молозива залежно від його 

маси, фізіологічного стану та апетиту. Після першої годівлі у теляти 

починають функціонувати органи травлення, в них заселяється 

нормальна мікрофлора; другу, третю годівлю проводять через 3-4 год. 

У наступні дні кількість молозива для приплоду збільшують і вона 

має становити за одну даванку 2-2,5 кг, а за три - 6 кг для телиць і 7-8 

- для племінних бичків. Молозиво і молоко для телят до 10-денного 

віку повинні бути теплими (температура 35-37 °С). Важливо, щоб 

вони надходили в шлунок невеликими порціями. Накраще випоювати 

молоко із соскової напувалки, а при напуванні з відра роблять 3-4 

перерви, якщо теля дуже жадібно п'є. 

     Щоб поліпшити травлення, з 4-5-денного віку телятам через 0,5-1 

год після випоювання молока дають 0,5 л перевареної води 

(температура 20-25 °С), а з 15-20 днів - звичайну. Для інтенсивнішого 

розвитку травного каналу з другої декади життя їх привчають до 

поїдання доброякісного сіна і просіяної вівсянки, з третьої - до 

подрібнених коре неплодів, із п'ятої - до силосу або сінажу. Даванки 

цих кормів із віком телят збільшують. Влітку замість сіна і соковитих 

кормів згодовують траву, до якої тварин привчають посту пово й 

доводять добову кількість її до 5-6 кг у 3-місячному віці і 12—15 кг - у 

6-місячному. 

     З четвертої декади даванку молока зменшують і починають 

випоювати збиране молоко. При цьому незбиране молоко дають 

окремо вранці, а збиране - ввечері. Згодовування телятам закислого, 

охолодженого незбираного і збираного молока часто викликає 

проноси. Влітку доцільно сквашувати  збиране молоко ацидофільно-

бульйонною культурою з розрахунку 1 л культури на 36-39 л 

збираного молока (після внесення закваски суміш витримують 12-18 

год). 

     З 12-ї декади телят повністю переводять на рослинні корми. За 

оптимальними нормами при вирощуванні телиць витрачають 200 кг 

незбираного молока і 400 - збираного. У деяких 

сільськогосподарських підприємствах при вирощуванні телят 

використовують замінники незбираного молока (ЗНМ), які можна 

давати їм із другої декади життя. Перед використанням ЗНМ 
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заливають теплою водою у співвідношенні 1 : 9 і старанно 

розмішують; 1 кг розчину замінника відповідає 1 кг молока. 

     При вирощуванні племінних бугайців незбиране і збиране молоко 

їм випоюють у більшій кількості - відповідно 320 - 450 і 600 -1000 кг 

за весь молочний період. Також більше їм, ніж телицям, дають 

концентрованих кормів, частка ж об'ємистих кормів у структурі 

раціонів для них зменшується. За 6 міс їм згодовують сіна 220 -230 кг, 

силосу - 200, коренеплодів – 100 - 120, концкормів – 195 - 197 кг. 

     На розвиток і здоров'я тварин, крім годівлі, впливають умови 

утримання та догляд. У молозивний період телят при ручному 

випоюванні краще утримувати в індивідуальних клітках із вольєрами 

для вигулу. З 15-20-денного віку їх переводять на групове 

безприв'язне утримання. Молодняк добре росте в літніх таборах із 

використанням пасовищ. 

     При ручному випоюванні телят, один працівник доглядає 30—40 

голів. Впровадження механізованого випоювання молодняку на 

великих фермах і комплексах за допомогою автонапувалки УВТ-20 

дає можливість одній людині доглядати 100 голів, а за допомогою 

АВТ-15/20 - 150 - 200 голів. 

     За деяких умов доцільно вирощувати приплід під коровами-

годувальницями. Здорових телят (2 - 4) підпускають під 

годувальницю з 5 -6-денного віку і відлучають від неї у 2 - 3 міс. Під 

однією коровою за три тури можна виростити 8 - 12 телят, при цьому 

на одне має припадати 4 - 4,5 кг молока за добу При такому способі 

корів не доять. Крім того, застосовують підсисно-піддійний спосіб 

вирощування телят, при якому приплід підпускають до годувальниці 

на певний час, а потім невиссане молоко видоюють. Із 5 - 6-місячного 

віку бугайцін і телиць утримують окремо. 

      Годівля та утримання ремонтних телиць і нетелей. Ремонтний 

молодняк старше 6-місячного віку утримують безприв'язно групами 

по 25 - 30 голів. У 10 - 12- місячному віці остаточно вирішується 

питання про те, яких телиць вирощуватимуть на плем'я, і з цього часу 

тварин готують до осіменіння так, щоб у 16-18 міс їхня жива маса 

становила  75% дорослих корів. 
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     Годівля молодняку повинна бути нормованою. Повного 

забезпечення потреби тварин в енергії, перетравному протеїні, макро- 

і мікроелементах та вітамінах досягають введенням до раціону 

різноманітних кормів відповідно до віку й середньодобових приростів 

телиць і нетелей. 

     У зимовий період телицям дають 2 - 3 кг сіна і 5- 6 силосу на 100 кг 

живої маси. За сінажного типу годівлі їм у  6 - 12 міс згодовують 

сінажу 9 - 14 кг, старше року 15 - 20 кг. При невисокій якості грубих і 

соковитих кормім, а також при плануванні більших приростів до 

раціону вводять1 - 1,5 кг концкормів. Для телиць віком старше року 

частину сіна (до 30%) можна замінити соломою ярих культур. 

     Влітку найефективніше вирощувати ремонтний молодняк на 

пасовищах, на яких прирости живої маси досягають 600 - 700 г без 

концкормів. Якщо продуктивність пасовищ низька, телиць і нетелей 

підгодовують зеленою масою з такого розрахунку, щоб добова 

кількість зеленого корму (із пасовищем) становила: для тварин 7 - 9-

місячного віку – 18 - 22 кг, 10 - 12 - 22-26; 13-15 - 26-30; 16-18 - 30-35; 

18-місячного віку і старше  - 35 - 40 кг.  При згодовуванні злакових 

трав до раціону треба додавати фосфорно-кальцієві препарати, а при 

згодовуванні бобових — фосфорні. Нетелей в останній період 

тльності годують так, як тільних сухостійних корів. 

     Годівля племінних бугайців. Рівень годівлі племінних бугайців має 

бути таким, щоб середньодобові прирости до 16- місячного віку 

становили 750 - 1000 г. 3 6 до 16 міс відповідно до віку та очікуваних 

приростів до складу зимового раціону їх вводять 1,8-3,5 кг 

концкормів, 4-8 сіна, 6-8 кг силосу. Влітку даванку концкормів 

залишають без змін, а силос і сіно в еквівалентній кількості за 

поживністю замінюють на траву. Раціони забезпечують потребу 

бугайців в усіх поживних речовинах. 

     Бугайці повинні щоденно мати активний моціон, корисне для них 

випасання з 5-6-місячного віку. 

Вирощування та відгодівля худоби на м'ясо 

     Для виробництва м'яса використовують переважно молодняк 

великої рогатої худоби, який залишається після комплектування 

основного стада. На м'ясо відбирають худобу м'ясних, молочно-
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м'ясних і молочних порід, а також їхніх помісей. Відібраних тварин 

для реалізації на м'ясо відгодовують. 

     Завданням відгодівлі є збільшення живої маси, вгодованості, 

забійної маси та поліпшення якості м'яса худоби в короткі строки. 

Розрізняють відгодівлю молодняку і дорослої худоби. Відгодівлю 

молодняку поділяють на відгодівлю для виробництва білої  й 

звичайної телятини, молодої та важкої яловичини. 

     Білу телятину одержують при відгодівлі телят від 7 - 14- денного 

до 3 – 4 - місячного віку, використовуючи лише незбиране і збиране 

молоко. Жива маса тварин за цей період досягає 150 кг при забійному 

виході 60%. Звичайну телятину виробляють відгодівлею телят до 3 - 

4-місячного віку із се редньодобовими приростами не менше 900 г, 

використовуючи при цьому як молоко, так і об'ємисті та 

концентровані корми. Молоду яловичину одержують від молодняку 

обох статей живою масою 350 - 400 кг у віці до одного року на 

багатокомпонентних раціонах, але концкорми в них повинні 

становити 30-90% за загальною поживністю. Важку яловичії ну 

виробляють вирощуванням і відгодівлею тварин до живої маси 400 - 

600 кг у віці, як правило, 18 - 24 міс. При цьому застосовують 

здебільшого трифазове виробництво: вирощування  - дорощування  -

відгодівля, використовуючи різноманітні дешеві корми, в тому числі 

нагул худоби на пасовищах та відгодівлю жомом, бардою тощо. 

Дорослу худобу відгодовують 80-90 днів, а яловичину, одержану від 

неї використовують для приготування перших блюд, виробництва  

консервів і деяких сортів ковбас. 

     Виробляють м'ясо різні аграрні підприємства: ті, що 

спеціалізуються на вирощуванні та відгодівлі худоби на м'ясо, й ті, які 

спеціалізуються на виробництві молока (за рахунок  вибракуваних 

тварин), і ті, що мають багатогалузевий напрям діяльності. Різна у них 

технологія: одні лише відгодовують тварин, другі вирощують і 

відгодовують, треті вирощують до певного віку, після чого передають 

на дорощування й відгодівлю. Відрізняються вони і за кормовою 

базою, рівнем годівлі, строками вирощування й відгодівлі, 

організацією праці та ступенем механізації, системами і способами 

утримання тварин. Деякі з них спеціалізуються на відгодівлі худоби 
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відходами харчової промисловості - жомом, бардою, м'язгою та ін. 

     При вирощуванні молодняку на м'ясо звертають увагу на 

інтенсивний ріст тварин у молочний і післямолочний періоди, 

використовуючи, практично, такі ж корми, як і при вирощуванні 

ремонтного молодняку. За схемами вирощування м'ясних телят до 6-

місячного віку на одну голову витрачають 200-250 кг незбираного 

молока, 600-700 - збираного, 12-16 -вівсянки, 125-130 -концкормів, 

128 - сіна, 500-600 - силосу, 250-280 - коренеплодів, 3,8 – кухонної 

солі, 2,3 кг крейди тощо. У післямолозивний період замість молока 

можна давати ЗНМ. До 6-місячного віку середньодобовий приріст 

повинен становити не менше 700-800 г, а в наступний період -1000-

1300 г. 

     Інтенсивного росту великої рогатої худоби досягають за 

нормованої високопоживної годівлі. При інтенсивному вирощуванні 

молодняку у 4-10-місячному віці зернофураж і білково-вітамінно-

мінеральні добавки в структурі раціону мають становити 40-45%, у 

11-18-місячному - понад 50%. 

     Можна вирощувати й відгодовувати худобу на раціонах із 

меншою кількістю концкормів, використовуючи пасовища,зелені 

корми, силос, коренеплоди, жом, барду тощо. 

     Нагул худоби - найдешевший спосіб відгодівлі при випасанні її на 

природних або культурних пасовищах. У ряді сільгосппідприємств 

застосовують комбінований спосіб - використання пасовищ із 

підгодівлею тварин зеленою масою, силосом, концкормами. 

     Для нагулу худої дорослої худоби потрібно 3-3,5, а для мододняку - 

5-6 міс. На пасовищах із добрим травостоєм дорослі тварини 

досягають першої категорії вгодованості за 50 - 70, молодняк - за 110-

120 днів. На початку нагулу худобу випасають 14-16 год на добу, а в 

період жирування – 9 - 11 год. У кінці нагулу використовують кращі 

пасовища і в 1,5 – 2 рази зменшують величину гуртів. Протягом 

усього періоду нагулу треба стежити, щоб тварини були забезпе- 

чені кухонною сіллю та фосфорно-кальцієвим підкормом. Корита 

ізними встановлюють у загонах, біля водопою та годівниць. 

     Відгодівлю жомом широко практикують у бурякосійних 

сільгосппідприємствах. При цьому використовують переважно кислий 
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жом. На початку відгодівлі його здобрюють концкормами і кухонною 

сіллю, щоб худоба до нього звикла (протягом 5- 6 днів). Молодняку 

жому згодовують 20- 50, дорослій худобі – 60-70 кг за добу. На кожні 

10 кг жому дають по 0,5 кг грубих кормів. До раціону вводять 

фосфорний підкорм і сечовину (25-30% до потреби тварини в 

перетравному протеїні). Загальну поживність добового раціону 

підвищують введенням до нього 0,5-2 кг меляси з розрахунку на 

голову. Відгодовують жомом в основному на відкритих і 

напіввідкритих майданчиках. 

     Відгодівлю бардою практикують поблизу спиртово- горілчаних 

заводів у спеціалізованих сільгосппідприємствах. Поживніша хлібна й 

картопляна барда як у свіжому, так і в силосованому вигляді. До 

поїдання її великої кількості привчають худобу протягом 7-10 днів. У 

раціон вводять 50-60% барди, 12-15 -грубих кормів, 20-25% 

концентрованих (за поживністю), а також крейду й сіль. 

     При відгодівлі силосом останній у раціоні дорослої худоби 

становить 35-40, а молодняку – 20-25 кг за добу Крім того, тваринам 

дають по 2-3 кг сіна і 1-2 кг концкормів. 

     Сприяють інтенсивності росту тварин на відгодівлі гормональні й 

тканинні препарати. Імплантація бичкам-кастратам 

метиландростендіолу (МАД) і діанаболу по 90—150 г збільшує їхні 

прирости на пасовищі на 14%. При введенні діанаболу способом 

ін'єкцій два рази на місяць по 30—45 мл прирости тварин 

збільшувалися на 27—37%. Позиивні результати одержують при 

щодекадній ін'єкції кастратам по 0,3 од./кг інсуліну або при його 

імплантації тваринам по 26-40 мг. Зростають прирости під дією 

імплантації бета ину (400 мг). Застосовують також тканинні препарати 

із селезінки, печінки, сім'яників та ін. 
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Тема 7 Свинарство і технологія виробництва свинини 

 

Література: Вертійчук А.І. та ін. Основи тваринництва і ветеринарної 

медицини К.: Урожай.: 2004р с.370- 375. 

 

Студенти повинні знати: Знати технологію вирощування та 

відгодівлю свиней. 

Студенти повинні вміти: Вміти вирощувати та відгодовувати 

молодняк свиней. 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. В якому віці відлучають поросят? 

2. Як закріплюють новонароджених поросят за сосками? 

3. Яка техніка відлучення поросят? 

4. Як вирощують відлучених поросят? 

5. Які є види відгодівлі свиней? 

6. Як проводять відбір ремонтного молодняку? 
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     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. 
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     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 
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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. 
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     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 
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вони поїдали його невеликими порціями протя гом 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). 
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     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. 
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     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 
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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-
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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 середньодобош 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. 
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Тема 8 Технологія виробництва продукції вівчарства 

 

Література: Вертійчук А.І. та ін. Основи тваринництва і ветеринарної 

медицини К.: Урожай.: 2004р с.450 - 463. 

 

Студенти повинні знати: Знати технологію годівлі та утримання 

овець,проведення  окотів,вирощування молодняку, класифікацію 

вовни. 

Студенти повинні вміти: Вміти вирощувати та відгодовувати 

молодняк овець. 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Які окоти практикують у господарствах? 

2. Як готують вівцематку до окоту? 

3. В якому віці відлучають ягнят? 

4. Які корми використовують для годівлі овець? 

5. Які є системи утримання овець? 

6. Як класифікують вовну овець? 
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Проведення окотів 

      Кітність у овець триває 140-155 днів. У цей період необхідно 

створити для тварин добрі умови утримання і забезпечити відповідну 

годівлю. Вівчарні повинні бути сухими, чистими, без протягів. За 10 

днів до початку окотів останні й приміщення для молодняку 

дезінфікують, утеплюють і підготовляють 1,5-4-метрові щити для 

обладнання оцарків. На період окотів необхідно мати медикаменти, 

фарбу для мічення овець, халати, рушники, мило. За місяць до окотів 

у вівцематок зістригають вовну на молочній залозі, біля хвоста та 

очей. 

     Якщо в сільгосппідприємстві не практикують групових окотів, то у 

центрі утепленої кошари з переносних щитів влаштовують великий 

оцарок-родильню площею 50 м2. Сюди переводять кітних вівцематок 

із ознаками наближення родів. Встановлюють також клітки-кучки 

розміром 1 х 1 м, в яких перебувають матері з новонародженими 

ягнятами від 2-3 год до 2-3 днів. Тут вони звикають одне до одного. 

     На великих вівчарських фермах у тепляках обладнують оцарки на 

40 вівцематок, перегороджуючи їх щитами на чотири відділення (по 

10 вівцематок). Тут вони котяться й перебувають із ягнятами 5-7 днів. 

Потім перегородки знімають і поступово до кінця ягніння всі 

вівцематки з приплодом будуть знаходитися в одному сакмані. Над 

кожним відділенням на висоті 1,2-1,5 м підвішують лампи інфрачер- 

воного випромінювання марки ЗС-З для обігрівання ягнят.  За 

допомогою електроламп червоного світла створюється диферен - 

ційований мікроклімат для тварин. У центрі теплої зони, де 

температура становить 20-25 °С, розміщують ягнят, а по периферії 

(температура 6-8 °С) - вівцематок. 

     За 1-2 дні до окоту вим'я у вівцематки значно збільшується, черево 

відвисає, зовнішні статеві органи (петля) набрякають. Перед окотом 

вона непокоїться, підгрібає підстилку, відходить вбік, часто лягає. 

Окіт триває до 30 хв. Якщо неправильне положення плода чи велике 

ягня, вівцематкам подають допомогу, злегка потягуючи плід у 

напрямку вим'я. 

     При родах пуповина обривається. Якщо ж цього не сталося, чабан 

повинен обірвати пуповину на відстані 10-12 см від тіла ягняти і 
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кінець її змазати розчином йоду. Якщо ягня народжується у 

навколозародковому міхурі, його потрібно якомога швидше розірвати. 

     У новонародженого очищають від слизу рот, ніздрі та очі. Якщо 

вівцематка не облизала його, то приплід обтирають. Облизування 

прискорює вихід посліду і пробуджує у самки материнський 

інстинкт, а у ягняти посилює кровообіг, дихання й сприяє 

видаленню навколоплідної рідини. 

     Через 1-3 год у вівцематки виходить послід. При затримці його 

протягом 5-8 год потрібна допомога спеціаліста ветеринарної 

медицини. Якщо роди відбувалися нормально й ягня народилося 

здоровим, то через 15-20 хв після народження його підпускають до 

матері, а через 0,5-1,5 год після ягніння вівцематку напувають 

теплою водою. 

     Вирощування ягнят починається з моменту їх народження. 

Приплід підсаджують під вівцематку зразу ж, як вона його оближе. 

Ягня повинне обов'язково одержати молозиво. Це стнорює пасивний 

імунітет в його організмі. Молозиво має дуже корисні властивості 

перші 30-60 хв. Якщо ягня слабке, йому допомагають знайти сосок. 

Перед підпусканням приплоду ним'я вівцематок обмивають теплим 

розчином калію перманганату і витирають сухим рушником. Ягнята 

в перші дні ссуть матерів 20-23 рази на добу. Тому вівцематок 2 - 3 

рази піднімають уночі для годівлі приплоду. 

     Багатомолочних самок здоюють або підсаджують до них ягнят – 

сиріт. Матері пізнають своїх дітей по запаху. Тому чуже ягня 

потрібно побризкати молоком вівцематки, до якої його підсаджують. 

Якщо ягнят-сиріт не вдається привчити до матерів-годувальниць, їх 

випоюють коров'ячим молоком, використовуючи спеціальні 

напувалки із гумовими сосками. 

     З розплідних оцарків вівцематок з ягнятами переводять у групові 

по 4 – 8 голів. В індивідуальних оцарках (клітках-кучках) більше 

доби утримують тільки тих самок, які наро дили двійнят або ж коли 

ягнята слабкі й потребують ретельного догляду. 

     Перед формуванням сакманів вівцематкам і ягнятам на боці 

ставлять мітки (номер окоту) фарбою, яка легко змивається. 

Вівцематок, що мають ягнят-одинаків, мітять на правому боці, а з 
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ягнятами-двійнятами - на лівому. Таврування потрібне для того, 

щоб за номером можна було відшукати ягнят та їхніх матерів, якщо 

вони загубляться в сакманах. Вівцематок із двійнятами, а також із 

слабким приплодом відокремлюють в окремі сакмани. 

     З 7-8-денного віку ягнят привчають до поїдання сіна і 

концкормів. З цією метою в оцарках обладнують "їдальні" для ягнят, 

де розміщують решітки для сіна й годівниці для концентрованих і 

мінеральних добавок. 

     На 2-3-й день життя ягнятам вводять тривітамін у дозі 0,5-1 мл. 

На кон'юнктиву ока наносять по одній краплі 60%-го водного 

розчину новарсенолу. На 15-20-й день ці процедури повторюють. 

Для запобігання поїданню вовни всім ягнятам у 5-7-денному віці, а 

потім у 12-14 днів випоюють по 5-6 крапель розчину йоду з 10-15 

мл води. 

     У місячному віці проводять хіміопрофілактику еймеріозу 

(кокцидіозу), даючи з концкормами хімкокцид-7 у дозі 15 мг/кг. 

Профілактику здійснюють через кожні 10 днів протягом 3-4 міс. 

     При проносах ягнят відлучають від матерів і напувають 

свіжовиготовленим ацидофільним молоком. Якщо в господарстві 

практикують групові окоти у стислі строки, після місячного 

перебування в кошарі-тепляку сакмани переводять до кошари для 

вирощування молодняку, а тепляк підготовляють до окоту нової 

групи вівцематок (очищають, дезінфікують, білять). Якщо окоти 

звичайні, то сакмани перебувають у цих кошарах до відлучення. 

     При ранніх окотах застосовують кошарно-базовий метод 

вирощування молодняку. В зимовий і ранньовесняний періоди із 15-

20-денного віку ягнят утримують у приміщенні, а вівцематок - у 

базу. Для годівлі приплоду вівцематок запускають у приміщення на 

1 год - спочатку три, а потім два рази на день. Вночі, а також при 

негоді вдень самок утримують у кошарі разом із приплодом. Такий 

спосіб вирощування дає змогу випасати вівцематок взимку і раніше 

привчити ягнят до підгодівлі. 

     У 10-12-денному віці ягнятам обрізають хвости з метою 

профілактики забруднення вовни на задній частині тулуба. З 10-

денного віку їх починають підгодовувати концентрованими кормами, 
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використовуючи пшеничні висівки, плющений овес і дрібно потерту 

макуху. Бажано також давати кісткове  борошно або крейду (по 5 г 

на голову на добу), сіль. Сіно згодовують без обмежень. Можна 

підгодувати молодняк гілковим кормом, заготовленим улітку.  

     При недостатньому рівні годівлі вівцематок ягнят відлучають у 

2-3-місячному віці, коли вони досягнуть живої маси 16-20 кг, а при 

повноцінній годівлі - в 3-5 міс. При відлученні формують отари 

молодняку з урахуванням його статі, віку та розвитку. В окрему 

отару виділяють ремонтних ярок. Розмір отар становить 350-400 

голів, а з 7-8-місячного віку тварин – 700-800. Щоб відлучення 

менше позначалося на стані здоров'я ягнят, їх випасають на кращих 

пасовищах, три рази на день напувають і підгодовують 

концентрованими кормами. 

     У 4-4,5-місячному віці баранчиків доцільно каструвати. Цс 

сприяє кращому розвитку валашків, швидкому нагулу і вищій 

якості баранини. 

     У стадах баранців та валашків використовують за поводирів 

дорослих валахів, а в отарах ярочок - старших вівцематок. 

Важливим моментом є переведення молодняку із пасовищного на 

стійлове утримання. Роблять це поступово. Ягнятам дають 

високоякісне сіно. До раціону вводять силос, буряки і моркву.  

Утримання овець  

     Система утримання овець зумовлюється співвідношенням  

насовищних і вирощуваних кормів у сільгосппідприємсті. В зонах 

інтенсивного землеробства при відсутності природних пасовищ 

застосовують стійлово-табірну систему утримання овець; у зонах 

розвиненого землеробства, коли на повному стійловому утриманні 

вівці перебувають тільки взимку,  - пасовищно-стійлову систему; в 

господарствах, де овець, можна частково випасати взимку, - 

пасовищно- напівстійлову. Пасовищну систему утримання овець в 

Україні не практикують у зв'язку із великою розораністю земель. 

     У зимовий період вівці якомога більше повинні перебувати на 

свіжому повітрі. Тривале утримання в кошарах,  особливо тісних, 

призводить до погіршення їхнього здоров'я та якості вовни. Тільки 

під час негоди тварин не виганяють із кошари. Щоб не забрудню - 
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валася вовна, для підстилки використовують довгу солому озимих. 

Узимку в овець обстригають вовну навколо очей і через 1-2 міс 

обрізають ратиці. 

     У степовій і лісостеповій зонах України можна успішно засто - 

совувати вигульне утримання й зимове випасання овець  у суху, 

тиху, морозну погоду при температурі до -8 °С на посівах озимих, 

природних пасовищах, болотах, якщо сніговий покрив не перевищує 

15 см і немає ожеледі. Це сприяє підвищенню настригів вовни й 

поліпшенню її якості. Вівцематок на останньому місяці кітності та 

молодняк не випасають. Вівцематок починають випасати через 2-3 

тижні після окоту. 

     У літній період овець цілодобово утримують на свіжому повітрі, 

широко використовуючи природні та сіяні пасовища, а також вигони, 

лісосмуги, балки, яри. В травостої лісових пасовищ є трави, що погано 

засвоюються організмом. Тут часто зустрічаються кліщі, які 

переносять піроплазмоз. Пасовища в лісах затінені й зволожені, тому 

може виникнути захворювання копитець. Небажане також випасання 

на заболочених пасовищах, оскільки на них вівці можуть заразитися 

інвазійними (глистяними) хворобами. 

     Найпродуктивніші сіяні (штучні) пасовища. Цінними рослинами на 

них є бобові (люцерна, конюшина та ін.) й злакові (костриця, пирій, 

стоколос). 

     При добре організованому пасовищному утриманні, правильному 

поєднанні використання штучних пасовищ із природними за літо 

одержують 70-80% річного приросту вовни. На випадок вигорання 

пасовищ у господарствах потрібно створювати страхові запаси кормів 

(силосу чи сінажу). 

     Переводити овець на пасовище слід поступово, щоб при різкому 

переході від сухого корму на молоду траву не виникли масові 

захворювання травного каналу Тому в перші дні овець пасуть недовго 

і попередньо підгодовують сіном або силосом. 

     Для раціонального використання пасовища розбивають на невеликі 

ділянки із таким розрахунком, щоб отара випасалася в одному загоні 

6-7 днів і знову поверталася сюди через 30-35 днів. З початком 



 
 
78 

випасання овець треба привчати до певного розпорядку. Бажано, щоб 

вони випасалися протягом дня на різноманітних травосумішках. 

     Випасати овець можна розгорнутим фронтом, коли тварини йдуть 

кількома рядами і отара в 600-800 голів займає площу 1,5 га при 

ширині захвату 150-500 м і глибині – 50-75 м. При цьому віці менше 

затоптують рослини й краще їх поїдають. На дорогах і вузьких 

площах цих тварин випасають методом стрічки. Як при першому, так і 

при другому методі випасання чабан повинен іти попереду отари, 

стримуючи її рух. На післяжнивних площах і полях після збирання 

цукрових буряків, картоплі, кукурудзи на зерно вівці випасаються 

врозбрід, тобто рухаються на всій площі, вишукуючи корм. 

     При випасанні на пасовищах, травостій яких складається із 

бобових трав, необхідно попередньо підгодовувати тварин грубими 

кормами. До таких пасовищ овець привчають поступово, починаючи з 

10-15 хв. Напувають їх не раніше як через 2 год після повернення з 

пасовищ. 

     У жаркі дні, коли вівці погано переносять спеку, їх починають 

випасати з 5-6-ї год ранку або ж практикують нічне випасання. Рух 

овець на пасовищі серед дня, особливо в жарку погоду, повинен бути 

проти вітру, а вранці й увечері - за вітром. Отару на пасовищі 

спрямовують так, щоб сонячні промені не потрапляли в очі тварин, а 

були збоку чи ззаду. Тирло для овець розміщують з урахуванням того, 

щоб не було великих переходів до пасовищ. 

     Чабани повинні постійно стежити за станом здоров'я та 

вгодованістю овець. У літній період для боротьби з коростою, 

зачервлінням, естрозом і пасовищними кліщами проводять 2-3 рази 

лікування та профілактичне купання тварин. 

     Важливим є забезпечення овець на пасовищах водою. Добова 

потреба в ній дорослих тварин у весняний період становить 3,5-4 л, 

влітку -5-5,5, восени – 3-3,5, а взимку - 1,7-2,3 л. Якщо водопій 

знаходиться більш як за 3 км від пасовища, воду підвозять в авто - 

цистернах. З метою профілактики інвазійних захворювань овець 

небажано напувати з стоячих водойм. 

     У деяких сільгосппідприємствах влітку застосовують стійлово-

табірне утримання овець. Для цього споруджують літніі табори із 
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вигульно-кормовими майданчиками, годівницями, коритами для води 

чи автонапувалками. При такому утриманні вівцям потрібно 

згодовувати свіжоскошену зелену масу і на 1,5-2 год виганяти їх на 

пасовище (для моціону). 

     Для нормальної життєдіяльності тваринам у тирлі та на вигульно-

кормових майданчиках дають сіль у вигляді лизунця. Восени при 

переведенні на стійлове утримання поступово привчають їх до кормів, 

які будуть використовувати в цей період. 

     За літо проводять ремонт і дезінфекцію кошар, базів, годівниць та 

іншого обладнання. Завозять необхідну кількість соломи для 

підстилки, заготовляють корм. 

Годівля овець 

     Основними кормами для овець є: грубі (сіно, сінаж, солома, 

полова, стебла кукурудзи і соняшнику); соковиті (трава, силос, 

коренеплоди та бульбоплоди); концентровані (ячмінь, овес, кукурудза, 

просо, комбікорми, макуха); мінеральні (сіль, крейда, 

трикальційфосфат тощо). 

     Найкращий корм для овець у зимовий період - високоякісне сіно, 

яке містить поживні та біологічно активні речовини, необхідні для 

нормалізації процесів перетравлення таобміну речовин.Сіно повинне 

бути без бур'янів, що не тільки знижують його поживність, а й 

засмічують вовну. Оптимальним строком скошування бобових трав є 

фаза бутонізації, а злакових - на початку колосіння. В період заготівлі 

сіна бажано збільшувати виробництво трав'яного борошна. 

     З бобових і злакових трав та їхніх сумішок заготовляють сінаж, 

який має високу поживність, його добре поїдають і засвоюють вівці. 

     До раціону овець взимку обов'язково повинна входити 

солома. Краще згодовувати солому ярих культур. Не рекомендується 

давати гречану. Поживність і смакові якості цього корму можна 

поліпшити застосуванням різних способів підготовки його до 

згодовування: подрібнення, запарювання, змішування, силосування, 

дріжджування та ін. При запарюванні солома стає м'якою, набуває 

приємного запаху, крім того, в ній знезаражується плісень. Для 

кращого поїдання подрібнену солому здобрюють розчином меляси 

(одна частина меляси, три частини води). Значно підвищує 
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перетравність соломи хімічна обробка (амонізація, кальцинування, 

використання каустичної соди). 

     Поживніша, ніж солома, полова. Але її перед згодовуванням 

запарюють, щоб не пошкоджувалася ротова порожнина овець. 

     Цінний корм для овець -кошики соняшнику, які містять титан - 

мікроелемент, що стимулює ріст вовни. Під час випасання взимку 

вівці поїдають стебла незібраної кукурудзи. Навесні й улітку 

заготовляють гілковий корм, який згододовують ягнятам та 

лактуючим вівцематкам. Узимку використовують як вітамінний корм 

гілки хвойних дерев. 

     Найповноціннішим і найдешевшим кормом для овець є зелена 

трава, поживні речовини якої знаходяться у легкозасвоюваній формі. 

Найкраще джерело цього корму – штучні багаторічні пасовища, 

посівні площі зеленого конвеєра, природні угіддя. 

     Найпоширеніший соковитий корм для овець - силос із зеленої 

кукурудзи в стадії молочно-воскової стиглості та гички цукрових 

буряків, змішаної з солом'яною січкою. Добрий корм - кормові 

бурякй, а для кітних і лактуючих маток - цукрові (добова даванка 0,5-

0,7 кг на добу), а також кормова морква. Згодовують вівцям і 

картоплю по 1-2 кг на добу. Для відгодівлі у раціон можна вводити по 

7-8 кг жому на добу. 

     Серед концентрованих кормів найчастіше використовують 

кукурудзу, овес, ячмінь, зерно бобових, макуху. Найкращим кормом 

серед злакових зернофуражних культур для всіх видів 

сільськогосподарських тварин є ячмінь, білок якого містить 

оптимальне співвідношення амінокислот, особливо лізину метіоніну, 

триптофану. Згодовують його у вигляді дерті всім групам овець. Як 

енергетичний корм кітним і підсисним вівцематкам та молодняку на 

відгодівлі дають кукурудзу. Овес - цінний дієтичний корм для пле-

мінних тварин і ягнят. Дорослим вівцям його згодовують цілим, а 

молодняку - бажано плющений або у вигляді дерті. 

     Зернобобові використовують у вівчарстві для балансування 

раціонів за протеїном. Найбільш поширеним кормом серед бобових є 

горох. У складі його протеїну - лізин, аргінін та інші амінокислоти. 

Цінний корм - соя, протеїн якої близький за повноцінністю до кормів 
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тваринного походження. Але ці культури містять антипоживні 

речовини (трипсин, гемаглютинін, сапонін тощо), які інактивуються 

при нагріванні. Тому їх перед згодовуванням піддають тепловій 

обробці (пропарювання, прожарювання, екструдування). Із зернобо -

бових для годівлі овець використовують як високопротеїно вий корм 

люпин кормовий (безалкалоїдний). 

     Дієтичним кормом для вівцематок і підсисного молодняку є 

висівки, що містять вітаміни групи В. Пшеничні та житні висівки 

багаті на фосфор. Бажаний білковий корм для овець -макуха і шроти, 

особливо соняшникові, до складу яких входять сірковмісні 

амінокислоти - метіонін та цистин, що необхідні для синтезу білка 

вовни – кератину. Майже всі макухи і шроти містять антипоживні 

речовини, що обмежує їх використання. Бавовникову макуху через 

вміст глюкозиду-госиполу не можна давати кітним вівцематкам і 

молодняку. У макусі з льону є пектини, які виводять із організму 

овець токсичні речовини. Але цей корм не можна згодовувати вівцям 

розмоченим, оскільки при цьому розщеплюються глюкозиди 

лінамарину й утворюється синильна кислота. Інактивувати макуху 

можна при її підігріванні до температури 60 °С. 

     Корми тваринного походження - молоко і продукти його перероб- 

ки, м'ясне, м'ясо-кісткове та кров'яне борошно дають баранам –плідни 

кам у парувальний сезон і ягнятам-сиротам або ж ягнятам при ранньо- 

му відлученні. Сухе збиране молоко використовують для виготовлен- 

ня замінника овечого молока. 

     З мінеральних добавок у раціон овець вводять кухонну сіль 

(10-15 г на добу) й мелену крейду (8-10 г на добу). Сіль також дають у 

вигляді лизунця. Мікроелементи використовують з урахуванням їх 

наявності у воді та грунті. В районах Закарпаття, де у грунті дефіцит 

йоду, його вводять у раціон у вигляді йодованої кухонної солі, кайоду. 

Для овець характерний інтенсивний обмін сірки, яка стимулює ріст 

вовни. Потребу тварин у цьому елементі можна задовольнити 

даванкою глауберової солі, елементарної сірки, сірчанокислого 

натрію, а також синтетичних амінокислот. Як мінеральні добавки в  

силосну масу вводять карбамід, фосфорнокислий натрій, 



 
 
82 

діамонійфосфат. Ці добавки особливо необхідні при силосному типі 

годівлі. 

     Мінеральні речовини поділяють на макроелементи (натрій, хлор, 

фосфор, сірка та ін.) і мікроелементи (кобальт, мідь, залізо, цинк, йод 

тощо). Найкраще мінеральні корми згодовунати вівцям у вигляді 

преміксів, які додають до комбікорму. 

     В організмі овець найчастіше відчувається нестача таких 

сірковмісних амінокислот, як метіонін і цистин. Для балансування 

раціонів за протеїном та амінокислотами їх можна збагачувати 

азотовмісними речовинами — карбамідом і амонійними солями. 

     Важливе значення для підвищення поживності та перетравності 

кормів має підготовка їх до згодовування: подрібнення сіна, соломи, 

силосу, переробка концентрованих кормів,  виготовлення 

кормосумішей і збагачення останніх мінеральними речовинами. 

Однакові фізико-механічні властивості кормосумішей дають змогу 

механізувати їх роздавання. Якщо корми, які входять до складу 

розсипних кормосумішей і гранул, подрібнені й розмелені, то більша 

площа їхньої поверхні зіткнення із перетравними ферментами, що 

сприяє кращому засвоєнню поживних речовин. 

Класифікація вовни 

     Залежно від складу вовнового покриву тварин волокна вовни 

розрізняють на вовну однорідну і неоднорідну. 

      Однорідну вовну становлять волокна одного  типу - пуху або 

перехідного волосу. Однорідна вовна буває тонкою, напівтонкою. 

Вовну, що складається з волокон різних типів (ості, перехідного 

волосу, пуху), називають неоднорідною. Сюди відноситься груба і 

напівгруба вовна. 

       Тонка вовна складається з пухових волокон, які мають тонину не 

більше 25 мкм (не грубше 60-го якості). Її отримують від овець 

тонкорунних порід. Довжина вовни в штапелі 7-9 см. Вихід чистого 

(митого) волокна 45-50% від початкової маси. Це цінна сировина для 

одержання високоякісних вовняних або змішаних виробів. З 1 кг. 

тонкої вовни виробляють приблизно в 3 рази більше тканини, ніж з 

грубої. Тонка вовна за якісними показниками поділяється на 

мериносову і немериносову.   
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      Мериносова вовна - білого кольору, м'яка, еластична, добре 

сортована по тонині і довжині, містить достатню кількість жиропоту 

(ланоліну), білого або кремового кольору. 

      Немериносова вовна від мериносової відрізняється меншим 

вмістом жиропоту (ланоліну), недостатньою рівністю вовнових 

волокон по тонині і довжині, меншою звитістю. Вовна може бути 

білого, світло-сірого кольору, а також кольоровою (сіра, темно-сіра, 

коричнева, чорна). 

      Напівтонка вовна складається з волокон більш грубих, ніж тонка 

вовна, переважно з перехідних або суміші перехідних волокон і 

огрубленого пуху, напівтонку вовну отримують від овець 

напівтонкорунних порід (цигайської, північнокавказької, радянської 

м'ясо-вовнової, латвійської темноголової тощо), а також від помісних 

тварин (від схрещування грубововняних маток з тонкорунними і 

напівтонкорунними баранами). 

      Напівтонка вовна (однорідна) складається з вовняних волокон 

тониною 48-го якості та грубіше (31,1-40 мкм). Таку вовну дають вівці 

породи лінкольн та інші. 

      Напівгруба  вовна (неоднорідна) складається з пуху, перехідних 

волокон і тонкої ості. Цю вовну отримують від овець сараджінской, 

таджицької, алайськой, балбасской, вірменської полугрубововняних 

порід і помісних тварин (від схрещування грубововняних маток з 

баранами тонкорунних і напівтонкорунних порід). Овець, які мають 

неоднорідну напівгрубу вовну, стрижуть 2 рази на рік (навесні й 

восени), а ягнят - 1 раз на рік (влітку чи восени). Довжина вовни 

весняної стрижки досягає 110-190 мм (у деяких порід 230 мм), 

осінньої - 80-110 мм. Напівгруба вовна - цінна сировина для 

вироблення технічних сукон, килимів, трикотажної пряжі. 

Груба вовна (неоднорідна) характеризується наявністю в її                                                                                                       

складі всіх видів вовняних волокон: пуху, перехідного волокна,                                                                                                 

ості, часто сухого або мертвого волосу. Співвідношення різних                                                                                                   

типів волокон у вовні може бути різним в залежності від породи і                                                                                               

внутрішньо-родових особливостей  овець. Основну масу грубої                                                                                                 

вовни дають вівці грубововняних порід: каракульської,                                                                                                                 

романівської та  інших. Овець грубововнових порід  стрижуть 2 рази                                                                                             
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на рік (романівських - 3 рази).                                                                                                                       

Залежно від тонини однорідну вовну поділяють на 13 класів, 

званих якостями, які позначають цифрами 80, 70, 64, 60, 58, 56, 50, 

48,46, 44,40, 36, 32. 

     Тонина вовни перебуває у зворотній залежності від її довжини, 

тобто, чим тонша вовна, тим вовна коротша, і, навпаки, при огрубінні 

вовни, з віком тварини, її довжина збільшується. 

     У виробничих умовах тонину вовни визначають органолептично, 

для чого з різних ділянок руна відбирають 3-5 штапельків. Кожен по 

черзі беруть великим і вказівним пальцями обох рук за кінці, 

розправляють до утворення сітки і переглядають для визначення 

тонини волокон, порівнюючи тонину з зонами штапелю. При 

визначенні класу тонини однорідної вовни іноді (при розбіжностях 

оцінки) користуються еталонними зразками вовни. Для більш точного 

визначення тонини вовни користуються лабораторним методом, при 

якому діаметр поперечного зрізу вовняного волокна визначають під 

мікроскопом або нанометром і висловлюють в мікрометрах. 
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 Тема 9 Конярство 

 

Література: Вертійчук А.І. та ін. Основи тваринництва і ветеринарної 

медицини К.: Урожай.: 2004р с.326 - 329. 

 

Студенти повинні знати: Знати технологію  вирощування молодняку 

коней та продуктивного конярства. 

Студенти повинні вміти: Вміти вирощувати молодняк коней. 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Які бувають роботи для коней? 

2. Як доглядають за кіньми? 

3. В якому віці відлучають лошат? 

4. Як годують відлучених лошат? 

5. Якою повинна бути  тривалість робочого дня коня? 

6. Як годують та напувають коней? 
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Вирощування лошат. 

     Найінтенсивніше лошата ростуть у перший рік життя. Тому дуже 

важливо забезпечити їх у підсисний період і після відлучення 

повноцінною годівлею. Небажано залишати лоша в стайні, коли 

кобилу використовують на роботі, оскільки воно недоїдає, а 

молочність матері знижується. У перші дні життя лоша ссе кобилу до 

75 разів на добу, в місячному віці - 60, 1,5-місячному -55, у 3 міс - 45, і 

в старшому віці - щогодини. 

     З другого місяця життя лошатам не вистачає материнського 

молока, тому їх підгодовують плющеним вівсом або іншими 

доброякісними концентрованими кормами чи сіном. До поїдання 

кормів молодняк звикає сам разом із матір'ю в стайні та на пасовищі. 

У 6-місячному віці лоша з'їдає до 2 кг концкормів, а в річному -3-4 кг 

на добу. 

     Моціон лошаті організовують із перших днів життя. Взимку 

підсисну кобилу з приплодом проводять до коридору стайні, а влітку 

їх випускають на леваду чи в обору на 3-5 день після жереблення. 

Лошат-сисунів поступово й обережно привчають до недоуздка, 

повода, чищення шкіри, розчищення копит, що роблять зразу ж після 

відлучення, а пізніше - не рідше одного разу на 1 - 1,5 міс. 

     Відлучають лошат у 6-7-місячному віці й перші 2-3 дні після цього 

їх тримають у стайні, потім випускають на пасовище. Крім випасання 

або згодовування скошеної трави, лошатам дають концкорми. При 

стійловому утриманні їм дають 4-6 кг злаково-бобового сіна, 2-4 - 

плющеного вівса, 0,5-1,5 - пшеничних висівок, 3-4 кг моркви, 15 - 25 г 

кухонної солі з розрахунку на голову на день. У стійловий період 

частину зерна корисно згодовувати пророщуваним (по 0,2—0,3 кг на 

голову). Бажано один раз на тиждень  давати молодняку відвар 

насіння льону. З віком кількісні кормів збільшують. Годують 

відлучених лошат 4-5 разів на добу, перед кожною даванкою корму 

напувають. Взимку іх утримують у стайнях, випускаючи щоденно на 

прогулянки на відстань 4-5 км протягом 3-4 год. Чистять лошат 

щодня. 

     У стійловий період 2-3-річному молодняку до раціону вводять по 

6-7 кг сіна, 2-3 - ярої соломи, 3-4 -коренеплодів, 4-6 кг концкормів, 30-
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40 г кухонної солі на добу. Годують його чотири рази. Перші три рази 

послідовно роздають грубі, соковиті та концентровані корми, а в 

четвертий (на ніч) - лише грубий корм. Перед кожною денною 

годівлею лошат напувають. 

     При вирощуванні молодняку стежать за його розвитком, 

порівнюючи фактичні показники росту із стандартом породи. Для 

загартування, зміцнення і випробування робочої здатності на 

племінних фермах лошат тренують. З річного віку їх привчають до 

руху в збруї, сідлання, підкорення віжкам. Молодняк верхових і 

рисистих порід проходить спеціальний тренінг. Із 3,5-4-річного віку 

коней використовують як робочих. Повної роботоздатності вони 

набувають із шести років. 

     Коні виконують найрізноманітніші роботи і їхні робочі якості 

оцінюють за силою тяги, швидкістю руху, виконаною роботою, 

потужністю та витривалістю. 

     Силою тяги називають тяглове зусилля, яке прикладає кінь для 

подолання опору, зумовленого вантажем транспорту чи сільсько- 

господарським знаряддям. Її визначають динамометром і виражають у 

кілограмах. Вона змінюється залежно від маси вантажу, маси 

транспорту та його якості, швидкості руху, стану і профілю дороги 

тощо. 

     Нормальною силою тяги вважають таку, з якою кінь за повноцінної 

годівлі може працювати протягом дня кроком, без перевтоми і при 

цьому тривалий час не втрачає вгодованості. Вона залежить від маси 

тварини, зросту, вгодованості й тренування. Вважають, що нормальна 

сила тяги становить у середньому 13-15% живої маси коня достатньої 

вгодованості та 10-11% - низької. Проте протягом короткого часу кінь 

здатний виявити силу тяги, близьку до його живої маси. 

     Робота коня виражається в кілограмометрах (кгм) й обчислюється 

множенням сили тяги на відстань. Робота у межах 0,7-1,5 млн * кгм за 

день є легкою, 1,5-2,1 - середньою, 2,1-3 - важкою, 3 млн *кгм і 

більше - дуже важкою. 

     Кількість роботи, виконаної конем за 1 с, називають потужністю. 

Потужність 75 кгм/с дорівнює 1 кінській силі (к. с.). У дрібних тварин 

потужність становить 0,6-0,7 к. с., а у ваговозів перевищує 1 к. с. 
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Можливість коня щодо потужності залежить від його живої маси, 

вгодованості, конституціонльних властивостей, тренування та 

здоров'я. 

     Швидкість руху виражають у кілометрах за годину. При її 

зростанні сила тяги коня зменшується, але потужність збільшується. 

     Важлива якість коня - його витривалість. Її оцінюють за 

здатністю працювати із великою силою тяги без ознак втоми та 

швидким поверненням до фізіологічної норми після роботи. 

Витривалість визначають переважно за робото здатністю.  

     Крім сили, конституціональних особливостей і здоров'я, 

витривалість коня значною мірою залежить від використання його та 

догляду. Тривалість робочого дня цих тварин становить 8 год. За 

такого режиму роботи їм надають одну перерву для відпочинку і 

годівлі тривалістю 2-3 год. При більш тривалій роботі проводять дві 

додаткові перерви по 40-60 хв (у першій і другій половинах робочо- 

го дня), під час яких коні відпочивають і поїдають грубі корми. 

     Необхідно своєчасно напувати тварин. Перед кожною перервою в 

роботі коней напувають за 20-30 хв. Їх обов'язково напувають у кінці 

обідньої перерви. Не можна ставити в стайню гарячих коней від 

швидкої їзди. У холодних стайнях коней накривають попонами і 

ставлять у стійло. Якщо тварини спітніли, перед тим як поставити в 

стійло, їх проводять кроком 20-30 хв. 

     Догляд за кіньми полягає в чищенні шкіри, гриви, хвоста, 

кінцівок, у періодичному перековуванні (через кожні 1,5-2 міс) 

і розчищенні копит. Для чищення коней біля стайні обладнують 

конов'язь. Чистять тварин два рази на день – вранці перед годівлею й 

увечері після повернення з роботи. Роботоздатність коней залежить 

від якості й припасування упряжі. Вона має бути зручною, простою у 

запряжці і сідланні, міцною й м'якою, не викликати потертостей, не 

намулювати шкіру. Кожен кінь повинен мати свій комплект 

правильно припасованої та закріпленої за ним збруї. 

  



 
 

89 

Тема 10 Птахівництво і технологія виробництва яєць і м'яса птиці 

 

Література: Вертійчук А.І. та ін. Основи тваринництва і ветеринарної 

медицини К.: Урожай.: 2004р с.377 - 393. 

 

Студенти повинні знати: Знати технологію виробництва продукції 

птахівництва. 

Студенти повинні вміти: Вміти виробляти продукцію птахівництва. 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Яку продукцію дає птиця? 

2. Якою буває інкубація яєць? 

3. Тривалість інкубації яєць різного виду птиці. 

4. На які напрями продуктивності поділяють породи курей? 

5. Які породи качок розводять в Укаїні? 

6. Які породи індиків розводять в Укаїні? 

7. Які породи гусей розводять в Укаїні? 
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     Птахівництво - одна із скороспілих галузей тваринництва. За 

короткий період вирощування молодняк досягає статевої зрілості і 

починає відкладати яйця. Статева зрілість у курей яєчних порід 

становить 140-150 днів, м'ясних – 150-180, качок – 160-200, індиків – 

200-280, гусей -250-330, у перепелів -35-40 днів. За рік від однієї 

курки яєчних порід одержують 220-300 яєць, м'ясних – 100-180, від 

індички -90-150, качки – 100-180, перепілки – 220-300, цесарки – 100- 

150, гуски – 20-100, від голубки - 14 яєць. 

     Яйця містять багато поживних речовин. Шкаралупа у них 

становить  близько 12%, жовток – 32-35, білок – 52-56%. У курячому 

яйці сухої речовини понад 26%, із них протеїну – до 13, жиру -понад 

11, вуглеводів -1 і золи - 0,8%. Енергетичність яйця – 420-700 кДж 

(100-150 ккал). Від курки породи леггорн середньою живою масою 1,8 

кг із річною несучістю 220-250 яєць масою кожне 55-60 г одержують 

11-15 кг яєчної маси, що в 6-8 разів перевищує масу несучки. За 

поживністю десяток курячих яєць відповідає 0,8 кг яловичини або 2 кг 

молока. 

     Ще більші можливості має птиця при вирощуванні молодняку на 

м'ясо. При високій плодючості та життєздатності молодняку від однієї 

курки м'ясних кросів можна за рік виростити понад 120 бройлерів й 

одержати близько 250 кг м'яса, від качки – 100-150 каченят, або 250-

300 кг м'яса, від гуски – 50-60 гусенят, або 250-300 кг м'яса, від 

індички – 80-100 індиченят, або 400 кг м'яса. 

     При високій інтенсивності росту птиця економно витрачає корми - 

на 1 кг приросту каченят потрібно в середньому 2 кг комбікорму, 

курчат-бройлерів - 1,8-2,2, індиченят - 2,7-3, гусенят - 3,8, цесарят - 

3,2 кг. 

     Переваги птиці у виробництві яєчної та м'ясної продукції 

порівняно з іншими видами тварин обґрунтовуються високою 

інтенсивністю обміну речовин в її організмі. У неї посилений 

газообмін, специфічне травлення, висока температура тіла (40,5-42°). 

Корм у травному каналі птиці знаходиться 6-8 год, тобто значно 

менше, ніж у ссавців. 

     Яйце у птиці формується за 23-28 год (від надходження жовтка у 

лійку яйцепроводу до знесення). Практично такий же період розвитку 
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ембріона в материнському організмі птиці Дальший його розвиток, 

включаючи вилуплення з яйця, відбувається під квочкою чи в 

інкубаторі.  

     Птиця відкладає яйця циклічно. Кількість яєць, знесених нею без 

перерви, називається серією, а час, коли птиця не несеться інтервалом. 

Зміна серій та інтервалів (ритмічність яйцекладки) визначається 

швидкістю формування яйця в яйцепроводі й часом овуляції після 

яйцекладки. У курей, які добре несуться, овуляція відбувається через 

30-60 хв після знесення яйця (до 16-ї год). 

     У практиці має значення полігамність, тобто здатність одного 

самця паруватися із багатьма самками. Птицю можна розводити за 

допомогою штучного осіменіння. 

Сільськогосподарська птиця має свої особливості екстер'єру. При 

вивченні останнього у курей звертають увагу, передусім, на такі статі, 

як гребінь, сережки, вушні мочки, вуха, дзьоб, груди, кінцівки, крила, 

пір'я тощо. Між екстер'єром і продуктивністю існує тісний зв'язок. У 

здорових курей, що несуться, гребінь і сережки рожево- червоні, 

набухлі, теплі, а пір'я гладеньке, щільне, блискуче. Линяння (зміна 

пір'я) у птиці - показник її фізіологічного стану. Крім щорічного 

линяння, є раннє, або позачергове. Під час линяння несучість птиці 

знижується чи припиняється на тривалий час (до 2 міс і більше). У 

добрих несучок линяння починається пізно і триває недовго (2-3 

тижні). 

     Крім гусей, найвищу несучість має птиця у перший рік життя. На 

другий рік (після линяння) вона знижується до 15% і більше. Тому в 

товарних сільгосппідприємствах птицю використовують переважно 

один рік (продуктивний цикл) або 15-17 міс. 

     Крім несучості, продуктивність птиці оцінюють за масою яєць, 

їхнім хімічним складом і поживністю. Маса одного яйця становить, г: 

курячих - 45-65, індичих і качиних – 70-100, гусячих – 110-200, 

цесарячих - 36-55, перепелиних – 8-10. Найдрібніші яйця у молодої 

птиці на початку несучості. З віком маса їх збільшується і досягає 

максимальної в 2-4- річному віці. 

Інкубація яєць 
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     Штучна інкубація яєць розроблена на основі всебічного вивчення 

оптимальних умов природного виведення птиці. Найсприятливіші 

умови для цього нині створюються в таких інкубаторах, як 

"Універсал-50", "Універсал-55", ІКП-90, ІУП-Ф-45, ІУВ-Ф-15, які 

мають місткість відповідно на 50; 55; 90; 45; 15 тис. яєць. У 

селянських господарствах використовують невеликі інкубатори 

різних марок. 

     Успіх інкубації залежить від якості яєць, режиму інкубації, умов 

збирання, зберігання й транспортування їх. Збирати яйця для інкубації 

від качок починають о 4-5-й год ранку, курей, індичок, цесарок і гусей 

- о 7-9-й і продовжують через кожні 2-3 год протягом дня. Відбирають 

яйця тільки правильної форми. У довгих, круглих, сплющених 

зародок займає неправильне положення, внаслідок чого утруднюється 

вилуплення молодняку. Транспортують інкубаційні яйця у 

спеціальних автомобілях із закритими кузовами, в яких температура 

має бути 8-23 °С, а відносна вологість повітря -40-80%. 

     Інкубаційні курячі та індичі яйця зберігають не більше шести днів 

у вертикальному положенні тупим кінцем доверху, качині - не більше 

восьми в горизонтальному положенні, гусячі - не більше десяти днів. 

При тривалішому зберіганні яєць вихід молодняку знижується на 2-

3% за кожний наступний день зберігання.  

     З метою знищення мікроорганізмів і грибів, що містяться на 

шкаралупі, й сприяння розвитку ембріонів інкубаційні яйця 

дезінфікують розчином формаліну або парою формальдегіду, а також 

опромінюють ультрафіолетовими променями. Дезінфекцію бажано 

проводити протягом перших 2 год після знесення. Для 

одночасного виведення однорідного за живою масою добового 

молодняку яйця калібрують на 2-3 категорії - великі, середні, дрібні - 

й у такому порядку закладають в інкубатори через певні інтервали. 

Перед цим їх витримують 5-6 год в інкубаційному залі. 

    Протягом інкубації ведуть контроль за розвитком ембріонів. У 

курей інкубація триває в середньому 21 добу, качок, індиків -28, гусей 

– 30-31, у перепелів – 17-18 діб. Виведення молодняку у курей 

починається за одну, в інших видів птиці - майже за дві доби до 
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закінчення інкубації. Яйця з нормальними зародками на період 

виведення пташенят переносять у вивідні шафи. 

     Вибирають молодняк з інкубатора через 6-14 год після виведення. 

Перетримання його в інкубаторі або в інкубаторії без води та корму 

негативно позначається на вирощуванні. 

     Виведений молодняк сортують за розвитком і статтю. Оцінюють 

його у теплому, сухому й світлому приміщенні з температурою 

повітря 26-24 °С і відносною вологістю 60-65%. 

     Кондиційний молодняк рухливий, швидко реагує на звук 

(постукування), стійкий на ногах, у пташенят м'який підібраний живіт, 

загоєна пуповина, рожева й чиста клоака, пух блискучий і добре 

пігментований, крила щільно притиснуті до тулуба, очі блискучі, 

голова широка й велика, дзьоб короткий і товстий, кіль грудної клітки 

пружний. Одноденні курчата яєчних порід мають масу 33-45 г,м'ясних 

– 35-46, індиченята й каченята – 41-68, гусенята 75-135 г.  

     За статтю молодняк розподіляють зразу ж після вибирання і 

інкубатора, але не пізніше як через 15-18 год після виведення. 

Розрізняють стать за наявністю в клоаці горбиків і складок або 

рудиментарних статевих органів, якими відрізняються самці від 

самок. Крім того, стать молодняку визначають за кольором пуху й 

швидкістю відростання пір'я на крилах в аутосексної птиці. 

При високій якості інкубаційних яєць і нормальному режимі інкубації 

вивід молодняку курей становить 80-85%, індиків – 75-80, качок і 

гусей -70-75%. 

Породи сільськогосподарської птиці 

     Яєчні породи курей. Серед курей яєчного напряму в Україні є 

леггорни, російські білі, мінорки, українські вушанки, прикарпатські 

зеленоніжки. 

     Леггорн -порода вузькоспеціалізованого яєчного напряму світового 

значення. Виведена в Італії і відселекціонована у США. 

Найпоширеніші леггорни з білим оперенням. У них листоподібний 

гребінь, жовті дзьоб, кінцівки й шкіра, білі вушні мочки. Жива маса 

курок -1,7-2, півнів - 2,3-2,5 кг. Середньорічна несучість – 220-300 

яєць, маса яйця – 52-62 г, шкаралупа біла. У курей відсутній інстинкт 
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насиджування. Молодняк швидко покривається пір'ям. Птиця 

пристосована до утримання в кліткових батареях. 

     Російська біла порода виведена схрещуванням місцевих курей із 

леггорнами. Кури краще пристосовані до утримання на підлозі, добре 

поїдають соковиті корми. Зовні вони подібні до леггорнів, але дещо 

масивніші. Жива маса курок -1,8-2, півнів - 2,8-3,2 кг. Середньорічна 

несучість курей 210-250 яєць, маса яйця – 58-65 г (до 75), шкаралупа 

біла. Їх частково розводять у селянських господарствах північно-

східних областей і зберігають як генофонд. 

     Мінорки - порода, що одержала назву від острова Мінорка. Кури 

мають довгі тулуб і хвіст, листоподібний гребінь, видовжені білі 

мочки, високі кінцівки, чорне із зеленим полиском оперення. Висота 

деяких півнів досягає 75 см. Маса півнів - 2,8-4, курок 2,7-3 кг, 

скороспілість -150- 165 діб, несучість – 140-200 яєць, маса яйця – 56-

80 г, шкаралупа біла. Молодняк добре зберігається, інстинкт 

насиджування відсутній. 

     Українські вушанки мають біле оперення, яке на нижчій частині 

голови і в ділянці вушних мочок дрібним пір'ячком зібране у пучки, 

ніби вуха. Жива маса півнів 2,5-2,8, курок – 2-2,5 кг. Середньорічна 

несучість -понад 180 яєць, маса яйця – 57-59 г. 

      Прикарпатські зеленоніжки - місцеві кури західних областей 

України. За типом подібні до леггорнів. Оперення біле і куропатчасте. 

Жива маса півнів - 2,2-2,5, курок - 1,7-1,9, несучість - 170 яєць, маса 

яйця – 55-60 г. М'ясні якості цих курей кращі, ніж леггорнів. 

     М'ясо-яєчні породи курей. Перевагу віддають таким породам 

комбінованого напряму продуктивності, як плімутрок, род-айленд, 

нью-гемпшир, сусекс, кучинські ювілейні, голошиї, полтавські та ін. 

     Плімутрок - порода, виведена у США. За забарвленням оперення є 

вісім різновидностей породи, але найпоширеніші білі й смугасті. 

Тулуб у птиці масивний і видовжений, спина довга й широка, груди 

глибокі, широкі, дуже виступають вперед, гребінь листоподібний, 

кінцівки товсті. 

     Білих плімутроків використовують для одержання материнських 

форм бройлерів різних кросів. Курки породи білий плімутрок мають 
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живу масу 2,7-3,4, півні - 3,6-4,3 кг. Середньорічна несучість – 160-

200 яєць і більше, маса яйця 56-60 г, шкаралупа світло-коричнева. 

     Род-айленд - порода, виведена в США. Пір'я світло- коричневе з 

червоними відтінками. У півнів хвіст чорний із зеленувато-синім 

полиском. Гребінь у птиці листоподібний. Жива маса курок -3, півнів 

- 3,5-3,7 кг. Середньорічна несучість – 180-200 яєць, маса яйця – 56-58 

г, шкаралупа коричнева. 

     Нью-гемпшир - порода, виведена в США поліпшенням род-

айлендів і відрізняється від материнської вищою яєчною 

продуктивністю. Пір'я світло-коричневе, а на крилах і хвості чорне. 

Жива маса курок - 2,7, півнів -3,5 кг. Середньорічна несучість – 200-

230 яєць, маса яйця - до 60 г. Крім м'ясо-яєчного типу, є бройлерний 

тип нью- гемпширів. 

     Сусекс - порода, виведена в Англії. У нас поширені сусекси, в яких 

оперення сріблясто-біле, із чорними пір'їнами на шиї, крилах і хвості. 

Гребінь листоподібний. Жива маса курок -2,5-2,8, півнів - 3,2-3,5 кг. 

Середньорічна несучість -150-180 яєць, маса яйця -58-65 г, шкаралупа 

коричнева. Курчата добре розвиваються і до 70-денного віку 

досягають живої маси 1,2 кг. 

     Кучинські ювілейні кури - це породна група курей, виведена в 

Московській області методом схрещування шести порід. Кури мають 

великі потенціальні можливості як у м'ясо-яєчному, так і в м'ясному 

напрямах. Жива маса курок 2,8-3,5, півнів - 3,7-4,5 кг. Середня 

несучість -170-200 яєць, маса яйця -58-61 г, молодняк швидко росте й 

оперюється. 

     Голошиї кури. Походження їх не встановлено. Півні й курки мають 

голу (без пір'я) шию. Колір неопереної шиї яскраво-червоний. 

Оперення різне (переважно чорне). Гребінь листоподібний та інших 

форм. Скороспілість -150- 180 діб. Несучість -150-200 яєць і більше, 

маса яйця – 57-60 г, жива маса курок – 2-2,2, півнів - 2,5-3 кг. Кури 

добре пристосовуються до різних умов середовища. 

     Полтавські кури виведені у Полтавській області, але походження їх 

точно не встановлено. За кольором оперення вони є трьох 

різновидностей: глинясті, чорні, зозулясті. Кури пристосовані до 

вільновигульного утримання. 
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     Полтавські глинясті кури найпоширеніші. Оперення від світло- до 

темно-жовтого (глинястого) забарвлення. Кінці махових пер чорні, 

хвіст коричнево-чорний, у півнів із чорними косицями. Гребінь у 

курей трояндоподібний, жива маса курок - 2,1-3, півнів – 3-3,5 кг. 

Середньорічна несучість – 180-200 яєць, маса яйця – 56-57 г, 

шкаралупакоричнева. 

     Полтавські чорні кури мають чорне матове оперення, іноді 

із золотистою гривою. Жива маса курок - 2, півнів - 2,6 кг. 

Середньорічна несучість -180 яєць, маса яйця – 55-56 г. 

     Полтавські зозулясті кури за екстер'єром, живою масою і 

продуктивністю подібні до полтавських чорних. 

     М'ясні породи курей. М'ясні кури великі, але з невисокою 

несучістю. Найбільший інтерес мають породи корніш, кохінхіни, 

брама, лангшани. 

     Корніш (корнуельські кури) - порода, виведена в Англії. За 

забарвленням оперення є білі, полові, темні й червоні з білою 

облямівкою пір'я різновидності породи. Найпоширеніші корніші з 

домінантним білим оперенням, яких використовують для одержання 

батьківських форм курей м'ясних кросів. 

     Кури миють масивний, овальної форми тулуб, широкі й глибокі 

груди, широку спину, коротку і широку голову, стрічкоподібний 

гребінь, товсті й широко поставлені кінцівки. Жииа маса курок – 3-

3,5, півнів – 4-4,5 кг. Середньорічна несучість -100-130 яєць, маса 

яйця – 57-64 г, шкаралупа світло-коричнева. 

     Кохінхіни, брама, лангшани - породи, виведені в Китаї. 

Відрізняються за екстер'єром і кольором оперення. Лохмоногі, 

пізньоспілі. Жива маса курок - 3,5-4,5, півнів - 4,5-5,5 кг і більше. 

Несучість - близько 100 яєць, маса яйця 55-60 г. Користуються 

попитом у птахівників-аматорів. 

     Породи індиків. Індики завезені в Європу з Північної Америки. 

Найбільшого поширення набули такі породи: біла широкогруда, 

бронзова широкогруда, тихорецька чорна, московська біла породна 

група та ін. 

     Біла широкогруда порода виведена у США. Перевагою її є високі 

м'ясні якості, скороспілість і несучість. За цими якостями вона 
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перевершує інші породи. Розводять білих широкогрудих індиків за 

кросами: легкими (639), середніми (630), важкими (350) та ін. 

     Жива маса дорослих самок важких ліній і кросів становить 10-11, 

самців – 22-25 кг; середніх - відповідно 6-7 і 15-17 кг; легких - 4,5-5,5 і 

8-9 кг; забійний вихід -84%, маса грудних м'язів - 23% живої маси. 

Індиченята легких кросів досягають забійних кондицій у 8-9 тижнів 

при живій масі 2-2,3 кг, а важчих у старшому віці з більшою живою 

масою. 

     Несучість індичок, навпаки, вища у дрібнішої птиці: у важких ліній 

40-60 яєць, середніх – 85-95, легких 100-120 яєць. Подібна до 

несучості закономірність із виводом молодняку- у важких індиків – 

30-40%, середніх – 60-65, легких 75-80% від закладених яєць. 

     Бронзова широкогруда порода виведена у США, має чорне пір'я з 

мідно-бронзовим відливом. Цій птиці властиві велика жива маса, 

добре розвинені грудні м'язи, високі смакові якості м'яса. Жива маса 

самок - 9, самців – 16-20 кг, індиченят у 120 днів - 3,5-4 кг, забійний 

вихід -89%. Середньорічна несучість – 80-90 яєць. 

     Тихорецькі та норфолькські чорні індики невеликі. Жива маса 

самок – 4-5, самців -9-10 кг Середньорічна несучість – 70-90 яєць. 

Колір пір'я чорний. 

     Московські, голландські та белтсвільські білі індики мають добрі 

м'ясні якості. Жива маса самок – 6, самців – 9-14 кг, індиченят у 120 

днів - 3,5-4 кг. Середньорічна несучість – 90-120 яєць. 

     Північнокавказькі бронзові та білі індики добре пристосовані до 

пасовищ, за продуктивними ознаками такі, як попередні. 

     Породи та породні групи качок. В Україні розводять кілька порід і 

породних груп качок м'ясного напряму продуктивності, які 

характеризуються великою живою масою, високою несучістю та 

інтенсивним ростом молодняку. 

     Пекінська порода виведена в Китаї. У качок голова видоижена, шия 

середньої довжини і товста, груди добре розвинені, випуклі й широкі, 

тулуб видовжений, широкий і дещо піднятий, пір'я біле з легким 

кремовим відтінком, дзьоб оранжево-жовтий, середньої довжини, 

кінцівки оранжевого кольору й невисокі. 
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     Жива маса качок – 3-3,5, селезнів - 3,5-4 кг. Середньорічна 

несучість -100-120 яєць і більше, маса яйця – 85-90 г. Каченята 

швидко ростуть і при добрій годівлі до 55-денного віку досягають 2-

2,5 кг. 

     Українські качки за кольором оперення поділяються на три 

різновидності: сірі, глинясті й білі. У качок довгий, широкий і 

глибокий тулуб. Жива маса качок – 3-4, і селезнів-3,5-4,5 кг. 

Середньорічна несучість – 110-120 яєць, маса яйця 80-90 г. У 2-

місячному віці каченята досягають живої маси понад 2 кг. 

   Чорна білогруда породна група качок виведена в Україні. Ці качки 

життєздатні, мають високу виводимість яєць, каченят можна 

вирощувати в неопалюваних приміщеннях. Середня жива маса качок - 

3,3, селезнів -3,7 кг. Середньорічна несучість - до 140 яєць, маса яйця - 

90 г. Оперення у птиці чорне (у селезнів коричневого відтінку) з білим 

пір'ям спереду шиї, грудей та на кінці крил. 

     У птахівників користуються попитом також м'ясні породи - 

руанська й ейльсбюрі та м'ясо-яєчні - дзеркальні й хакі-кемпбел. 

     Мускусні качки походять із Південної й Центральної Америки. 

Таку назву одержали тому, що в період розмноження селезні мають 

різкий мускусний запах. Ці качки витривалі, легко пристосовуються 

до кліматично-господарських умов, здатні літати, майже не 

сприйнятливі до багатьох інфекційних захворювань. Порівняно з 

іншими свійськими качками вони мають нижчу і сезонну несучість 

(70-80 яєць за рік), трива лий строк інкубації яєць (33-35 діб), 

тривалий період вирощування каченят на м'ясо (до 12 тижнів), кращу 

якість м'яса. У качок чітко виражений статевий диморфізм: самці 

майже в два рази більші від самок (жива маса селезнів - 2,7-3, качок 

1,6-1,8 кг). 

     Використовують для виробництва делікатесної печінки (по 100 -

520 г у гібридів, одержаних при схрещуванні з іншими породами). 

     Породи гусей. З усіх видів птиці гуси найбільш здатні 

використовувати об'ємисті корми. При виборі породи цієї птиці 

звертають увагу, насамперед, на її живу масу, несучість, виводимість 

яєць і швидкість росту молодняку. 
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     Велика сіра порода виведена у господарствах Харківської й 

Тамбовської областей схрещуванням тулузьких і роменських порід. У 

цих гусей голова невелика, шия товста й коротка, спина широка і 

довга, оперення сіре на тулубі й біле на череві, кінцівки рожево-

червоні і короткі. Жива маса гусок- 6, гусаків - 6,5 кг, гусенят у 60 

днів -4,1 кг. Середньорічна несучість - понад 40 яєць, виводимість - 

58%. 

     Роменська порода виведена на племінних фермах України. Гуси 

мають міцну конституцію, прямий тулуб, широку спину, і глибокі й 

широкі груди, товсту шию, 1-2 складки шкіри на череві, короткі 

кінцівки . За кольором оперення є сірі, рябі й білі гуси. Жива маса 

гусок - 4,5-6, гусаків -5- 7 кг, гусенят у вісім тижнів - 3,6 кг. 

Середньорічна несучість -20-30 яєць. 

     Тулузька порода виведена у Франції. Гуси цієї породи належать до 

найбільших: жива маса гусаків -10-13 (до 16), гусок -6-10 (до 12) кг. 

Несучість -30-40 яєць. 

     Оброшинська порода виведена на Львівщині. За оперенням є білі й 

сірі гуси. Жива маса гусок - 6,5, гусаків -7 кг, гусенят у 60 днів -4,6 кг. 

Середньорічна несучість - понад 40 яєць, виводимість - 80% і більше. 

     Китайська порода виведена в Китаї. Маса гусок -4-4,3, гусаків -5-

5,5 кг, гусенят у 60 днів -3,3 кг Середньорічна несучість висока – 50-

70 і навіть 100 яєць, виводимість - близько 80%. У гусей на голові 

велика шишка, шия довга й тонка, тулуб піднятий, оперення біле і 

сіре. 
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Тема 11 Основи кролівництва, хутрового звірівництва та 

рибництва 

 

Література: Вертійчук А.І. та ін. Основи тваринництва і ветеринарної 

медицини К.: Урожай.: 2004р с.482- 494, 500-509, 513- 519, 550-558. 

 

Студенти повинні знати: Знати технологію виробництва продукції 

кролівництва, хутрового звірівництва та рибництва. 

Студенти повинні вміти: Вміти виробляти продукцію кролівництва, 

Хутрового звірівництва та рибництва. 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Яку продукцію дать кролі? 

2. Біологічні особливості кролів. 

3. Утримання кролів. 

4. Які корми використовують для годівлі кролів? 

5. Як роходить окріл та відлучення кроленят? 

6. Які породи кролів розводять в Укаїні? 

7. Які види і породи звірів розводять в Укаїні? 

8. Як утримують і годують звірів? 

9. Значення ставового рибництва? 

10.  Які види і породи риб розводять в Укаїні? 
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Кролівництво 

     Кролівництво -важлива галузь тваринництва. Кролі – високо- 

плодючі й скороспілі тварини. При нормованій годівлі та добрих 

умовах утримання від кожної кролематки при 5-6 окролах за рік 

одержують більш як 30 кроленят, після відгодівлі яких можна мати 

70-100 кг м'яса (в живій масі). Кролятина - дієтичне м'ясо із 

підвищеним вмістом повноцінного білка й низькою енергетичністю. 

Воно відрізняється високими смаковими якостями, ніжне, соковите, 

його рекомендують дітям і людям старшого віку, а також хворим на 

гіпертонію та із захворюваннями шлунка й печінки. Жир кролів 

багатий на ненасичені жирні кислоти, легко перетравлюється, у його 

складі мало холестерину. 

     Крім м'яса, від кролів одержують сировину для легкої 

промисловості. В загальному балансі хутрової промисловості шкурки, 

пух і шкіра кролів становлять 16%. Шкурки кролів звичайно 

використовують у натуральному вигляді, але їх легко імітувати під 

хутро куниці, котика, соболя, норки та інших тварин. Із шкіри кроля 

виготовляють гарне легке взуття, а також різні шкіряно-галантерейні 

вироби (гаманці, рукавич ки тощо), а з кролячого пуху -велюр, 

трикотажні вироби (кофти, шкарпетки, сукні та ін.). Кролячий гній - 

цінне органічне добриво. Незважаючи на велике народногосподарське 

значення, кролівництво в Україні не досягло того рівня, який би міг 

забезпечити потреби населення в дієтичних продуктах харчування, а 

легку промисловість сировиною. Селянські господарства виробляють 

практично всю продукцію кролівництва. І хоч кролівництво -

високорентабельна галузь, у селянському господарстві воно ще не 

набуло такого розвитку, якого заслуговує. Він стримується 

відсутністю повноцінних гранульованих кормів і металевої сітки для 

будівництва кліток. В Україні мало племпідприємств, які б 

забезпечували племінним молодняком усіх бажаючих займатися 

кролівництвом. 

Біологічні особливості кролів 

     Кріль -рослиноїдна тварина. Батьківщиною його дикого предка 

вважають Францію та Іспанію. Від дикого південноєвропейського 

кроля походять усі європейські породи. Свійські кролі, як і їхні дикі 



 
 
102 

предки, зберегли нічний спосіб життя. Від парування дикого й 

свійського кролів одержують життєздатне і багатоплідне потомство. 

     Дикі кролі були одомашнені понад 2000 років тому. За цей час у 

свійських тварин збільшилася жива маса, підвищилася плодючість, 

поліпшилася якість хутра і пуху. 

     Для кролів характерні висока і скороспілість і плодючість, 

відсутність сезонності в розмноженні, фізіологія травлення, 

інтенсивний ріст потомства тощо. Цим тваринам притаманні й 

негативні якості: капрофагія (поїдання власного калу) та канібалізм 

(поїдання самками кроленят). Щоб кролі не поїдали власного калу, в 

клітках, де утримують, роблять підлогу із металевої сітки або рейок. А 

щоб кролематки не поїдали новонароджених кроленят, їм перед 

окролом обов'язково у клітку ставлять воду. 

     Скороспілість. Статевої зрілості кролі досягають у 4-5-місячному 

віці. В цей час тварин можна парувати, але за умови що жива маса їх 

буде не меншою 3,5 кг. 

     Кроленята народжуються сліпими й голими із 16 молочними 

зубами. Первинний покрив (зачатки волосу) у них з'являється 

протягом першої доби. Через 5-7 днів їхнє тіло покривається остьовим 

і напрямним волосом завдовжки 5-6 мм. У цей час формується 

пуховий волос. На 20-25-ту добу первинний волос уже повністю 

розвинений. На вторинний волосяний покрив він замінюється з 1,5-

місячного віку. Линяння у молодих кролів завершується в 4-5 міс., 

коли вони досягнуть статевої зрілості. 

     На 10-14-ту добу кроленята прозрівають, а на 15-20-ту виходять із 

гнізда і можуть самостійно поїдати корм. Якщо вони виходять із 

гнізда раніше, це свідчить про низьку молочність кролематки. 

     Молочні зуби у кролів починають випадати з 18-денного віку і 

замінюються на постійні на 20-28-й день після народження. Кроленята 

ростуть дуже інтенсивно. Вони народжуються масою 40-65 г, на другу 

добу вона збільшується на 1/3, 6-7-му - у два рази, на 10-12-ту добу - в 

три, до кінця третього тижня - у 5-6 разів, а до кінця четвертого тижня 

- в 10 разів. Така енергія росту зумовлена високою поживністю 

кролячого молока. 
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     На 28-30-ту добу кроленята можуть самостійно споживати корм і в 

цьому віці приплід уже можна відлучати від матері. Але щоб 

кроленята трохи зміцніли, їх звичайно відсаджують від кролематки у 

40-45-денному віці. У 3 міс вони вже мають масу 2,4-2,5 кг, а у 5 - 3,4-

3,5 кг, що у 50 разів перевищує цей показник при народженні. 

     Сукрільність у кролематок триває 30 діб із коливаннями від 28 до 

34 діб. За такого короткого строку сукрільності й при ущільнених 

окролах (суміщення сукрільності з лактацією) від кролематки можна 

одержати за рік 10-11 окролів, або 60-70 кроленят. Але в результаті 

інтенсивного використання самки втрачають здатність до відтворення 

наступного року. Тому у виробничих умовах намагаються одержати 

не більше 4-6 окролів і вирощують від кролематки за рік 24-35 

кроленят. 

     На плодючість самок впливає багато факторів, основним з яких є 

умови годівлі, утримання, стан здоров'я й породні особливості. 

В одному окролі буває від 6 до 12 кроленят, інколи – 1-5, 13-16 і дуже 

рідко - 19. Це свідчить про багатоплідність. За цією ознакою ведуть 

відбір у кролівництві. Тих кролематок, які народжують мало 

кроленят, вибраковують, а багатоплідних залишають для 

розмноження. 

     Особливості статевого циклу кролематок. У кролів відсутня 

сезонність розмноження, тобто самки приходять у стан тічки й дають 

приплід у будь-який сезон, що дуже важливо для одержання окролів 

протягом року. На відміну від самок інших сільськогосподарських 

тварин, кролематки приходять у стан тічки й можуть запліднитися на 

1-2-гу добу після окролу. Цс дає можливість досвідченим кролівникам 

при забезпеченні кормами практикувати ущільнені окроли. Статевий 

цикл кролематок поділяється на кілька стадій, основною з яких є тічка 

(статеве збудження). Тічку виявляють за почервонінням і припухлістю 

зовнішніх статевих органів. У цей час самки непокояться (збуджений 

стан). 

     Тічка у незапліднених кролематок повторюється періодично в 

теплу пору року через 5-7 діб, а взимку - через 8-9 і триває 3-5 діб. 

     Статеві клітини у самців (спермії) утворюються в сім'яниках, а у 

кролематок (яйцеклітин) - в яєчниках. Овуляція (вихід яйцеклітин із 
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фолікула яєчника) у цих самок відбувається дуже своєрідно. Зрілі 

яйцеклітини виходять із яєчників тільки після того, як самка 

спарується із самцем. У цей час гіпофіз виділяє гонадотропні гормони, 

які надходять у кров. Під їхнім впливом фолікули в яєчниках 

кролематки протягом 10-12 год дозрівають, потім розвиваються і з 

кожного яєчника виходить у яйцепровід від трьох до дев'яти 

яйцеклітин, де вони й запліднюються. Отже, після першого парування 

друге слід повторити через 10-12 год, тоді можна бути впевненим, що 

кролематка запліднилася. 

     Молочність кролематок. Від неї залежить висока інтенсивність 

росту кроленят не тільки у підсисний період, але й у наступні місяці. 

На молочність впливають багато факторів: умови годівлі, вік самок, 

сезон року, кількість окролів і кроленят у гнізді, період лактації, 

породні особливості тварин та ін. 

     Годівля кролематок - основний фактор, від якого залежить 

підвищення молочності. За лактацію самка повинна продукувати не 

менше 2,4 кг молока, або по 180 г на добу. При поліпшенні годівлі 

можна одержати від однієї кролематки за період лактації від 3,5 до 5 

кг молока, що вважається доброю молочністю. Тривалість лактації у 

кролематок залежить, від інтенсивності їх використання. При 

ущільнених окролах вона становить 27-28 діб. Виділення молока 

закінчується за 3-4 доби до окролу і відновлюється після 

ноногоокролу. 

     У перші 2-3 доби кролематки продукують молозиво. Воно містить 

багато поживних речовин, вітамінів, ферментів і захищає кроленят від 

захворювань. За хімічним складом це молозиво вигідно відрізняється 

від молока сільськогосподарських тварин інших видів. Залежно від 

періоду лактації у ньому від 10 до 20% жиру і більше, 10-15 - білка, 

1,4-3% золи, багато мікроелементів, вітамінів, особливо комплексу В, 

є молочний цукор (1,8-2,1 %). На частку сухої речовини припадає до 

30%. Цим і пояснюється інтенсивний ріст кроленят у підсисний 

період. 

Утримання кролів 

     Існує три системи утримання кролів: зовнішньокліткова з одно- або 

двох'ярусним розміщенням кліток; шедова із двохярусним 
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розміщенням кліток; промислова, або внутрішньо-фермська, з 

чотирирядним і двох'ярусним розміщенням кліток. 

     Найбільш поширена й економна зовнішньокліткова систем з 

індивідуальним утриманням кролематок у клітках. На зимовий період 

маточники в клітках надійно утеплюють. Недоліком цієї системи є те, 

що дуже важко механізувати роздавання кормів, водонапування, 

видалення гною. Тому всі ці роботи виконують вручну. В такому разі 

один кролівник доглядає 70-100 кролематок із приплодом. Молодняк 

після відлучення утримують у групових клітках по 10-20 голів у 

кожній. 

     При шедовому утриманні будують легкі кролятники, в яких кролі 

захищені від вітрів (морозів ці тварини не бояться). Тут по обидва 

боки розміщують клітки у два яруси. В шедах можна механізувати 

водопостачання та видалення гною. 

Корми та годівля кролів 

     Надійна кормова база у кролівництві -це основна умова його 

успішного ведення. Збалансованість раціонів за всіма поживними 

речовинами дає змогу вести галузь інтенсивно.  

     Концентровані корми. Овес - найповноцінніший у кролівництві 

корм, який охоче поїдають тварини. Ячмінь за загальною поживністю 

переважає овес, але його не так охоче поїдають кролі. Цей корм слід 

згодовувати у вигляді дерті або плющеним. Кукурудза багата на 

крохмаль і жир, її потрібно використовувати в суміші з іншими 

кормами. 

     Зернобобові (горох, чина, соя, кормові боби) відрізняються 

високим вмістом протеїну Дають їх у подрібненому і розмоченому 

вигляді з розрахунку 40-50 г дорослій тварині на добу. Щоб запобігти 

тимпанії (здуття), в раціон до цих кормів додають кукурудзу.  

     Охоче поїдають кролі пшеничні висівки. Їх згодовують трохи 

зволоженими і в суміші з коренеплодами. Дуже корисними для цих 

тварин є також макуха та шроти: конопляний, лляний, соняшниковий, 

соєвий. У них багато протеїну (38- 40%), жиру (7,6-10,2%) і вітамінів 

групи В, фосфору й заліза.  

     Корми тваринного походження. До цих кормів належать незбиране 

і збиране молоко, сколотини, сироватка, м'ясне, м'ясо-кісткове, 
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кров'яне та рибне борошно. Молочні корми згодовують кролям у 

вигляді мішанок із зерновими кормами. Молоко дуже корисне для 

лактуючих самок. М'ясне, м'ясо-кісткове й рибне борошно згодовують 

у суміші із злаковими, дертю або з комбікормом (1-2% за масою). 

     Соковиті корми. До них відносять капусту, моркву, силос, 

картоплю, кормові буряки, баштанні культури та ін. Найкращими з 

цих кормів є червона морква і капуста. Дають їх свіжими. 

     Зелені корми. Це найпоширеніша група кормів, яка забезпечує 

кролів вітамінами, білками, мінеральними речовинами. Згодовують їх 

із ранньої весни до пізньої осені. До цієї групи кормів входять 

природні й сіяні однорічні та багаторічні трави, бадилля коренеплодів. 

Кролі охоче поїдають лісостепову, степову, лучну траву, а також 

бур'яни (деревій, кульбаба, подорожник тощо). Але не слід забувати 

про отруйні для цих тварин трави: блекоту чорну, дурман, болиголов, 

жовтець, аконіт та ін. Деякі з них втрачають отруйні властивості при 

сушінні (жовтець, анемона, пізньоцвіт, паслін, собача петрушка 

тощо). 

     Перед згодовуванням зелені корми необхідно прив'ялювати, 

особливо після дощу або роси. Переходити із зимових сухих кормів на 

зелені треба поступово. На великих кролівницьких фермах потрібно 

організовувати зелений конвеєр. 

     Грубі корми. До цієї групи належать сіно, солома та гілки дерев із 

листям. Найпоширенішим є сіно. Його згодовують кролям із жовтня 

по травень. Найцінніше сіно із різнотрав'я в суміші з бобовими 

травами (люцерна, конюшина), а також лучне, степове, яке збирають 

до цвітіння. На зиму цей корм заготовляють із розрахунку 100-300 г 

на голову за добу. Згодовують також горохову або вівсяну солому. 

Заготовляють і гілки берези, осики, верби, клена, липи із листям. їх 

зв'язують у пучки й розміщують для сушіння на горищах. 

     Вітамінні та мінеральні добавки. До вітамінних добавок належать 

кормові та гідролізні дріжджі, трав'яне і хвойне борошно, пшеничні 

зародки. Дріжджі багаті на протеїн (45-54%), усі вітаміни групи В 

(крім В12) і мінеральні речовини (фосфору - 1,43%, заліза - 128 мг/кг, 

міді - 33, цинку -9 мг/кг). У раціоні кролів дріжджі становлять 1-2% за 

масою. 
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     Трав'яне борошно найкраще із бобових і бобово-злакових трав. У 

раціон кролів його вводять 30-40% за масою. В хвойному ,борошні 

багато каротину та мінеральних речовин. Пшеничні зародки 

відокремлюються від зерен при помелі пшениці. Вони багаті на 

вітамін Е і В. Їх дають із розрахунку 5-10 г на голову за добу. 

     З мінеральних речовин найчастіше використовують крейду та сіль. 

У крейді міститься 35-40% кальцію. Її вводять у раціон кролів до 1% 

за масою. Солі додають до раціону 0,5-1% за масою. 

Відголівля кролів 

     Відгодівля кролів - найвідповідальніший період. Розрізняють 

індивідуальну та групову відгодівлю. При груповій самців каструють 

у 3-місячному віці. На м'ясну відгодівлю ставлять молодняк у 3,5-4 

міс, а дорослих тварин - після вибракування. Після постановки на 

відгодівлю кролям поступово збільшують кількість концентрованих 

кормів і доводять їх частку в раціоні до 50%, зменшуючи поступово 

кількість соковитих і грубих кормів. У раціон додають ароматичні 

(кріп, петрушка, селера) трави та сіль. 

     Техніка годівлі. Кролів годують 2-3 рази на добу. Вранці їм дають 

1/2 добової норми концкормів, вдень - сіно або траву, ввечері — 1/2 

норми концкормів, силос чи коренеплоди. Якщо у господарстві є 

самогодівниці й використовують гранульований комбікорм, то 

бункери заповнюють гранулами на 2-5 діб. 

     При годівлі кролів необхідно дотримувати певних правил. Корми 

потрібно роздавати в один і той же час, один вид корму замінювати 

іншим - поступово, протягом 5-7 днів. Після відлучення кроленятам 

слід давати той же корм, який вони одержували під кролематкою 

протягом двох тижнів. Траву після скошування треба прив'ялювати і 

тільки тоді згодовувати. Коренеплоди необхідно очищати від землі й 

подрібнювати, силос треба давати тільки свіжий і збагачувати його 

концкормами. Гичку коренеплодів і капусти обов'язково потрібно 

згодовувати разом із сіном, зерном кукурудзи та ячменю. Зерно слід 

подрібнювати або плющити, висівки - змочувати, зерно бобових - 

замочувати перед годівлею на 3-4 год. Не можна використовувати 

недоброякісні (гнилі, запліснявілі, затхлі) корми. 

Окріл 
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      За 10-12 діб до окролу очищають клітки й дезінфікують маточники 

та обладнання. Маточники ставлять у клітки за 3-5 діб до окролу і 

стелять у них м'яке сіно або тирсу. Це особливо важливо при зимових 

окролах, щоб самка змогла перем'яти підстилку й добре прикрити 

кроленят. Вона змішує вирваний із грудей і черева пух з сіном чи 

тирсою. Якщо самка не вискубує пуху, це необхідно зробити 

обережно самому й покласти його на те місце, де повинне бути гніздо. 

     Уважно стежать за напуванням кролематок, оскільки вони під час 

окролу відчувають спрагу і можуть поїсти кроленят. 

     Окроли відбуваються у нічний час, інколи - вранці. Тривають вони 

від 20 хв до 1 год. Після народження приплід оглядають. Якщо самка 

розкидає кроленят по гнізду, то їх укутують у пух і залишають до 

вечора, коли мати буде їх годувати. 

     Від багатоплідних кролематок приплід підсаджують до малоплід- 

них. Це потрібно робити обережно. Спочатку кроленят на 1-й або 2-й 

день після народження обкутують пухом самки-годувальниці, а її 

висаджують на 10 хв із гнізда, після повернення вона не відрізнить 

своїх кроленят від чужих і не розкидає їх по гнізду. Так само 

підсаджують приплід до іншої кролематки, коли у матері недостатньо 

молока. 

     На 20-ту добу після народження кроленят маточники з гнізда 

видаляють. 

Відлучення кроленят 

      Приплід відлучають залежно від того, які практикують окроли - 

напівущільнені чи звичайні. 

При ущільнених окролах самок парують на 1-2-й день після окролу і 

тоді кроленят відлучають на 28-29-ту добу. Якщо окроли 

напівущільнені, кролематок парують на 15-20-й день, а приплід 

відлучають на 35-40-у добу. При звичайних окролах кроленят 

відлучають на 35-45-й день. Якщо малят відсаджують групами, то їх 

доцільно розподілити за статтю Самок утримують групами, самців із 

3-місячного віку розсаджують окремо, оскільки сильніші травмують 

слабших і псують шкіру (закуси). Після відлучення кроленятам дають 

той же корм, який вони одержували під матір'ю. 
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     Щоб визначити стать молодих кролів, їх беруть черевом догори і 

відтягують хвіст. У самок видно статеву щілину, а у самців - статевий 

член у вигляді трубочки. 

Породи кролів 

     Усі породи кролів, які різняться за забарвленням волосяного 

покриву, створені працею людини. Предком сучасних кролів був 

дикий кріль бурувато-сірого забарвлення типу агуті. Одомашнені 

тварини відрізняються від своїх предків більшою живою масою, 

високою плодючістю, кращою якістю шкурки, м'яса й пуху. 

     Нині у світі відомо понад 60 порід кролів. Залежно від напряму 

продуктивності їх поділяють на м'ясо-шкуркові, м'ясні й пухові. 

Окрему групу становлять декоративні: котикові, сатинові та плюшеві. 

Із м'ясо-шкуркових порід в Україні найбільш поширені такі: сірий і 

білий велетні, радянська шиншила, віденський блакитний, сріблястий, 

чорнобура, метелик, радянський мардер та російський горностаєвий. 

 

Хутрове звірівництво 

     Хутрове звірівництво - одна з наймолодших галузей сільського 

господарства. Розведенням хутрових звірів почали займатися менш як 

100 років тому. За цей час у кліткових звірів виникли суттєві зміни в 

забарвленні волосу, розмірах тіла, відтворній здатності, у ставленні до 

штучного корму. У них з'явилися нові кольорові мутації забарвлення, 

які у природних умовах не зустрічаються. Зросла плодючість звірів: у 

лисиць від 3,6-3,8 до 4,3-4,4 щеняти, у норок від 4,2-4,3 до 4,5-4,6 

щеняти. Збільшилася жива маса самців норок від 700-800 г до 2 кг (у 

середньому), а окремі особини бувають 4 кг. 

     З початку 30-х років і по цей час створені нові породи й породні 

типи звірів: чорного соболя, стандартних норок із двома 

внутрішньопородними типами - темно-коричневий і чорний. 

Породними групами визнані стандартні й білі азербайджанські нутрії, 

норки білі, сріблясто-блакитні, пастельні, сапфірові, соклопастельні та 

ампалосріблясті. Затверджені породи сріблясто-чорних лисиць. Це 

свідчить про те, що у вказаних порід і породних типів поліпшилася 

якість шкурок - основної продукції звірівництва. Крім високоякісного 

хутра, від звірів одержують м'ясо, яке споживає людина (м'ясо нутрії), 
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і допоміжну продукцію - тушки хижих звірів, жир, пух, гній. 

Вареними тушками хижих звірів годують звірів, призначених для 

забою. Середня маса тушки песця становить 4,8-5,2, лисиці - 4,5-5,3 

кг. Жир, знятий із тушок і шкурок забитих звірів, використовують для 

виготовлення косметичних препаратів (креми, мило, вазелін), а також 

для годівлі звірів. У середньому з тушки норки збирають 100 г, лисиці 

200, песця - 250 г жиру. У період весняного линяння із лисиці 

збирають 100, а з песця - 120 г пуху. 

     Гній звірів містить багато азоту, тому його спочатку висушують, а 

потім використовують для удобрення. Від однієї норки його 

одержують 180 кг, лисиці 203, песця - 346, соболя - 165, нутрії - 517 кг 

за рік. 

     Таким чином, хутрове звірівництво є майже безвідходною галуззю 

сільського господарства. 

Види хутрових звірів 

     В Україні розводять хутрових звірів, які належать до таких родин: 

куницевих - американська норка, помісні тхори; собачих - лисиці 

сріблясто-чорна та червона, голубі песці, єнотоподібних собак. З 

гризунів розводять: нутрію, шиншилу, ондатру. 

Організація виробничих процесів 

на фермах хутрових звірів 

     Організація звірівницького підприємства починається з вибору 

ділянки для будівництва, яка повинна відповідані ветеринарно-

зоотехнічним вимогам. Вона повинна бути захищеною від пануючих 

вітрів лісовим масивом, віддаленою від доріг і тваринницьких ферм та 

комплексів і в той же час мати зручні під'їздні шляхи. 

     На звірівницьких фермах передбачаються комплексна механізація 

та автоматизація всіх виробничих процесів із метою скорочення 

трудових витрат і в кінцевому підсумку - підвищення рентабельності 

господарства. 

     Не менш важливо, передусім, вибрати напрям і спеціалізацію 

підприємства, оскільки воно визначатиме тип і розмір ферм, систему 

утримання, номенклатуру та типи деяких споруд.  

     Усю територію ферми обгороджують, заглиблюючи цоколь у 

землю на 20 см. Щоб звірі не змогли втекти із території ферми, 
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роблять козирок у верхній частині огорожі (для лисиць, песців і 

нутрій) або гладеньку смугу в паркані завширшки 25-30 см (для норок 

і тхорів). 

     На всіх звірівницьких фермах впроваджено шедове (легкі сараї без 

стін) утримання тварин. Шеди розміщують рядами з півночі на 

південь. Довжина їх повинна бути не меншою 60 м, розриви між 

шедами -4, ширина робочого проходу всередині шеда - 1,2 м. 

     Клітки для утримання норок виготовляють із металевої сітки 

(вигул) і дерева (будиночок), які з'єднані лазом 10 см. Будиночок для 

норок має такі розміри: ширина 40 см, довжина - 30 і висота 35 см. У 

стіні будиночка, суміжній із вигулом, прибудовують лаз, а в стіні 

вигулу з боку робочого проходу - двері для підсаджування звірів і 

монтують обертову напувалку та годівницю. Клітки встановлюють на 

стояках заввишки 70 - 80 см від підлоги. 

      Будиночки для утримання лисиць і песців при груповому 

розміщенні кліток мають зимовий будиночок для песців, який 

встановлюють на період щеніння й вирощування, будиночок 

постійний для лисиць у північних районах. В будиночках для лисиць і 

песців у клітці, яка стоїть окремо, є два відділення: менша частина - 

передпокій і більша - гніздова, куди встановлюють додатковий ящик - 

гніздо. 

     Шеди для утримання нутрій - це закриті з усіх боків сараї. З обох 

боків центрального проходу встановлюють клітки всередині сараю-

шеда, а зовні шеда - вигул і басейн, які з'єднані лазом. Розміри клітки 

всередині шеда такі: довжина - 132 см, ширина - 87 і висота - 65 см. 

Всередині клітка поділена на два відділення - гніздове й кормове. 

Назовні вигул зроблений із дерев'яного каркаса, обтягнутий метале- 

вою сіткою. На вигулі є басейн або ванни для купання звірів у літній 

період. 

Годівля м'ясоїдних звірів 

     Для годівлі хутрових звірів (норка, лисиця, песець, єнотоподібний 

собака та ін.) використовують корми тваринного походження, 

рослинні та кормові добавки. Вони в певному співвідношенні 

повністю задовольняють потребу хижих тварин у поживних 

речовинах. Годівлю хутрових звірів нормують, виходячи із потреби в 
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поживних речовинах, яка у них змінюється залежно від сезону року та 

біологічного періоду Нормування проводять відповідно до обмінної 

енергії (кДж;ккал) та перетравного протеїну. 

     Як ожиріння, так і виснаження негативно позначаються на 

відтворній здатності звірів. При складанні раціонів врахо- 

вують наявність у підприємствах кормів. Раціон складають на 

одну даванку, тобто на 419 кДж (100 ккал). 

     Уранці звірам дають 40 і ввечері 60% добової кількості корму.        

Корми перед згодовуванням старанно підготовляють. М'ясо- рибні 

пропускають через м'ясорубку, а голови й кістки подрібнюють на 

кістково-дробильних агрегатах і згодовують сирими. Свинячі 

субпродукти дають тільки вареними, зернові корми - або вареними 

(крупи), або сирими. Картоплю згодовують лише вареною. Харчові та 

пивні дріжджі перед використанням кип'ятять. Кормові (гідролізні) 

кип'ятити не треба. 

Забезпечення водою 

Звірів забезпечують водою з такого розрахунку: дорослим норкам і 

соболям - по 0,5 л (молодняку - 0,3), лисицям і песцям - по 1 л 

(молодняку -0,6). Бажано, щоб вода була прохолодною (15-18 °С). У 

багатьох господарствах взимку норкам дають один раз на добу теплу 

воду, інколи - сніг чи лід. 

Ставове рибництво 

     Велике значення в харчуванні людини мають риба та продукти із 

неї у вигляді баликових, копчених і в'ялених виробів. Риба ціниться як 

жива, так і охолоджена. За даними вчених, норма споживання свіжої 

риби - цього важливого білкового й дієтичного продукту - на душу 

населення становить 16 кг на рік. Нестача його негативно 

позначається на здоров'ї людей. 

     В Україні виробництво риби та рибної продукції з кожним роком 

скорочується. Це сталося внаслідок непродуманого зарегулювання 

стоку Дніпра, будівництва гідро- та теплоелектростанцій, АЕС, 

безповоротного використання води для потреб сільського 

господарства і промисловості та внаслідок аварії на Чорнобильській 

АЕС і порушення екологічної рівноваги у природі. 
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     Проте виробництво рибної продукції у нас має велику перспективу. 

Ефективність ставового рибництва можна проілюструвати на такому 

прикладі. Для одержання 1 ц м'яса з 1 га ріллі потрібно затратити 

багато праці та коштів, тоді як з 1 га водного дзеркала можна 

виловити 2 ц риби тільки за рахунок природних кормів. При 

інтенсивному веденні рибного господарства одержують 20-25 ц риби з 

1 га. 

     У ставах можна вирощувати не лише рибу, а й водоплавну птицю 

(качок та гусей) і таким чином, мати м'ясну й рибну продукцію. 

     Важливим резервом збільшення виробництва риби є рисові чеки. В 

південних областях України їх використовують для вирощування як 

рису, так і риби. 

     Риби мають перевагу в рості перед теплокровними тваринам, тому 

що ростуть протягом усього життя, інколи досягаючи великої маси. 

Так, строкатий товстолобик може мати масу 32 кг. Однак з віком 

темпи росту риби сповіліьнюються. 

     Найвищої продуктивності досягають на водоймах-охолоджувачах 

ТЕЦ, ДРЕС, АЕС, де одержують по 70-100 кг риби  з 1 м2, тобто по 

7000-10 000 ц з 1 га. Тут її вирощують у басейнах або садках. 

Перспективними є садкові рибницькі господарства, побудовані на 

неспускних ставах, озерах, лиманах і в каналах. Садковий метод 

вирощування коропа, форелі та інших видів риби - важливий напрям у 

ставовому рибництві. Садки являють собою металевий каркас, 

обтягнутий знизу капроновою сіткою. Це вже є промислові "ферми" 

на воді, де повністю контролюються годівля та умови середовища 

вирощування риби. 

     Розроблено методику вирощування риби в басейнах і чанах із 

замкнутим циклом водозабезпечення. Вода у басей після 

використання фільтрується й повертається назад для вирощування 

риби. Тут легко контролювати і регулювати  параметри середовища 

(температура, вміст кисню, рН). Такі господарства можна створювати 

в приміщеннях промислових підприємств й одержувати рибну 

продукцію цілий рік. 
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Види і породи ставових риб 

     У ставовому господарстві можуть рости і розмножуваватися багато 

видів риб. Найпоширеніші з них - короп та його дика форма сазан, 

строкатий і білий товстолобики, білий і чорі амури, лин, сріблястий 

карась, сом, щука, судак, райдужна форель та нові види ставового 

рибництва: буфало, канальний сом, бестер. У ставах можуть також 

жити риби, які не мають промислового значення: окунь, йорж, 

верховодка, краснопірка. Вони вважаються смітними. 

     Основним об'єктом ставового рибництва є короп. Він швидко росте 

й за короткий час досягає товарної маси (за два сезони 0,5-1 кг). 

Короп походить від сазана, який і досі зустрічається в природних 

водоймах. Між коропом і сазаном можливе схрещування. 
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Тема 12 Основи зоогігієни і ветеринарії 

 

Література: Вертійчук А.І. та ін. Основи тваринництва і ветеринарної 

медицини К.: Урожай.: 2004р с.565- 645. 

 

Студенти повинні знати: Знати вплив на організм тварин різних 

факторів середовища, хвороби тварин та їх профілактику. 

Студенти повинні вміти: Вміти організовувати умови утримання 

тварин. 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. В чому суть гігієни пасовищного утримання тварин? 

2. Які вимоги до стійлового утримання тварин? 

3. Що розуміють під хворобою тварин? 

4. Якподіляються хвороби тварин? 

5. Які проводять заходи дляпрофілактики хвороб? 
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Гігієна пасовищного утримання 

     Пасовищне утримання більше відповідає природним потребам 

організму тварин, ніж стійлове. 

    Літнє табірне утримання тварин являє собою систему 

організаційно-зоогігієнічних заходів, спрямованих на поліпшення 

стану та підвищення продуктивності тварин. Така система передбачає 

забезпечення легкоперетравними зеленими кормами, створення для 

тварин сприятливіших умов утримання і догляду. У тварин 

підвищуються апетит і обмін речовин, зростає продуктивність і 

статева активність, молодняк краще росте і розвивається. В організмі 

тварини влітку створюються запаси поживних речовин і вітамінів, 

вона загартовується. Це сприяє її стійкості проти несприятливих 

факторів у зимово-стійловий період утримання.  

     За 1-1,5 місяця до періоду пасовищного утримання проводять 

індивідуальний ветеринарно-зоотехнічний огляд тварин. 

     Для профілактики простудних захворювань тварин збільшують 

тривалість їх прогулянок. 

     Заздалегідь проводять всі профілактичні щеплення проти 

інфекційних захворювань, дегельмінтизацію, обробки. У всіх тварин 

перевіряють номери і мітки, розчищають і підрізують копита, у корів, 

які б'ються, спилюють на 1,5—2 см кінці гострих рогів, коней 

розковують. Визначають живу масу тварин і для формування гуртів 

розбивають їх на групи згідно з видом, статтю, віком тощо. За кожною 

групою закріплюють ділянки на пасовищі. 

     Перехід від стійлового утримання на пасовище здійснюють 

протягом 7-10 днів. 

     В перші два дні тварин пасуть не більше 2-3 год. Поступово 

тривалість випасу збільшують і доводять до 10-12 год на початку, 12-

14 в середині і 8-10 год наприкінці літа. 

     Для запобігання перегріванню тварин в жарку погоду і нападу на 

них комах рекомендується нічне випасання або вранішнє. В обідню 

спеку тварин утримують під легкими навісами або залишають на 

відпочинок у затіненому деревами місці. 
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Свиней на пасовище виганяють два рази на день: вранці і після 

висихання роси і в другій половині дня, коли спадає спека. Наприкінці 

літа тварин всіх видів починають випасати вранці на 2-3 год пізніше. 

Тварини на пасовищі повинні бути забезпечені в достатній кількості 

доброякісною водою. 

      Позитивний вплив на організм тварин пасовищного утримання 

можливо тільки при наявності гарних пасовищ і правильної 

організації їх використання. На поганих, сирих і болотистих 

пасовищах тварини можуть заражатися через грунт, воду, траву і 

укуси комах такими хворобами, як сибірська виразка, бешиха свиней, 

інфекційна анемії, інфекційний енцефаломієліт коней, копитна 

хвороба овець та ін  

     Такі пасовища можуть служити джерелами зараження тварин 

різними гельмінтозами: фасціольоз (печінково-глистная хвороба), 

диктиокаулезом (легенево-глистная хвороба), аскаридоз, 

ехінококовим (пухирчаста-глистная хвороба), вертячка (вівці) та ін 

Через пасовищних кліщів тварини заражаються піроплазмозом 

 ( кровопаразитарна хвороба).  

      Сирі, болотисті пасовища непридатні для випасання коней, тому 

що в них розвиваються вади копит, і особливо для овець, які хворіють 

копитною гниллю і заражаються гельмінтами. Крім того, на цих 

пасовищах багато отруйних трав, поїдання яких може викликати 

отруєння. Випасання тварин на сирих з рясною росою пасовищах 

може бути причиною шлунково-кишкових захворювань - здуття 

живота, або тимпанії, кольок, проносів (катар кишок) і т.д.  

     Пасовищні ділянки повинні бути підготовлені до вигону худоби, 

розбиті на загони. Отруйні трави на пасовищі знищують, викопують з 

коренем або спалюють. Заболочені ділянки пасовища осушують, якщо 

цього зробити не можна, то обгороджують.  

     Перед вигоном на пасовище необхідно зробити ветеринарний огляд 

і діагностичне дослідження тварин. 

Гігієна стійлового утримання 

      Вибір місця для приміщень. Можливість дотримання в 

приміщеннях для тварин необхідних санітарно-гігієнічних умов 

залежить певною мірою від місця їх розташування. 
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     Щоб уникнути занесення інфекції на ферму важливо, щоб її 

територія і особливо самі тваринницькі споруди та водойми були 

відокремлені від інших господарств і знаходилися осторонь від 

проїжджих доріг (не ближче 200-300 м). Взагалі місце для забудови 

тваринницькими приміщеннями має бути абсолютно благополучним у 

ветеринарно-санітарному відношенні. 

     Ділянка під тваринницькі будівелі повинна бути сухою дещо 

підвищеною, з добре проникним  грунтом і низьким рівнем грунтової 

води (не вище 2 м від поверхні). 

     Найважливіші вимоги до обладнання тваринницьких приміщень.       

Приміщення для тварин повинні бути світлими, сухими, зручними для 

утримання тварин та догляду за ними. У них повинен бути досить 

чисте і сухе повітря. 

     Щоб приміщення відповідали  цим вимогам, їх слід зводити з 

матеріалів, що відрізняються малою теплопровідністю, але великою 

теплоємністю і повітропроникністю. 

     Ці властивості матеріалів мають значення як для забезпечення в 

приміщеннях бажаної температури, так і для підтримки сухості і 

чистоти повітря в них. Найкращим матеріалом для приміщень є 

дерево і цегла; глина і камінь значно їм поступаються. Для захисту 

стін від проникнення в них ґрунтової вологи фундамент приміщень 

роблять з водонепроникного матеріалу. 

     Дуже важливо також, щоб підлога приміщення відповідав певним 

вимогам. Гарною є підлога, якщо вона відрізняється непроникністю, 

відносною м'якістю, міцністю, теплоізолюючими властивостями та 

зручною для очищення і дезінфекції.Кращими для тваринницьких 

приміщень вважаються асфальтові і дерев'яні підлоги. Глино - та 

землебитні підлоги погано чистяться і дезінфікуються, швидко 

вибиваються, намокають і в сирому стані холодні. Частіше такі 

підлоги використовуються в кошарах, а також у скотних дворах при 

утриманні тварин на глибокій підстилці. 

     Для більш рівномірного освітлення приміщень вікна в них треба 

влаштовувати на висоті не менше 1,2 м від підлоги. Необхідно, щоб 

число вікон і загальна віконна площа були достатніми. В залежності 

від того, для яких тварин влаштовуються приміщення, рекоменду - 
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ються такі норми площі віконної в них (по відношенню до площі 

підлоги): в корівниках 1 : 12-1 : 16 (при безприв'язному утриманні не 

менше 1 : 30); в пологових відділеннях, профілакторіях і телятниках 1 

: 10-1 : 15; у свинарниках-маточниках і для молодняку 1 : 10-1 : 12; 

відгодівельниках 1 : 15-1 : 20; в кошарах 1 : 25-1 : 30; у пташниках для 

дорослої птиці 1 : 10-1 : 12; для молодняку 1 : 7-1 : 9. 

     Пристрій каналізації в приміщеннях. Для підтримки чистоти і для 

боротьби з вогкістю в приміщеннях важливе значення має пристрій в 

них каналізації. Звичайна каналізація в тваринницьких приміщеннях 

складається із стічних лотків, трапів, випускних труб і 

гноївкозбірників. Потрапляє в лотки рідина стікає в трапи, звідки вона 

прямує далі по підземних трубах в гноївкозбірники, розташовані поза 

приміщеннями, не ближче 6-8 м від них. 

     Щоб грунт у приміщеннях і поблизу них не насичувався гнойовою 

рідиною, дуже важливо, щоб різні елементи каналізаційної системи 

влаштовувалися з водонепроникного матеріалу, наприклад бетону. 

При влаштуванні дерев'яних лотків слід по ходу їх вийняти землю на 

глибину 20-25 см, а на її місце укласти і щільно утрамбувати глину. 

При укладанні лотків в глину просочування з них рідини в грунт буде 

неможливо, і це усуне просочування її гнойовою рідоною. Також і при 

влаштуванні дерев'яних трапів і гноєзбірников їх слід ізолювати від 

грунту шаром утрамбованої глини. 

    Щоб гази, які накопичуються в гноєзбірнику, не проникали по 

трубах в приміщення, влаштовують гідравлічні затвори в трапах. 

     Вентиляція приміщень. Тварини при диханні виділяють багато 

вуглекислоти і водяної пари. При розкладанні сечі і гною утворюється 

аміак. При вмісті в приміщеннях з забрудненим повітрям тварини 

частіше хворіють, продуктивність їх знижується. Зважаючи на це з 

приміщень, зайнятих тваринами, необхідно постійно видаляти 

забруднене повітря та забезпечувати надходження в них свіжого 

зовнішнього повітря. Такий обмін повітря в приміщеннях досягається 

за рахунок природної н штучної вентиляції їх. 

     Під природною вентиляцією розуміють обмін повітря в 

приміщеннях, який відбувається через пори стін і стелі, щілини в 
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огорожах, а також через вікна, двері тощо Цієї вентиляції, однак,  

взимку зазвичай виявляється недостатньо. 

     Штучна вентиляція тваринницьких приміщеннях може бути різних 

систем. До найбільш поширених систем вентиляції відносяться: 

витяжна та припливно-витяжна. Проста витяжна вентиляція 

складається з труб, які зазвичай беруть початок під стелею 

приміщення і через горище і дах виводяться назовні. 

     Обмін повітря в приміщенні при витяжній системі вентиляції 

здійснюється головним чином завдяки різниці між температурою 

внутрішнього і зовнішнього повітря і частково під дією вітру, 

вдуваючи  повітря в приміщення через різні пори і нещільності в 

огородженнях. Однак така вентиляція не забезпечує достатнього 

повітрообміну в приміщеннях. Витяжка повітря з приміщення 

можлива тільки при відповідному надходження зовнішнього повітря. 

Між тим взимку при закритих вікнах і дверях приплив повітря в 

приміщення через пори і випадкові нещільності в огородженнях буває 

дуже невеликим, тому і обмін повітря в приміщеннях в цілому при 

подібній вентиляції виявляється недостатнім. 

     Кращою є припливно-витяжна вентиляція, яка забезпечує 

видалення повітря з приміщення і приплив його ззовні. При 

влаштуванні такої вентиляції для припливу зовнішнього повітря 

влаштовують канали в стінах приміщення, зазвичай вгорі, трохи 

нижче стелі. Витяжні труби частіше розташовують уздовж гнойових 

проходів. Для хорошої тяги повітря важливо, щоб витяжні труби не 

мали щілин і були добре утеплені.  

     Щоб підтримувати необхідну чистоту і сухість повітря в 

приміщенні, вентиляція повинна забезпечити в середньому 

триразовий обмін всього повітря приміщення протягом години. 

Хвороби сільськогосподарських тварин 

і профілактичні заходи 

     Хвороба-порушення нормальних життєвих функцій у тварин, що 

спричинюють фізіологічні й морфологічні зміни в їхніх органах і 

тканинах. Причинами виникнення хвороби можуть бути різні фізичні 

(механічні ушкодження - рани, ушиби, переломи, вивихи; дія 

променевої енергії, опіки, відморожування), хімічні (кислоти,  луги) і 
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біологічні (мікроорганізми, віруси, гельмінти, найпростіші, кліщі, 

комахи) подразники. Xвороби  сілбськогосподарських ттварин 

завдають великої економічної шкоди народному господарству, 

знижуючи продуктивність і роботоздатність тварин, збільшуючи 

передчасне вибракування їх, погіршуючи якість харчових продуктів 

тваринництва і сировини. Розрізняють незаразні і заразні хвороби  

сілбськогосподарських ттварин. Перші виникають внаслідок 

неправильної годівлі, утримання і використання тварин, другі 

спричинюються біологічні подразниками. Незаразні хвороби  

сілбськогосподарських тварин поділяють на внутрішні, зовнішні і 

хвороби статевої системи. Заразні хвороби  сілбськогосподарських 

тварин поділяють на інфекційні хвороби та інвазійні хвороби. Деякі 

збудники заразних хвороб спільні для тварин і людини 

(антропозоонози), інші діють лише на певний вид тварин. Заразні 

хвороби виникають в одиничних випадках, і, якщо не прийняти 

належних заходів, швидко поширюються .  

     Заходи боротьби і профілактика спрямовані на оздоровлення 

зовнішнього середовища, підвищення стійкості організму, 

застосування лікувальних засобів, запобіжних щеплень, 

діагностичних обстежень, введення обмежувальних заходів.  

     До інфекційних хвороб, спільних для багатьох видів тварин, 

належать: сибірка, правець, туберкульоз, бруцельоз, лептоспіроз, 

некробактеріоз, пастерельоз, лістеріоз, актиномікоз, сказ, стригучий 

лишай, ящур, ботулізм, туляремія, віспа, хвороба Ауєскі; до 

інвазійних: фасціольоз, дикроцеліоз, ехінококоз. Хвороби великої 

рогатої худоби: емфізематозний карбункул, паратуберкульоз, чума, 

пошесне запалення легень, злоякісна катаральна гарячка, вібріоз, 

диктіокаульоз, гіподерматоз, бабезіоз, трихомоноз та ін. Хвороби 

овець: брадзот, інфекційна ентеротоксемія, контагіозна агалактія, 

ценуроз, цистицеркоз, естроз, трихомоноз та ін. Хвороби свиней: 

чума, бешиха, атрофічний інфекційний риніт, енцефаломієліт, грип, 

аскаридоз, цистицеркоз (фіноз), кокцидіоз та ін. Хвороби коней: сап, 

лімфангоїт, інфекц. анемія, мит, контагіозна плевропневмонія, 

інфлуенца, заразний катар верхніх дихальних шляхів, інфекційний 

аборт, гастрофільоз, нуталіоз, парувальна хвороба. Хвороби птиці: 
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чума, пулороз, тиф, віспа, дифтерит, орнітоз, інфекційний 

ларинготрахеїт, аспергільоз, аскаридіоз, філікольоз, кокцидіози, 

лейкоцитози та ін. Хвороби хутрових звірів : ензоотичний 

енцефаломієліт, чума, вірусний ентерит, опісторхоз, трихінельоз та ін. 

Хвороби кролів: стафілококоз, септицемія, пастерельоз, інфекційний 

риніт, міксоматоз, кокцидіоз та ін. Хвороби риб: краснуха, 

дерматомікоз, віспа, зяброва гниль, іхтіофтиріоз, костіоз, лернеоз, 

лігульоз, дактилогіроз, чорнильна хвороба та ін. Хвороби бджіл і 

розплоду: паратиф, септицемія, меланоз, браульоз, вароатоз, 

нозематоз; розплоду - гнилець, аспергільоз, перицистимікоз та ін. 

Хвороби шовкопряда: мускардина, жовтяниця, пебрина, мертвотність, 

чахлість, септицемія.  
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Тема 13 Короткі відомості про життя бджіл 

 

Література: Волкова Н.І. Основи тваринництва і бджільництва 

НМЦ.: 2008 р с.229-232. 

 

Студенти повинні знати: Знати особливості розмноження бджіл. 

Студенти повинні вміти: Вміти розмножувати  бджолині сім'ї. 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Які є способи розмноження бджіл? 

2. Скіль триває цикл розвитку особин бджолиної сім'ї? 

3. Які умови сприяють природньому роїнню бджіл? 

4. Що є основним заходом збільшення кількості бджолиних сімей? 
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Розмноження бджіл 

     Існують два способи розмноження бджіл. Перший -збільшення 

кількості особин у сім'ї, а другий - нарощування сімей шляхом роїння 

або штучного їх поділу. 

     Кількість особин в одній сім'ї зростає за рахунок відкладання яєць 

маткою. Відкладати їх вона починає наприкінці лютого і закінчує у 

листопаді. У літній період за добу вона відкладає 1500-2000 яєць. Із 

запліднених яєць виводяться матки й робочі бджоли, а із 

незапліднених - трутні, у яких половинний (гаплоїдний) набір 

хромосом (16), а у маток і робочих бджіл повний (диплоїдний) набір 

хромосом (32). Запліднене яйце дає початок розвитку личинки. Всі 

особини сім'ї стадію яйця проходять за три доби. Сформована 

личинка розчиняє шкаралупу виділеннями спеціальних залоз і почи-

нає споживати молочко, яке регулярно дають бджоли. За шість діб 

личинка збільшує масу в 1500 разів. Бджолина личинка споживає 

молочко лише три доби, а наступні три вона споживає кашку -суміш 

меду, перги й води. Молочко для виведення матки значно поживніше, 

ніж для виведення личинок робочих бджіл. 

     Висока біологічна поживність маточного молочка сприяє повному 

розвитку статевої системи і формуванню матки. Робочі ж бджоли – це 

жіночі особини з недорозвиненим статевим апаратом. Статеві органи 

матки складаються із двох яєчників. У кожному яєчнику - по 200-220 

яйцевих трубочок, в яких утворюються, формуються й дозрівають 

яйця. Розвиток матки триває 16 діб, робочої бджоли - 21, а трутня - 24 

доби. Личинку матки бджоли годують молочком п'ять діб, а личинку 

трутня та робочої бджоли перші три дні годують молочком, а з 

четвертого - сумішшю меду і перги. 

     Другий спосіб розмноження бджіл - природне роїння, або штучний 

поділ сімей із метою збільшення їх кількості. Під час роїння частина 

сім'ї з бджолами різного віку й старою маткою виходить із свого 

гнізда, прищеплюється на дереві поблизу пасіки і потім відшукує нове 

житло, де й будує собі нове гніздо. Для виявлення ройового інстинкту 

потрібні певні умови і нагромадження у сім'ї великої кількості 

молодих, не завантажених роботою бджіл, перегрівання гнізда, 

наявність у сім'ї трутнів. Під час роїння бджоли набирають у зобики 
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багато меду, вилітають із вулика й сідають на дерево у вигляді грона. 

Цей рій збирають у роївню і ставлять у прохолодне місце, а ввечері 

вселяють у новий вулик, в який ставлять рамки із штучною вощиною 

та 1-2 рамки з відкритим розплодом, щоб рій не злетів. Роїння бджо- 

линих сімей - не бажане явище, тому що сім'я, перебуваючи в такому 

стані, на 1-3 тижні зменшує медозбір, не будує стільників і продуктив- 

ність її знижується. Є кілька способів запобігання роїнню. Своєчасне 

розширення сімей, забезпечення всіх вікових груп бджіл роботою, 

затінення вуликів у теплу погоду гілками дерев та інші заходи дають 

змогу запобігти роїнню. 

     Основним заходом збільшення кількості бджолиних сімей є 

формування від сильних сімей відводків із плідними й неплідними 

матками. Існують три способи штучного роїння бджолиних сімей: 

формування відводків із нельотними бджолами, із льотними та із 

бджолами різного віку. Кожний із цих способів має свої недоліки й 

переваги, і їх застосовують залежно від конкретних умов пасіки. 

Відводки з нельотними бджолами формують із 2-3 рамок 

запечатаного зрілого розплоду та бджіл, які на них сидять, і 2-3 рамок 

із кормом. Цей вулик ставлять на нове місце. Льотні бджоли 

повертаються у стару сім'ю. У нову сім'ю підсаджують плідну матку. 

За новим вуликом треба старанно доглядати. 

     Формування відводків переважно з льотних бджіл називають на- 

льотом на матку та маточник, якщо потрібно не допустити сім'ю до 

роїння. У старому вулику залишаються тільки старі льотні бджоли, а у 

віднесеному новому - лише молоді, нельотні. У новий вулик підсад- 

жують молоду матку чи маточник. 

     Формування відводків із бджіл різного віку - найдосконаліше і 

включає кілька методів. 

1.Поділ сім'ї на півльоту. Біля вулика, який хочуть поділити, ставлять 

на відстані 0,5 м новий вулик, куди переносять половину рамок гнізда 

і дають матку. Бджоли, повернувшись із поля, розподіляються в обох 

вуликах рівномірно. 

2.Поділ сім'ї на дві нерівні частини. Цей спосіб подібний до 

попереднього, але в основній сім'ї залишають 2/3 рамок, а у новій - 1/3 

рамок і відповідно регулюють кількість льотних бджіл. 
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3.Поділ сім'ї на дві за допомогою другого льотка. Сім'ю ділять 

суцільною перегородкою і в нову підсаджують матку. 

4.Формування відводків із нуклеусів, що перезимували. Навесні цей 

нуклеус підсилюють за рахунок сильнішої сім'ї (кілька разів) і далі 

нарощування відбувається за рахунок своєї матки. 
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Тема 14 Короткі відомості про життя бджіл 

 

Література: Волкова Н.І. Основи тваринництва і бджільництва 

НМЦ.: 2008 р с.231-232. 

 

Студенти повинні знати: Знати будову стільників розміщення в них 

кормових запасів та розплоду. 

Студенти повинні вміти: Вміти розміщувати кормові запаси та 

розплід на стільниках. 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. З чого складається гніздо бджолиної сім'ї? 

2. Які бувають комірки на стільниках? 

3. Як і коли бджоли будують стільники? 

4. Що є основним заходом збільшення кількості бджолиних сімей? 
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     Бджоли, де б вони не оселились, будують спеціальні гнізда для 

свого життя й розмноження. Гніздо бджіл складається з кількох 

окремих стільників, розташованих вертикально. 

     Окремий стільник бджоляного гнізда складається з великої 

кількості шестигранних комірок, розташованих по обидва його боки. 

Дінце кожної окремої комірки утворене трьома чотирикутниками, 

кожний з яких складає третину дна комірки протилежного боку 

стільника. Така будова надає стільнику потрібної міцності.  

     У стільниках найбільше так званих бджоляних комірок завглибшки 

приблизно 12 мм, діаметром трохи більше 5 мм (в одному кв. 

сантиметрі буває близько 4 комірок). В одному стільнику поширеного 

у нас вулика системи Дадана-Блата налічують 8-9 тисяч комірок. 

    Меншу кількість комірок бджоли будують значно ширшими і трохи 

глибшими. Це так звані трутневі комірки. Три такі комірки займають 

площу понад 1 кв. см. Коли на одному стільнику є бджоляні і трутневі 

комірки, то при переході від одних до других трапляються 

неправильної будови перехідні комірки, які найчастіше мають форму 

неправильних п'ятикутників. Перехідні комірки бувають і в місцях 

прикріплення стільника до брусків рамки. 

     Наприкінці весни і в передройовий період бджоли будують 

стільники де є окремі великі комірки, в яких виведуться нові матки. 

Ці, так звані, "маточники" бджоли звичайно будують по краях 

стільників з боку і знизу. Спочатку вони роблять широку основу 

маточника - мисочку, яку, після відкладання маткою в неї яйця, 

відбудовують до низу у формі жолудя. Поверхня маточників 

поцяткована сітчастими потовщеннями. 

     У сім'ї, яка втратила матку (осиротіла), з молодих личинок у 

бджоляних комірках бджоли виводять нову матку. Для цього вони 

розширяють дно бджоляної комірки, надаючи йому форми мисочки, 

потім до низу відбудовують справжній маточник. Такі маточники 

пасічники звуть свищевими. 

     Бджолині і трутневі комірки спрямовані трохи догори. Товщина 

стільників, де виплоджуються бджоли, дорівнює 22-25 мм, а відстань 

між серединою двох сусідніх стільників 35-38 мм. Простір між двома 

сусідніми стільниками (11-13 мм) звуть вуличкою. Якщо цей простір 
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збільшити, то бджоли, щоб зберегти нормальний для них 

вищезгаданий простір між стільниками, будують поміж двома 

рамками додатковий стільник або подовжують комірки. У верхній 

частині стільників бджоли часто збільшують глибину комірок і трохи 

загинають їх догори. Такі комірки називають медовими. 

     Кормові  запаси - запаси корму, які повинні бути на протязі всього 

року в бджолиному гнізді. У зимово-весняний періодз апас корму 

становить 2 кг на одну вуличку бджіл. Під час активного сезону, з дня 

виставки бджіл із зимівника і до часу їх постановки для нормального 

розвитку сім'ї і сильного розвитку розплоду в кожній сім'ї постійно 

повинно бути не менше 8-9 кг корму. Зменшення кількості корму до 4 

кг в сім'ї знижує активність бджіл до вирощування розплоду а, отже, 

накопиченню сили, що призводить до ослаблення сім'ї та неповного 

використання медозбору. Тому в активний сезон бджолину сім'ю 

необхідно забезпечувати безперервним  медозбором, використовуючи 

кочівлі пасіки до цвітущих масивів медоносів та пилконосів, а також 

висіваючи спеціальні нектароноси так, щоб їх цвітіння відбувалося в 

безвзяточний період. 
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Тема 15 Короткі відомості про життя бджіл 

 

Література: Волкова Н.І. Основи тваринництва і бджільництва 

НМЦ.: 2008 р с.284-287. 

 

Студенти повинні знати: Знати параметри мікроклімату у  гнізді. 

Студенти повинні вміти: Вміти контролювати параметри мікроклі- 

мату у  гнізді. 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Що відносять до мікроклімату бджолиного гнізда? 

2. Якою повинна бути температура в гнізді при виведенні розплоду? 

3. Якою повинна бути вологість в гнізді при виведенні розплоду? 

4. Яка температура сприятлива для вильоту бджіл за взятком? 
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Мікроклімат бджолиного гнізда 

      Бджоли не є теплокровними тваринами, тому температура їх тіла 

значною мірою залежить від зовнішньої температури. Впливають на 

бджіл і інші фактори середовища: вологість повітря, хімічний склад 

його (насамперед концентрація кисню - 02 і вуглекислого газу С02). 

     Температурний режим бджолиного гнізда великою мірою 

визначається характером життєдіяльності і станом самої сім'ї, але і 

перебуває в певній залежності від температури навколишнього 

середовища. 

     Оптимальна температура тіла бджоли в сім'ї, яка виховує розплід, 

становить 34-35 °С. У бджоли поза гніздом температура тіла може 

перевищувати температуру навколишнього повітря на 10-20 °С. 

     Масовий обліт бджоли роблять навесні при зовнішній температурі 

14-15 °С. Максимальний виліт за взятком спостерігається (проходить) 

при температурі 20-25 °С. При температурі вище 30 °С виліт бджіл 

значно послаблюється. 

     Всередині гнізда найбільш стабільна температура в межах 34-35 °С 

підтримується в зоні розплоду. Тим не менше в залежності від місця 

розташування розплоду як на самому стільнику, так і в гнізді, 

температура може коливатися дуже значно. Так, в нижній частині 

стільника з розплодом температура може знизитися до 30-25 °С. 

     Найбільш стабільну температуру бджоли підтримують на ділянках 

стільників з яйцями і молодими личинками. 

     Які ж існують механізми регулювання температури в бджолиному 

гнізді? Для пониження температури бджоли застосовують зменшення 

концентрації бджіл на стільнику, вентиляцію гнізда, вихід бджіл на 

передню стінку або під вулик; для підвищення температури - 

збільшення концентрації бджіл на рамках, збільшення обміну речовин 

за рахунок поїдання великої кількості корму. 

     При цьому для підтримки комфортної температури більшою за 

силою сім'ї треба затратити менше корму на одиницю її ваги, чим 

меншою за силою сім'ї. 

     У зимовий час терморегулювання бджоли здійснюється у складі 

так званого клубу - щільного скупчення бджіл кулястої форми.  
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     Вплив інших показників мікроклімату бджолиного житла 

(вологості, концентрації 02 і С02) на бджолину сім'ю менш виражено, 

ніж вплив температури. Однак вологість повітря і його температура є 

взаємопов'язаними величинами. 

     Розвиток розплоду в гнізді бджіл залежить від відносної вологості          

повітря, тобто ступеня його насичення водяними парами. 

     Найбільш висока відносна вологість (85-95%) спостерігається в тій 

частині гнізда, де знаходяться яйця і відкритий розплід. При 50 %-ній 

вологості яйця висихають, при 70 %-ній - спостерігається значна їх 

загибель. Оптимальна відносна вологість для появи личинок з яйця - 

90-95%. 

     Відносна вологість, при якій вирощується розплід, самим 

безпосереднім чином впливає на якість вирощених бджіл. Вона 

змінює вміст води в тканинах, а в зв'язку з цим і масу тіла, і його 

розміри. 

     На розвиток і життєдіяльність сім'ї негативно впливає як сухе 

повітря (менше 25 %), так і вологе (понад 97 %). Висока вологість у 

гнізді особливо згубна для бджіл під час зимівлі, оскільки, 

перебуваючи в клубі в пасивному стані, бджоли обмежені можливості 

регулювання вологості. Влітку висока вологість у гнізді може стати 

причиною виникнення і загострення таких захворювань, як нозематоз, 

акарапідоз, варроатоз, гнилець.    

     Зменшувати вологість повітря в активний період бджоли можуть за 

рахунок прокачування через гніздо сухого зовнішнього повітря 

шляхом активного вентилювання. При цьому через гніздо зверху вниз 

транспортується 0,5-1,0 л повітря в секунду, що видаляється через 

льоток назовні. 

     Бджоли збільшують вологість всередині гнізда шляхом розміщення 

навколо осередків з розплодом свіжопринесеного нектару. При 

відсутності взятку бджоли приносять у вулик воду і розвішують її 

крапельки на комірках з розплодом, на планках рамок.  
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Тема 16 Медоносна база бджільництва 

 

Література: Волкова Н.І. Основи тваринництва і бджільництва 

НМЦ.: 2008 р с.289-291. 

 

Студенти повинні знати: Знати вплив факторів на виділення нектару. 

Студенти повинні вміти: Вміти організовувати бджіл для запилення 

культур. 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Які фактори впливають на виділення нектару? 
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Фактори, які впливають на виділення рослинами нектару 

     Утворення і виділення нектару, а також його накопичення прямо 

або побічно залежать від багатьох умов - орографічних, екологічних, 

эдафічних, біотичних та інших. Однак ці питання вивчені ще 

недостатньо, хоча являють великий науковий і практичний інтерес і 

потребують подальшої розробки. 

     Вплив екологічних умов на ви розподіл рослинами нектару. 

     Температура і вологість повітря. Як всякий фізіологічний процес, 

утворення нектару і його виділення відбувається в рослинах при 

певних температурних умовах та певної вологості, різних для різних 

видів рослин. 

     Кількість нектару, що виділяється квітками рослин, і вміст у ньому 

цукру коливаються в значних розмірах: наприклад, у далекосхідних 

лип найбільшої величини ці показники досягають при середній денній 

температурі 24-26° і вологості повітря 60 - 74%. 

     При відхиленні температури в ту або іншу сторону від оптимальної 

виділення рослинами нектару скорочується, а при значному 

підвищенні або зниженні - зовсім припиняється. При відхиленні від 

оптимальної вологості змінюється концентрація нектару, кількість 

міститься в ньому цукру змінюється незначно. 

     Світло. Різні види медоносних рослин по різному ставляться до 

інтенсивності сонячного освітлення. Одні з них навіть при незначному 

затіненні зменшують або зовсім припиняють виділення нектару, інші 

ж пристосувалися до деякого затінення. 

     Рослини, що мають відкриті нектарники, - липа, елеутерокок, та 

інші - при надлишковому сонячному освітленні, а також при затіненні 

скорочують виділення нектару. 

     Вітер, особливо північний, несприятливо впливає на нектаропро- 

дуктивність рослин, знижує нектаропродуктивність квіток. При вітрі 

8-9 м/с. нектаропродуктивність липи  падає більш ніж в 13 разів, 

вишні - в 10 разів. 

     Эдафічні фактори. Грунт має великий вплив на рослини. Кращими 

для більшості медоносних рослин є середні суглинисті грунти з 

добрим водним, тепловим і живильним режимом. Однак деякі 
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медоноси добре ростуть, розвиваються і рясно виділяють нектар і на 

інших ґрунтах. 

     Нектаровиділення рослин залежить від вологості грунту; найбільш 

сприятливою для більшості рослин є вологість 60-80%. 

     Орографічні фактори. Рельєф місцевості, що складається з 

знижених і підвищених ділянок і схилів, істотно впливає на всі 

фізіологічні процеси, що відбуваються в рослині, в тому числі на 

утворення і виділення нектару. Вплив рельєфу на нектаропродук- 

тивність рослин визначається експозицією та крутизною схилів, 

перерозподілень надходження на поверхню опадів, світла і тепла. На 

південні схили надходить значно більше світла, ніж на схилах інших 

експозицій і рівнину. Теплові умови росту і розвитку рослин на них 

також сильно відрізняються від аналогічних умов на інших схилах. 

Південні схили краще прогріваються і на них росте більше 

теплолюбних рослинність, ніж північних.  

     У відповідності з кліматичними змінами на схилах різних 

експозицій та висот змінюються строки настання фази цвітіння одних 

і тих же видів медоносних рослин та їх нектарна продуктивність. На 

північному схилі вони починають цвісти на три-вісім днів пізніше, 

ніж на південному. Найбільше запізнювання зазначається у весняний 

період, найменше - в літні місяці. Тривалість цвітіння медоносних 

рослин на схилах різних експозицій не є стабільною, вона змінюється 

в залежності від їх розташування та завжди більша па північному 

схилі. Нектаропродуктивність рослин на південному схилі вища, ніж 

на північному або на рівнині. 

       Біотичні фактори. Істотний вплив на нектаровиділення рослин 

надають комахи. Пошкоджені комахами квітки майже припиняють 

нектаровиділення.  

     В окремі роки на медоносних рослинах, особливо на липі, 

з'являється безліч диких комах, конкуруючих з медоносними 

бджолами в зборі нектару. Ці комахи хоча і суттєво не впливають на 

нектаровиділення, проте зменшують медозбір. 
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Тема 17 Медоносна база бджільництва 

 

Література: Вертійчук А.І. та ін. Основи тваринництва і ветеринарної 

медицини К.: Урожай.: 2004р с.541-543. 

 

Студенти повинні знати: Знати організацію запилення культур. 

Студенти повинні вміти: Вміти організовувати бджіл для запилення 

культур. 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Як організовують бджіл для запилення ентомофільних культур? 

2. Які рослини називають ентомофільними? 
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     Рекомендовано таку кількість бджолосімей для запилення 1 га 

ентомофільних культур: гречка – 2-3; груша, яблуня, слива, малина - 

2; вишня, черешня, коріандр -5-3; еспарцет – 3-4; конюшина червона – 

3-4; люцерна – 5-10; соняшник, насінники овочевих культур - 1, 

баштанні - 0,5. 

     Розрахункові норми збільшують при слабких бджолиних сім'ях, 

віддалених від місця запилення понад 0,5-1 км, сильному 

нектаровиділенні, малій площі запилення та помітній флороміграції 

бджіл. Користуючись пилкоуловлювачем або знаючи колір обніжжя, 

зібраного із запилюваної культури, на льотку вулика підраховують 

процент обніжжя з інших рослин. Якщо він значний, то відносно до 

цього збільшують норму бджолиних сімей. 

     Під час цвітіння запилювальну роботу бджіл контролюють 

підрахунком кількості бджіл на 100 м2 у самому віддаленому від 

пасіки місці. Їх повинно бути на гречці – 200-250, конюшині - 100, 

соняшнику - 80, люцерні – 200-600 шт. 

     Планування підвезення та розміщення бджолиних сімей. 

Планування є необхідною умовою організації ефективного 

використання бджіл на запиленні сільськогосподарських культур. Цей 

елемент агротехнології зазначається в річних планах господарства по 

рослинництву і технологічних картах ентомофільних культур. 

     Строки цвітіння дають змогу використовувати одні і ті ж сім'ї на 

запиленні різних культур та на медозборі з них. 

     Для більшої наочності такі показники, як строки цвітіння, потреба 

в бджолиних сім'ях на запилення окремих культур, агроном-насінник 

зображає діаграмою, доповнюючи та супроводжуючи її графіком 

перевезення пасіки і планом розміщення її на запилюваних посівах. 

Графік перевезення пасіки складають з урахуванням плану земле- 

користування, площі запилюваного масиву, природної дальності 

польоту бджіл, плану використання пестицидів у боротьбі з 

шкідниками сільськогосподарських культур, наявності конкурентної 

флори та ін. 

     На запилюваних масивах бджолині сім'ї розміщують по 50-60 з 

таким розрахунком, щоб віддалений кінець масиву, який охоче 

відвідують бджоли, був від пасіки не далі, як 500 м. Якщо ж ці 
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рослини бджоли відвідують погано, то не далі 300 м. У зв'язку з цим 

спосіб розміщення бджолиних сімей залежить від розміру 

запилюваної площі, її конфігурації, виду запилюваної культури, 

інтенсивності відвідування її бджолами, норм бджолиних сімей на 

одиницю площі посіву. Біля вузької, шириною не більше 500 м, але 

видовженої ділянки бджолині сім'ї розміщують з одного боку на 

віддалі 1 км. Якщо ширина такої ділянки понад 500 м, то сім'ї 

розміщують з обох довгих сторін з розрахунком на зустрічне 

запилення. На великих масивах спеціалізованих господарств бджолині 

сім'ї розміщують по краях поля групами і безпосередньо на площі, для 

чого роблять прокоси шириною 3—4 м. 

     Строки підвезення на запилення і флороміграція бджіл. 

Своєчасним підвезенням бджіл передбачається почати запилення з 

перших найбільш продуктивних квіток та запобігти флороміграції 

бджіл, тобто відвернення їх на інші медоноси. У зв'язку з цим строк 

підвезення залежить від наявності і сили конкурентів, від 

приваблюючої сили квіток запилюваної культури. 

     Якщо немає умов для флороміграції, що частіше буває в зоні 

інтенсивного землеробства, бджіл підвозять перед цвітінням 

культури, або з появою перших поодиноких квіток. В інших випадках 

підвозять бджіл на початку цвітіння. 

     Коли запилювану культуру бджоли відвідують погано (конюшина, 

люцерна), відразу застосовують методи примусового стимулювання 

роботи бджіл на цій культурі. 

     Запізніле підвезення бджіл призводить до зниження урожаю. Коли 

під час цвітіння бджоли завантажені роботою біля пасіки, вони 

інтенсивно відвідують квітки, але недалеко від неї. Враховуючи цю 

властивість бджіл, рекомендують замінювати запилювальні пасіки в 

процесі цвітіння для посилення запилення тоді, коли бджіл 

недостатньо в господарстві або їх робота на запиленні послабилась. 

Це можна застосувати при розміщенні пасік на платформах. 
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Тема 18 Медоносна база бджільництва 

 

Література: Волкова Н.І. Основи тваринництва і бджільництва 

НМЦ.: 2008 р с.274 -275. 

 

Студенти повинні знати: Знати способи підвищення ефективності 

запилення рослин. 

Студенти повинні вміти: Вміти підвищунвати ефективність 

запилення рослин бджолами. 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Які є способи запилення рослин? 

2. В чому ефективність запилення рослин? 
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          Запилення - це перенесення пилку з пиляка тичинки на 

приймочку маточки. Розрізняють самозапилення та перехресне 

запилення. При самозапиленні пилок з тичинки потрапляє на 

приймочку маточки тієї самої квітки. Самозапилення властиве 

рослинам рису, квасолі, арахісу, проса. Самозапилення обмежує 

здатність організмів пристосовуватись до змін умов довкілля.  

     Перехресне запилення відбувається, коли пилок з однієї квітки 

потрапляє на приймочку маточки іншої квітки цієї ж або іншої 

рослини того самого виду. У квіткових рослин перенесення пилку 

здійснюється комахами (комахозапильні рослини - переважна 

більшість), вітром (вітрозапильні рослини), у деяких - водою, птахами 

(у тропіках) тощо. Квітки вітрозапильних рослин мають невеликі 

розміри, неяскраві кольори, часто просту оцвітину, дрібний сухий 

пилок (береза, дуб, вільха, ліщина), який добре розноситься вітром. 

     Квітки комахозапильних рослин мають пристосування для 

приваблювання комах: великі квітки (якщо дрібні квітки, то вони 

зібрані в суцвіття), оцвітину яскравих кольорів, клейкі, великих 

розмірів пилкові зерна, сильний запах, нектарники. Запах - дуже 

важлива властивість: деякі комахи відчувають запах навіть однієї 

квітки на відстані декількох кілометрів. Нектарники - особливі 

залозисті утвори, що виробляють цукристу речовину (нектар), 

розташовані переважно в глибині квітки. У пошуках нектару комахи 

відвідують квітки, водночас забезпечуючи їхнє запилення завдяки 

липкому та чіпкому пилку, який прилипає до їх тіла. Різноманітні 

способи запилення забезпечили квітковим рослинам поширення у 

різних місцевостях. 

     Штучне запилення здійснюється шляхом перенесення пилку з 

тичинок на приймочку маточки за участі людини. Його застосовують 

у квітникарстві, сільському та лісовому господарстві. 

     Запилення бджолами ентомофільних культур - один з важливих 

прийомів у комплексі передової агротехніки їх вирощування. 

Ефективність цього прийому залежить від інших не менш важливих 

елементів агротехніки. Запліднені сім'ябруньки можуть нормально 

розвиватися і утворювати повноцінні насіння тільки при забезпеченні 

рослин достатньою кількістю необхідних поживних речовин, що 
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можливо при високому рівні агротехніки. В умовах низької 

агротехніки ефективність запилення культур бджолами різко 

знижується і може бути зведена нанівець. На плантаціях 

ентомофільних культур, погано удобрених і оброблених, засмічених і 

уражених шкідниками, часто спостерігається припинення розвитку 

плодів, їх опадання (у плодових і ягідних культур), засихання (у 

гречки) або осипання (у люцерни та інших бобових трав). 

Встановлено, що чим кращі умови росту і розвитку рослин і вище 

рівень агротехніки, тим більше прибавка врожаю від запилення 

культур бджолами. 

     Дуже важливе значення для підвищення ефективності запилення 

має підготовка сильних сімей до початку цвітіння основних масивів 

ентомофільних культур. Підготовка сильних сімей для запилення 

сільськогосподарських культур в такій же мірі необхідна і 

проводиться так само, як і для використання медозбору. 

     У сім'ях, призначених для запилення рослин, повинно бути багато 

льотних бджіл, хороша плідна матка і багато різновікового розплоду. 

При запиленні рослин, що виділяють малу кількість доступного для 

бджіл нектару (наприклад, конюшини червоної), бажано, щоб у сім'ях 

було багато відкритого розплоду, для годівлі якого бджоли змушені 

будуть посилено відвідувати квітки і збирати пилок. 

     При одночасному цвітінні декількох видів медоносних рослин в 

радіусі льоіту бджіл останні зазвичай відвідують рослини всіх видів, 

але з різною інтенсивністю. Як правило, більшу кількість бджіл 

переключається на збір нектару з тих рослин, які виділяють його 

багато і в легкодоступній формі. Під час масового цвітіння липи або 

гречки основна маса бджіл переключається на збір нектару з цих 

рослин, але невелика частина бджіл продовжує відвідувати і інші, 

менш нектаропродуктивні рослини. Поява доброго медозбору з 

основних медоносів, підвищуючи життєдіяльність і загальну льотну 

енергію бджолиних сімей, сприяє кращої відвідуваності рослин, 

квітки яких менше приваблюють бджіл 
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Тема 19 Медоносна база бджільництва 

 

Література: Волкова Н.І. Основи тваринництва і бджільництва 

НМЦ.: 2008 р с.266 -267. 

 

Студенти повинні знати: Знати способи  поліпшення кормової бази 

для бджіл. 

Студенти повинні вміти: Вміти оцінювати культури у медоносному 

відношенні. 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Які заходи використовують для поліпшення кормової бази для 

бджіл? 

2. Як оцінюють місцевість у медоносному відношенні? 
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Поліпшення комової бази для бджіл 

     У нашій країні є ще немало районів з бідною кормовою базою 

бджільництва. При проведенні заходів щодо поліпшення кормової 

бази в таких районах головна увага повинна бути зосереджена на 

розширенні посівних площ зазначених культур, які є добрими 

медоносами. 

     Залежно від місцевих природних умов, планових завдань з 

виробництва сільськогосподарської продукції і прийнятих в 

господарстві сівозмін кормову базу можна поліпшувати проведенням 

таких заходів: 

1. Посіви кормових нектароносних сумішок і насамперед таких, 

до складу яких включаються цінні медоносні культури.  Після 

збирання покривної культури 15-25 серпня впоперек рядів еспарцету 

на глибину 4 см висівають жито (норма висіву - 50-60 млн.шт на га). 

Зелену масу скошують у середині червня наступного року. На цей час 

жито виколошується; еспарцет же цвіте протягом кількох днів. 

     У районах вирощування люцерни і еспарцету слід широко 

практикувати заміну 30% насіння люцерни в люцерно-злакових 

сумішках насінням еспарцету. 

     У районах центральної нечорноземної смуги, де вирощують 

червону конюшину, рекомендується висівати сумішку конюшини 

червоної, конюшини рожевої і тимофіївки. 

2. Післяжнивні посіви медоносів практикуються для створення 

пізньолітнього взятку в областях, в яких буває тепла осінь. Як 

післяжнивні культури використовують гречку, фацелію, гірчицю; 

висівають їх після збирання хлібів. 

3. Посів медоносів у міжряддях саду. 

4. Підвищення нектаропродуктивності рослин. 

5,Садіння медоносних дерев і кущів при лісорозведенні, закладанні 

полезахисних лісових смуг, озелененні населених пунктів, навколо 

водойм, садів, пасік, вздовж доріг, при закладанні парків, обсаджу- 

ванні ярів і на непридатних землях. Включати в ці посадки медоносні 

дерева і кущі треба з таким розрахунком, щоб їх цвітіння припадало 

на різний час бджільницького сезону. 

Оцінка місцевості у медоносному відношенні 
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     Для правильної організації і використання кормової бази 

бджільництва важливе значення має оцінка місцевості у медоносному 

відношенні. Крім того тільки добре вивчивши кормову базу і 

можливості її покращання, можна більш менш безпомилково 

визначити розміри пасічного господарства. 

     Аналіз медового балансу місцевості показує, яке число сімей в 

даних умовах матиме достатньо високу продуктивність. 

     Точно і обєктивно визначити медоносні ресурси території 

утруднюється різноманіттям факторів, які впливають на ріст, розвиток 

і нектаропродуктивність рослин і можливість їх використання 

бджолами. 

     Оцінка медоносних ресурсів проводиться на основі данних по 

видовому складу і площах основних медоносів, їх нектаропро- 

дуктивності і строках цвітіння. При цьому передусім необхідно 

використовувати карти землекористування господарства. 

     При оцінці кормової бази окремої пасикі необхідно виходити з 

того, що польоти бджіл за нектаром виправдовуються, якщо медонос 

знаходиться не далі 1,5-2 км від вулика. Коло радіусом 1,5-2 км має 

площу 706-1256 га. 

     По карті визначають склад і площі окремих сільськогосподарських 

медоносних рослин в радіусі продуктивного льоту бджіл. Медоносні 

ресурси потрібно підсумовувати якомога точніше окремо для весни, 

літа і осені по формулі: 

МР=(S1*N1)+(S2*N2)+(Sn*Nn) 

де МР– медоносні ресурси, кг 

S1, S2, Sп, – площа, зайнята медоносом, га; 

N1, N2, Nп, – відносна віддача нектару медоносом, кг. 

     Щоб визначити наскільки багата територія медоносними ресурсами 

необхідно зробити перерахунок ресурсів на 1 га. 

МР 

1256 

де 1256 – площа продуктивного польоту бджіл, га. 

Вважається, що 4-5 кг на 1 га – средньобагаті, а з ресурсами від 6 кг і 

вище – багаті. 
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      Слід враховувати, що бджоли не можуть зібрати всього нектару, 

який міститься в рослинах. Частину його зберуть інші комахи, частина 

зіпсується в період дощів або засухи і так далі. Бджоли збирають 

приблизно від 30 до 60% загальної кількості нектару. Тому необхідно 

розрахувати безпосередньо ті нектарні ресурси, які зберуть бджоли 

МР --------100% 

Хнр--------55% 

            МР * 55 

 Хнр=  ----------- 

                100 

 де Хнр – нектарні ресурси, які можуть зібрати бджоли. 

     Величина пасіки безпосередньо залежить від медоносних ресурсів 

господарства. Недоцільно локалізувати на одній ділянці кількість 

вуликів більше, ніж це обумовлено медоносною базою, корисно навіть 

декілька зменшити розрахункове число вуликів. Кількість вуликів, яку 

можна розмістити на території можна визначити за формулою: 

         НР 

КВ=  ---- 

           КМ 

де КВ– кількість вуликів, шт; 

НР– нектарні ресурси, які можуть зібрати бджоли, кг; 

КМ– кількість меду, зібраного на одну бджолину сім'ю, кг. 

     Кількість меду яку необхідно зібрати складається з кількості меду, 

зібраного сім'єю «для власних потреб» і «для бджоляра». 

     Річна потреба бджолиної сім'ї в меді складає близько 90 кг для 

розвитку сім'ї і енергії, потрібної для роботи (збір взятків, будів- 

ництво стільників, регуляція температури і так далі). Якщо прийняти, 

що розрахункова продуктивність товарного меду складає 25 кг з 1 

вулика, то повна складе 115 кг. 

     Точніші розрахунки скільки вуликів можна «прогодувати» на даній 

території і отримати товарний мед робляться по порах року: 

– в квітні-травні – потреба бджіл в нектарі (20-25 кг) і кількість 

товарного меду з 1 вулика навесні (5 кг); 

– влітку – потребу бджіл 30 кг – в червні і 15-17 кг – в липні і 

кількість товарного меду 15 кг; 
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– пізнім літом потреба бджіл 10-12 кг і 10 кг товарного меду. 

     Визначивши таким чином коли настає «важкий час» для пасіки. 

Потрібно або співвіднести число вуликів з найменшим медозбором, 

або покращувати кормову базу (переїзд до квітучих медоносів, 

посадка дерев-медоносів, часткова підгодівля бджіл). 

     Територію під пасічну садибу відводять з урахуванням того, що на 

одну бджолину сім'ю потрібно близько 30-40 м2 площі земельних 

угідь. Крім того враховуються розміри пасічних будівель і їх відстань 

між собою. 
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Тема 20 Корми і годівля бджіл 

 

Література: Вертійчук А.І. та ін. Основи тваринництва і ветеринарної 

медицини К.: Урожай.: 2004р с.539-541. 

 

Студенти повинні знати: Знати  як заготовляти кормові запаси.  

Студенти повинні вміти: Вміти заготовлювати кормові запаси для 

бджіл. 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Скільки меду споживає бджолина сім'я протягом року? 

2. Скільки пилкуспоживає бджолина сім'я протягом року? 

3. Який мед найкращий для зимівлі бджіл? 

4. Як заготовляють пергові рамки на зимівлю? 

5. Як готують цукровий сироп для підгодівлі бджіл? 

6. Як згодовують цукровий сироп бджолам? 
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     Заготівля кормових запасів на зиму. За даними Української 

дослідної станції бджільництва, середня сім'я бджіл споживає за рік 

90-100 кг меду та 25-30 кг квіткового пилку. Витрата меду в сім'ї на 

різні потреби розподіляється орієнтовно так, кг: найбільше бджоли 

споживають корму в кінці весни та влітку, особливо в червні. Багато 

енергії вони витрачають на льотну діяльність і в цей же час перероб- 

ляють значну частину нектару в мед та вигодовують личинок. В 

осінньо-зимові місяці, коли в сім'ї небагато розплоду і бджоли 

знаходяться в клубі, витрата корму різко зменшується: в грудні та 

січні вона мінімальна, при добрій зимівлі становить не більше 1—1,5 

кг на місяць. 

     Різні сім'ї бджіл, навіть ті, що мають однакову силу, за витратою 

корму в часи зимівлі дуже різняться. Деякі сім'ї з жовтня по березень 

включно витрачають лише по 4-6 кг корму, але є й такі, що за цей час 

споживають по 13-15 кг меду. Це залежить від кількості розплоду, 

вирощуваного в лютому та березні, від умов зимівлі та індивідуальних 

особливостей кожної сім'ї. Та наперед важко визначити, скільки саме 

корму витратить та чи інша сім'я. Доводиться залишати на зиму не 

середню норму корму, а трохи більше. Тому передові пасічники 

бджільництва України завжди залишають на зиму не менше як по 20-

25 кг меду на сім'ю бджіл. 

     Найкращий для зимівлі мед - квітковий, зібраний під час сильного 

взятку з гречки, еспарцету, буркуну, конюшини, липи. Середній по 

якості є соняшниковий мед, бо він частково кристалізується під час 

зимівлі. Непридатний для зимівлі мед з нектару хрестоцвітих рослин 

(гірчиці, свиріпи, ріпака): він кристалізується в комірках ще до 

настання зими. Погано зимують бджоли і на вересовому меду. Зовсім 

непридатний для зимівлі мед з домішкою паді.  

     Заготовляють кормові запаси на зиму та весну в період доброго 

взятку, здебільшого в червні та липні. Відбирають не старі рамки, та 

ті, що не використовувались під час зимівлі (або принаймі на них не 

було раніше ні одної проносної плями), заповнені більш як 

наполовину запечатаним медом. При кожному відкачуванні меду в 

час головного взятку відбирають по кілька таких рамок, заготовляючи 

по 4-5 медових рамок на кожну сім'ю бджіл. 
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     Пергові рамки заготовляють так. На початку основних взятків 

оглядають гнізда і роблять позначки на рамках, які добре заповнені 

пергою. Їх ставлять ближче до льотка - в ті місця гнізда, куди бджоли 

охоче складають нектар. Тут комірки стільників з пергою бджоли 

доповнюють медом і запечатують. Така перга не псується при 

зберіганні. На кожну бджолину сім'ю треба по дві такі пергові рамки. 

Зберігають їх в сухому прохолодному приміщенні, в щільних 

дощаних ящиках з припасованими кришками, щоб не проникли 

гризуни та комахи. 

     Мед - це природний корм для бджіл під час зимівлі. Але можуть 

вони зимувати і на цукровому меду, якщо в гнізді є рамки з пергою. 

При цьому бджоли використовують цукровий мед як вуглеводний 

корм, а необхідні білкові речовини, вітаміни та ферменти одержують з 

перги. У цукровому меду значно менше, ніж у природному, неперет- 

равних речовин, а тому навантаження задньої кишки взимку буває 

меншим, бджоли не хворіють на пронос, менше спрацьовуються і 

виходять із зимівлі енергійнішими. Доцільно замінювати на цукровий 

сироп не весь природний мед, а приблизно половину – 7-8 кг на сім'ю 

бджіл, а іноді й 9-10 кг. 

     Замінювати частину меду на цукор треба в серпні та в першій 

половині вересня. Звичайно, зайвий у гнізді мед відкачують раніше - в 

липні та на початку серпня. 

     Згодовувати цукровий сироп раніше, ніж у серпні, не треба, бо це 

відвертає бджіл від збирання нектару, який ще є в природі. Але не 

можна й запізнюватися з цим, бо годівля бджіл завжди викликає 

підвищення їх життєдіяльності і збільшення кількості розплоду в сім'ї. 

А в пізній період, наприклад у жовтні, розплід мати недоцільно - на 

нього витрачається зайвий корм, а нарощені бджоли не зроблять 

осіннього обльоту і під час зимівлі загинуть. 

     Гнізда бджолиних сімей перед годівлею цукром (при кормозаміні) 

дуже скорочують, щоб в них залишились лише рамки, призначені для 

перезимівлі. При підгодівлі цукровим сиропом в ці рамки бджоли 

складають корм, тут створюють клуб і будуть зимувати на цукровому 

кормі, а в кінці зимівлі почнуть використовувати й квітковий мед. 

Таке розміщення рамок в гнізді забезпечує добру зимівлю бджіл. 
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Замінюють корм за теплої погоди. Льотки скорочують, гнізда 

утеплюють, але не занадто, щоб через недостатню вентиляцію у 

вулику не утруднити дозрівання меду. 

     Цукровий сироп готують густий: на три вагові частини цукру 

беруть дві частини води. Коли вода закипить, всипають приблизно 

половину цукру, що треба розчинити в цій воді; весь час помішуючи, 

підігрівають майже до кипіння і висипають решту цукру. Підігрівають 

сироп доти, поки він стане зовсім прозорим. Не можна допустити 

навіть найменшого пригоряння цукру, бо пригорілий корм дуже 

шкідливий для бджіл. 

     Дослідження, проведені в Інституті бджільництва, свідчать, що 

корисно додавати в прохолодний сироп оцтову есенцію, з розрахунку 

по 0,3 мл на 1 кг цукру. Це полегшує переробку цукру в мед та дає 

економію корму, що витрачається на цю роботу, а мед, в який додано 

вказану кількість кислоти, менше схильний до кристалізації в 

стільниках під час зимівлі. 

     Такі сім'ї краще зимують та швидше нарощуються весною. Сироп 

бджолам дають теплим, наливаючи у великі, чисті годівниці, які у 

теплу погоду ставлять за вставною дошкою. В прохолодну погоду 

краще ставити годівниці в гніздовій частині вулика поряд з крайньою 

рамкою або поверх гнізда. Роздавати цей корм у стільниках не 

рекомендується: це не гігієнічно та й не завжди бджоли повністю його 

забирають з рамок. 

     Роздають корм ввечері після закінчення льоту бджіл. Середнім по 

силі сім'ям дають 2-4 л цукрового сиропу за один раз. Якщо ж таку 

підгодівлю поєднують з осіннім нарощуванням бджіл (в серпні), корм 

дають меншими порціями. 

     У міру забирання корму роздавання цукрового сиропу повторюють 

доти, поки в сім'ях на кожній рамці, відібраній для зимівлі, буде не 

менш як по 2,5 кг меду. 
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Тема 21 Корми і годівля бджіл 

 

Література: Волкова Н.І. Основи тваринництва і бджільництва 

НМЦ.: 2008 р с.305 -308. 

 

Студенти повинні знати: Знати способи і техніку підгодівлі бджіл.  

Студенти повинні вміти: Вміти підгодовувати  бджіл. 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Як готують цукровий сироп? 

2. Яко температурою дають сироп бджолам? 

3. Для чого до сиропу добавляють оцтову есенсію? 
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Приготування цукрового сиропу для бджолиних сімей 

     Від терміну та способу підгодівлі залежить якість запасів, 

зроблених з даного бджолам сиропу, і зусилля, які потрібні бджолам 

для його переробки. 

     Заповнення зимових запасів слід починати якомога раніше, одразу 

після другого осіннього огляду, і закінчити не пізніше 15 вересня. Це 

легко пояснити. В кінці серпня ще жива частина бджіл-робітниць, які 

можуть частково звільнити молодих (що виходять з сотів восени) 

бджіл від виснажливої роботи, пов'язаної з переробкою сиропу. 

    Крім того, в теплу погоду швидше випаровується вода, легше 

розщеплюється сахароза, бджолам легше запечатувати комірки 

воском. У вуликах більш висока температура сприяє переробці сиропу 

і покращує фізіологічний стан самих бджіл. 

     Випарювання води з сиропу вимагає від бджіл-робітниць тим 

більшого зусилля, чим нижча температура і чим вища вологість 

навколишнього середовища. 

     Один літр води дає при випаровуванні 1600 літрів пари, яку 

потрібно видалити з вулика. Для перетворення 1 літра води в пару 

потрібна енергія 650 ккал - стільки енергії потрібно для підняття 

вантажу масою 2775 кг на висоту 100 м. Чим менша частина цієї 

енергії забезпечує сонце, тим більшу роботу повинні виконати 

бджоли, за рахунок отриманого цукру і власних життєвих сил. За 

деякими даними, при ранній підгодівлі з 1 кг цукру, що міститься в 

сиропі концентрації 3:2, виходить 1 кг запасів, а при пізній підгодівлі - 

тільки 0,9 кг - решта витрачається в процесі переробки. 

    Однак переробка не обмежується лише випаровуванням води. 

Даний бджолам сироп - це розчин сахарози, яка, будучи складним 

цукром, не засвоюється організмом бджоли, поки не буде розщеплена 

на прості цукри. Розщеплення відбувається швидше всього при 

температурі 40-50°С, а при температурі нижче 10 градусів взагалі 

неможливе. Розщеплює цукор ензимінвертоза, яку виділяють горлові 

залози бджоли. Досліди показали, що кількість виробленої бджолою 

інвертози залежить від фізіологічного стану комахи і температури 

навколишнього середовища. Коли температура знижується, 

спостерігається значне зниження інвертози у сиропі. У середньому з 
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моменту підживлення до запечатування стільників з готовим запасом 

проходить 2 тижні, краще, якщо весь цей час протримається гарна 

погода. Це ще один вагомий аргумент за можливо більш раннє 

поповнення запасів перед зимівлею. 

    Якої густоти готувати сироп, якими дозами давати і як часто? 

Численні досліди показали, що цукровий мед найбільш наближений за 

своїми якостями до натурального квіткового меду при отриманні 

бджолами цукрового сиропу концентрації 1:1 або 2:3 (вода: цукор). 

     При концентрації 2:3, крім того, відмічаються найменші втрати 

цукру в процесі переробки. Запаси, отримані з такого сиропу, рідше 

кристалізуються. Перевага цього сиропу - проста техніка підгодівлі. 

Його готують шляхом механічного розмішування цукру в киплячій 

воді; подальшого підігрівання не вимагається, і, значить, немає 

небезпеки підгоряння (підгорілий цукор шкідливий бджолам), цукор 

не кристалізується в процесі підгодівлі на ємностях і годівницях, а 

бджоли, які випадково вимазалися в сиропі, легко очищаються. Будь-

який сироп дають підігрітим до температури 30-35°С. Це робиться для 

того, щоб не порушувати всередині вулика термічну рівновагу і 

полегшити бджолам переробку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
154 

Тема 22 Бджолярський інвентар і пасічні будівлі 

 

Література: Волкова Н.І. Основи тваринництва і бджільництва 

НМЦ.: 2008 р с.251 -252. 

 

Студенти повинні знати: Знати інвентар для відкачування  меду.  

Студенти повинні вміти: Вміти використовувати інвентар для 

відкачування  меду. 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Який інвентар необхідний для відкачування меду? 
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Відкачування меду 

      Інвентар та обладнання для відкачування меду сприяють 

полегшенню роботи бджолярів, підвищенню продуктивності їх праці. 

Призначені вони для звільнення стільників від бджіл у гнізді, 

розпечатування медових стільників, відкачування меду, очищення 

продукції та ін. При відборі рамок з медом використовують м'які 

щітки для змітання бджіл.Розпечатують комірки з медом за 

допомогою пасічних ножів різної конструкції (прості, з паровим 

нагріванням, електронагрівальні). 

     Для відкачування меду потрібні столики спеціального 

призначення, технологічної лінії з високопродуктивними 

медогонками. Основними на пунктах відкачування продукції є 

медогонки. Незалежно від розмірів, продуктивності, особливостей 

конструкції вони працюють за принципом дії відцентрової сили. 

Ротор, в якому рамки розміщують по лінії радіуса або хорди, 

обертають вручну (160x180 об/хв) або з допомогою електродвигуна 

(близько 320 об/ хв). На звичайних пасіках поширені медогонки 

хордиального типу на 4 рамки. Але для великих бджолоферм і 

спеціалізованих господарств медотоварного напрямки промисловість 

випускає потужні радіальні медогонки. Одні з них мають ротор, що 

обертається навколо вертикальної осі, інші - з горизонтальною віссю, 

що дозволяє вміщати і відкачувати одночасно 120 і 180 рамок.Значно 

полегшує працю бджолярів пересувний агрегат для відкачування 

меду, оснащений невеликою електричною станцією. 

 А також для відкачування меду необхідні цідилка ( ситечка) для 

очищення меду, тара та ваги для ведення обліку. 
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Тема 23 Бджолярський інвентар і пасічні будівлі 

 

Література: Волкова Н.І. Основи тваринництва і бджільництва 

НМЦ.: 2008 р с.247 -248, 250, 253. 

 

Студенти повинні знати: Знати інвентар для переробки воскової 

сировини, збирання роїв.  

Студенти повинні вміти: Вміти використовувати інвентар для 

переробки воскової сировини, збирання роїв. 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Який інвентар необхідний для одержання воску? 

2. Який інвентар необхідний для виведення маток? 

3. Для чого використовують роївні? 
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Інвентар та обладнання для одержання воску 

     Більшу частину воску витоплюють з сировини різної якості 

безпосередньо на пасіках. Для переробки першосортної воскової 

сировини достатньо сонячної або невеликої парової воскотопки.   

Сушник з вибракуваних стільників та іншу сировину нижчих сортів 

потрібно попередньо розварювати в котлах, а потім віджимати віск на 

пресах і відстоювати в місткостях (діжки та інший дерев'яний не 

звужений у верхній частині посуд). При віджиманні воску з 

розвареної маси воскопресами вручну тиск становить 2 кг/см2, а з 

допомогою гідравлічної системи – 10-20 кг/см2. Проціджують 

розтоплену воскову масу через різні пристосування, наприклад, ящик 

із сітчастим дном (отвори 2x2 або 3x3 мм). 

     У заводських умовах віск пропускають через стерилізатор для 

знезараження від збудників хвороб. Стерилізатори мають різну 

конструкцію, проте за умовами технології у них створюється 

температура 120 °С і підтримується протягом 30 хв. 

Інвентар для виведення маток 

     Для виведення маток і розмноження бджолиних сімей необхідні 

шаблон, без якого неможливе виготовлення воскових мисочок, 

шпатель для перенесення личинок, рамка з горизонтальними 

планками, куди поміщають мисочки, ізолятори, в яких маток 

тимчасово утримують на одному чи кількох стільниках, інкубатори, 

що створюють постійний мікроклімат у процесі розвитку матки, 

кліточки маточні, ковпачки для підсаджування маток, пересильні 

кліточки та ін. 

     Крім того, потрібні ящик-пакет для пересилання бджолиних сімей 

замовнику, рійниці. 

Роївні 

     Застосовується для прибирання та тимчасового збереження рою . 

Роївні бувають різного пристрою . В бджільницькій практиці 

застосовуються роївні заводських конструкцій. Наприклад, 

виготовляються роївнюі з гнутої фанери, дно і верх обтягнуті 

металевою сіткою з вічками 3х3 мм. 
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Тема 24 Утримання і розмноження бджіл 

 

Література: Волкова Н.І. Основи тваринництва і бджільництва 

НМЦ.: 2008 р с.284 -287. 

 

Студенти повинні знати: Знати правила поводження з бджолами 

Студенти повинні вміти: Вміти поводитись з бджолами. 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Як потрібно поводитись пасічнику при огляді бджолиних сімей? 

2. Для чого використовують димар? 
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Правила поведінки з бджолами 

     Високопродуктивна робота при огляді бджолиних сімей 

забезпечується простою конструкцією вулика, зручним інвентарем та 

спокійною поведінкою бджіл, яка залежить від уміння пасічника 

проводити огляд так, щоб найменше непокоїти їх. 

     Бджіл дратують запахи алкоголю, часнику, цибулі, парфюмерних 

виробів, поту. Масове збудження і жаління починається після 

поширення запаху отрути від перших жал та роздушених бджіл. їхня 

агресивність зростає від стуку, різких рухів та ударів по вулику і його 

деталях, раптового освітлення при відкриванні гнізда, здирання 

полотнини, приклеєної прополісом, ходіння перед льотком. Бджоли 

можуть жалити, коли їм заважають літати. Злі, вони чіпляються до 

ворсистого одягу, непокритого волосся. Неспокійні бджоли і при 

розбиранні гнізда, в прохолодну погоду та при відсутності медозбору. 

     Найсильніше діє й запобігає ужаленню дим. Користуватись 

димарем потрібно за будь-яких, навіть сприятливих умов огляду. 

Кілька легких клубів диму, випущених на щойно відкрите гніздо, 

гальмують розвиток агресивності. Димом зганяють бджіл із тих місць, 

де виникає небезпека їх роздушування. Обробка димом місць, ужален- 

ня на тілі зменшує відчуття отрути. 

      Для захисту обличчя користуються спеціальною лицевою сіткою. 

Не можна брати рамок, корпусів, стелі чи інших деталей, склеєних 

прополісом, без попереднього зрушення пасічною стамескою, бо різке 

зривання їх дратує бджіл. Робочий одяг пасічника має бути зручним і 

на допускати бджіл до тіла (під манжетами, коміром), мати сіре 

забарвлення. 

     Бджоли різних порід неоднаково реагують на втручання в їхнє 

життя. На пасіках, де розводять карпатську чи сіру гірську кавказьку 

породи, опускати лицеву сітку доводиться рідко. Найсильнішу 

агресивність із вітчизняних порід мають середньоросійські бджоли, 

помірну українську степові. 

     Інстинкт жаління неоднаково проявляється в різні вікові періоди. 

Молоді бджоли поводять себе спокійно, протягом перших днів життя 

вони не жалять, Тому краще оглядати сім'ї у другій половині дня, під 

час посиленого льоту, коли бджіл старшого віку у вулику мало. 
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     Техніка огляду. Перед початком огляду потрібно приготувати 

необхідний пасічницький інвентар, імструменти  розмістити в 

певному порядку в ящику-табуреті чи на пасічному візку. Потім 

розпалюють у димарі трухлу д ревину, пеньки чи інший сухий 

матеріал, який добре тліє, утворює багато диму і найменше розжарює 

корпус. 

     Сім'ї, з підвищеною агресивністю потрібно спочатку обкурити 

через льоток кількома клубами диму, а потім розкривати їхнє гніздо. 

Після знімання даху (або піднімання його на завісах) обережно 

розкривають верх гнізда і злегка обкурюють димом. Надмірне 

обдування, особливо гарячим димом та іскрами, шкодить бджолам. 

Стояти треба ззаду або з того боку вулика, звідки зручно піднімати 

гніздові рамки чи корпуси (надставки). 

     Рамку беруть двома руками за верхні бруски біля країв і тримають 

тільки прямовисно. Обертати її для огляду з протилежного боку 

можна тільки навколо вертикальної осі. Першу рамку із заповненого 

докраю вулики виставляють, щоб можна було вільно піднімати інші. 

Різкі рухи та струшування їх із бджолами недопустимі. При 

відбиранні медових стільників бджіл не струшують у корпусі, а 

змітають щіткою над гніздом. Значно спрощуються огляд бджолиних 

сімей, яких утримують у багатокорпусних вуликах. На таких пасіках 

операції виконують переважно корпусами, а повне розбирання гнізд 

зводиться до мінімуму. Зручно працювати, коли рамки мають постійні 

роздільники. При зсуванні вони самі розташовуються на потрібній 

відстані одна від одної, забезпечуючи необхідну ширину між 

стільниками- 12 мм. У надставках для меду їх розміщують ширше для 

збільшення товщини стільників на 4-5 мм. 

     Після закінчення огляду гніздо залишають упорядкованим, чистим, 

а в холодну пору ще й утепленим з боків і з гори. Між корпусом та в 

інших місцях не повинно залишатися щілин, крізь які можуть 

пролізти бджоли-злодійки. 
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Тема 25 Утримання і розмноження бджіл 

 

Література: Волкова Н.І. Основи тваринництва і бджільництва 

НМЦ.: 2008 р с.287 -292. 

 

Студенти повинні знати: Знати способи підготовки і викорискання 

сімей на  медозборі. 

Студенти повинні вміти: Вміти використовувати сім'ї на медозборі. 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Які є способи підготовки і використання бджолиних сімей до 

медозбору? 

2. Що розуміють під розширенням гнізда? 
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     У період між весняною ревізією пасік і головним медозбором 

перед пасічником стоїть ряд завдань. Він повинен забезпечити своє- 

часне розширення гнізд, не допустити переходу бджолиних сімей в 

ройовий стан, сформувати нові сім'ї, своєчасно і правильно 

розмістити пасіки для медозбору і запилення сільськогосподарських 

культур. 

     Успішно використовувати медозбір можуть лише сильні 

бджолині сім'ї. Тому пасічник повинен прагнути до того, щоб у 

кожній бджолиній сім'ї до часу головного медозбору було якомога 

більше бджіл - складальників нектару. 

     Підготовка бджолиних сімей до медозбору в кожній зоні має 

свої особливості. Проте в будь-яких умовах важливо, щоб в період 

вирощування бджіл у гніздах сімей була достатня кількість корму, 

високопродуктивні матки, а в місцях розміщення пасік - хоч би 

невеликий медозбір. 

     Належні умови для весняного розвитку бджолиних сімей 

створюються в дво-, чотирикорпусних вуликах на рамку розміром 

435 х 230 мм. У них бджоли з меншими витратами енергії 

підтримують необхідну температуру, швидше і краще відбудовують 

стільники. 

     При встановленні цілих корпусів завжди досить осередків для 

розвитку матками високої яйценоскості. У результаті до часу 

головного медозбору сім'ї в таких вуликах сильніші і збирають більше 

меду ніж у вуликах інших типів. 

     Бджолині сім'ї, залишені з весни в двох корпусах на зменшену 

рамку, приблизно через три тижні після весняної ревізії помітно 

посилюються. При цьому верхні корпуси будуть повністю зайняті 

бджолами. Якщо встановилася тепла погода, а тим більше почався 

медозбір необхідно в таких сім'ях поміняти корпуси місцями: нижній, 

вільний від розплоду, поставити на верхній, в якому знаходиться 

основна маса бджіл, розплід і матка, а верхній опустити на дно. 

     На гнізда сімей, що займають по одному корпусу (при щільному 

обсиджуванні бджолами всіх стільників), ставлять зверху другі 

корпуси,  укомплектовані рамками з хорошими стільниками і деякою 

кількістю меду і перги. У корпуси можна поставити також по 
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2 – 3 рамки з вощиною. 

     Коли бджоли повністю освоять другий корпус (тобто стільники 

в ньому будуть заповнені розплодом і наприском нектару), корпуси 

міняють місцями так, щоб корпус з маткою опинився внизу. Надалі у 

міру зростання бджолиних сімей ставлять нові корпуси або магазинні 

надставки з готовими стільниками і вощиною. 

     Щоб матка не відкладала яйця в стільники всіх корпусів, 

застосовують розділові решітки. Решітки перешкоджають переходу 

матки у верхні корпуси. 

     Високі виробничі показники одержують при використанні 

двокорпусних десятирамкових вуликів на рамку розміром 435x300 мм 

з надставками. У зиму в них залишають бджолині сім'ї на 10 рамках, і 

весною після виставки із зимівника гнізда в таких вуликах не 

скорочують. При вмісті бджіл в десятирамкових вуликах 

зменшуються витрати праці бджолярів: виключаються операції по 

скороченню гнізд восени і розширенню їх весною. Другі корпуси 

ставлять одним з вказаних способів. 

     На однокорпусні дванадцятирамочні вулики після заповнення гнізд 

стільниками і освоєння їх бджолами ставлять магазинні надставки. 

Надалі у міру посилення бджолиних сімей кількість надставок 

збільшують. 

     Від найбільш сильних сімей слід своєчасно відбирати частину 

бджіл і розплоду для формування відводків. Щоб матки не 

переходили в магазинні надставки і не відкладали там яйця, корпуси 

відокремлюють від надставок решітками. Якщо розділових решіток на 

пасіці немає, використовують надставки з потовщеними стільниками і 

подовженими осередками, в які матки звичайно яйця не відкладають. 

     Спосіб підготовки бджолиних сімей до медозбору у вуликах на 16 і 

20 рамок (вулики-лежаки) полягає також у своєчасному розширенні 

гнізд рамками із стільниками і вощиною. При цьому доросліший 

розплід відсовують убік, а рамки, призначені для відкладання яєць 

маткою, поміщають ближче до льотка. Розширювати гнізда у вуликах-

лежаках рекомендується за один-два прийоми, що сприяє значному 

зниженню витрат праці по догляду за бджолами. 
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     Знов створені невеликі сім'ї бджіл дозволяють накопичити до 

головного медозбору додаткову кількість робочих бджіл. Суть цього 

прийому полягає в тому, що ранньою весною організують необхідну 

кількість сімей, в яких молоді матки (матки-помічниці) відкладають 

яйця, призначені для вирощування бджіл, а після медозбору ці сім'ї 

використовують з урахуванням потреби в них пасіки. Чим раніше і 

сильніше будуть створені відводки, тим більше вони виростять бджіл 

до медозбору. 

     Використання відводків сприяє значному збільшенню вироб- 

ництва товарного меду і одночасно дозволяє мати необхідну кількість 

нових бджолиних сімей для подальшого розширення бджолоферм. 
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Тема 26 Утримання і розмноження бджіл 

 

Література: Волкова Н.І. Основи тваринництва і бджільництва 

НМЦ.: 2008 р с.267 -277. 

 

Студенти повинні знати: Знати породи бджіл та їх життя протягом 

року. 

Студенти повинні вміти: Вміти утримувати і розмножувати бджіл. 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Які породи бджіл розводять в Україні? 

2. Як живе бджолина сім'я протягом року? 
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Породи бджіл 

     Українські степові бджоли. За своїм походженням вони дуже 

близькі до карпатських. Мають сіре забарвлення тіла. Довжина 

хоботка - 6,4-6,6 мм. Відрізняються високою зимостійкістю, помірною 

рійливістю, здатністю нарощувати дуже сильні сім'ї. Досить 

миролюбні, мало прополісують гнізда. Продуктивно використовують 

медозбір з білої акації, еспарцету, гречки, липи, соняшника. Краще від 

інших порід запилюють люцерну. 

     Карпатські бджоли. Природний ареал поширення цих бджіл 

гірські та передгірні райони Карпат. 

     Карпатським бджолам властива досить висока зимостійкість і 

здатність переносити тривалий безоблітний період (до п'яти місяців), 

Відмічено економне витрачання ними корму в зимовий період. Для 

цих бджіл характерний інтенсивний весняний розвиток. Уже в першій 

половині квітня матки відкладають щодоби близько 1000 яєць, а в 

травні, в умовах Чернівецької області - 1800 яєць. Максимальна 

плодючість бджолиних маток лінії Буковина перевищує 3000 яєць. 

Завдяки цьому карпатські бджоли найбільш придатні для пакетного 

виробництва. 

     Бджоли не схильні до роїння. На гірських пасіках у стан роїння 

приходить не більше 5-6 % сімей бджіл, налічують лише 8-15 

ройовіих маточників. Застосовуючи відповідні протиройові прийоми, 

більшості випадків сім'ї виводять з ройового стану. Бджолам власній 

схильність до "тихої заміни" маток. 

     Колір бджіл сірий з сріблястим опушенням тергітів. Печатка  меду 

біла ("суха"). Маючи досить довгий хоботок (6,4-6,7 мм), карпатські 

бджоли добре відвідують і запилюють квітки червоної конюшини. 

     Поліські бджоли. Збереглися ці бджоли в деяких районах 

українського та білоруського Полісся. Встановлено, що поліські 

бджоли за основними показниками зимостійкості (споживання корму 

кількістю підмору, навантаженням калу в задній кишці в кінці зимівлі 

переважають сім'ї інших порід бджіл. Вони менше хворіють на 

нозематоз, падевий токсикоз. 

     Поліські бджоли енергійні й універсальні у використанії медозбо- 
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ру. Чудово працюють на медоносах та пилконосах зони Полісся. 

Поліська популяція середньоросійських бджіл добре запилє сади, 

ягідники, гречку. 

     Досить злобливі, бояться диму: при задимленні прямують на дно 

вулика, наповнюючи медові зобики медом. 

     Вони малорійливі. Ройовий інстинкт у малогабаритних вуликах 

природних житлах - колодах і бортях - проявляється сильніше, ніж 

просторих стандартних вуликах. Поліські бджоли добре використову- 

ють сильний монофлорний медозбір, вилітають у туман і дрібний 

дощ, раніше розпочинають і пізніше закінчують свій робочий день 

ніж бджоли інших порід. 

     Сірі гірські кавказькі бджоли. Поширеною і відомою у всьому світі 

породою бджіл є сіра гірська кавказька. За біологічними та господар- 

сько корисними ознаками бджоли цієї породи значно відрізняються 

від інших. Зокрема, вони мають високу заповзятливісті у відшуку- 

ванні джерел медозбору, здатність продуктивніше від інших порід 

бджіл використовувати кожний відносно слабкий медозбір особливо 

поліфлорний, легко переключаються з одного джерела взятку на 

інший, який має більш концентрований або доступнішій нектар. Сірі 

гірські кавказькі бджоли - кращі запилювачі червоної конюшини і 

збирачі нектару з неї. 

     Маса тіла одноденних робочих бджіл сірої гірської кавказької 

породи - 75-90 мг, довжина хоботка - 6,8-7,2 мм, в деяких сім'ях навіть 

7,5 мм, тобто ці бджоли мають найдовший хоботок з усіх відомих 

медоносних бджіл. Це дає змогу кавказьким бджолам збирати нектар з 

тих медоносів, що мають глибокі нектарники. 

     Маса неплідних маток у середньому 180 мг, плідних - 200 мг. У 

період інтенсивного вирощування розплоду матки сірих гірських 

кавказьких бджіл відкладають до 1500 яєць на добу. 

     Ці бджоли миролюбні, при оглядах не припиняють роботи інколи 

на стільнику можна спостерігати матку, яка відкладає яйця в комірки. 

     Особливістю цих бджіл є те, що свіжопринесений нектар вони 

відкладають у порожні комірки в розплідній частині гнізда, тобто 

обмежують матку у відкладанні яєць. Тому в період нарощування 

бджіл з весни і в першу половину літа розширення гнізд треба про 
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водити шляхом періодичного підставлення стільників, а в період 

медозбору - штучної вощини, але не з боків крайніх рамок розплоду, а 

всередину розплідної частини гнізда, забезпечуючи матку вільними 

комірками для відкладання яєць. 

     Сірі гірські кавказькі бджоли малорійливі, цей інстинкт  

проявляється лише в 3-5 % сімей породи. При цьому сім'я закладає 

лише 5-10 ройових маточників. Підготовка сім'ї до роїння легко 

переривається вирізанням маточників з одночасним розширенням 

гнізда. Разом з тим кавказькі бджоли схильні до тихої заміни маток. 

Життя бджолиної сім'ї протягом року 

     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. 
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     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 високопродуктив- 

них 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 перпенди- 

кулярно 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. 
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     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 одержуюча 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 розвива- 

ються нові органи майбутньої дорослої комахи. Лялечки спочатку має 

білий колір, потім вона поступово темніє. Через 12 днів після запеча- 

тування 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 
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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 високопродук- 

тивних 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 

холодіу. 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 

чужич вуликів, намагаючись проникнути в них і поживитись медом. 

Робота на пасіці в цей час вимагає особливої акуратності. 
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     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 хультур 

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 переве- 

зення 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 медопродуктив- 

ність пасік. Влітку на точках вулики краще ставити льотками на схід 
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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 розвива- 

ються, бджолині матки відкладають найбільшу кількість яєць. Кіль- 

кість 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 
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рамку , з розплодом. Так, поступово доводять сімейку до середніх 

розмірів. У лежках 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. 
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Тема 27 Хвороби, вороги і шкідники бджіл 

 

Література: Волкова Н.І. Основи тваринництва і бджільництва 

НМЦ.: 2008 р с.228 -331. 

 

Студенти повинні знати: Знати шкідників та ворогів бджіл. 

Студенти повинні вміти: Вміти захищати бджолині сім'ї від шкідників 

та ворогів. 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Які є шкідники бджіл? 

2. Які є вороги бджіл? 

3. Методи боротьби з шкідниками бджіл. 

4. Методи боротьби з ворогами бджіл. 
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До шкідників та ворогів бджіл належать деякі комахи, гризуни, птахи. 

     Велика і мала воскова міль - нічні метелики, гусениці яких 

живляться воском. Належать до небезпечних шкідників бджільництва. 

Вони руйнують стільники, мерву, пошкоджують пергу, деревину 

вуликів, утеплювальний матеріал, поширюють гнильцеву інфекцію. 

     Метелик великої воскової молі має тіло довжиною 15- 20 мм. 

Передні крила у нього біля основи попелясто-сірі, до заднього краю 

жовто-бурі, задні крила сіруватого кольору з декількома темними 

рисочками по краях. Тіло коричневе. 

     Самки метеликів живуть до 20 днів і відкладають до 2 тис. яєць. 

Доросла гусінь має довжину 20 мм. Повний цикл її розвитку при 

температурі 30-32 °С становить 47 днів. Протягом року міль дає три 

покоління. 

     Метелик малої воскової молі довжиною 9-11 мм, тіло його буро-

сірого кольору. Передні крила вузькі, задні коротші і ширші, без 

візерунка. Самка відкладає до 400 яєць. Доросла гусінь довжиною до 

16 мм, повний цикл розвитку відбувається за 60-120 днів. 

     Одна гусінь великої воскової молі за життя з'їдає до 0,5 г воску і 

пошкоджує 500-600 воскових комірок. Потомство однієї самки може 

знищити до 35 кг воску. Тому запобігання розвитку воскової молі і 

боротьба з нею є важливим заходом на пасіках та воскопереробних 

підприємствах. 

     До застосовуваних профілактичних заходів належать утримання 

сильних сімей, своєчасна переробка воскової сировини, підтримання 

чистоти на пасіці, в підсобних приміщеннях, вуликах, правильне 

зберігання запасних стільників тощо. 

     Запасні стільники, воскову сировину ефективно й економічно 

вигідно знезаражувати низькими температурами. При температурі -10 

°С і нижче воскова міль гине на всіх стадіях розвитку протягом доби. 

Стільники без меду і перги можна знезаражувати від воскової молі в 

камері, де підтримують температуру +48 ±1°С. Стільники розміщують 

на рейках на відстані 1-2 см. Експозиція обробки - 4 год. 

     Можна також проводити дегазацію стільників. Для цього вико- 

ристовують аміачну воду, парадихлорбензол, чотирихлористий 

вуглець у суміші з оцтовим альдегідом, оцтову кислоту, сірчистий газ, 
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бромистий метил, окис етилену та інші препарати відповідно до 

настанов ветеринарної служби. 

     Ветчинний шкіроїд - жук довжиною 8, шириною 3,5 мм, чорного 

кольору, з поперечними сірувато-коричневими смужками на передній 

частині надкрил. На смужці -6 чорних крапок. Живиться трупами 

бджіл, пергою, просвердлює ходи в утеплювальному матеріалі, рам- 

ках, вуликах. 

     На складах пошкоджує квітковий пилок, пергу, стільники, 

утеплювальний матеріал. 

     Профілактичними заходами є утримання на пасіці сильних сімей, 

підтримання чистоти й порядку, провітрювання складів. 

     При виявленні шкідника роблять дезинфекцію приміщення 

сірчистим газом. 

     Щипавка має подовжене тіло, великі очі, гризучі, спрямовані 

вперед, ротові органи, довгі вусики, тверді, короткі, без жилкування 

передні крила. Черевце у неї на кінці роздвоєне («щипці») у вигляді 

двох твердих гачків. Проникаючи у вулик, вона поселяється у 

вологому утеплювальному матеріалі, живиться медом, пергою, 

бджолами. 

     До заходів боротьби належить змазування ніжок вуликових 

підставок автолом. Подушки та інший утеплювальний матеріал 

просушують на сонці. Знищують щипавок також механічно у вуликах. 

     Миші проникають у вулик через льоток, щілини, живляться 

пергою, медом, мертвими й живими бджолами, руйнують стільники, 

вулики, утеплювальний матеріал. Особливо багато шкоди завдають 

сім'ям взимку. 

     Боротьбу з цими шкідниками ведуть механічним, хімічним і 

мікробіологічним методами. Восени на льотки прикріплюють 

льоткові загороджувачі. 

     До ворогів бджіл належать деякі комахоїдні птахи й комахи, які 

постійно не живуть у вулику, але нападають на бджіл або поїдають 

мед, завдаючи значних збитків бджільництву. 

     Щурка золотиста нападає на пасіки зграями, знищує багато бджіл. 

В місцях значного поширення завдає бджільництву значних збитків. 
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     Птахів відганяють від пасіки пострілами з рушниць та записаними 

на плівку і переданими через підсилювач криками самих щурок. 

     Бджолоїд живиться бджолами, джмелями, осами та іншими 

перетинчастокрилими. Живе в полі по лінії головного льоту бджіл і 

масово їх знищує. Засоби боротьби такі ж, як із щуркою. 

     Сорокопудів зустрічається багато видів. Оселяючись біля пасіки, 

найбільшої шкоди бджільництву завдають рудий сорокопуд, або 

жулан, червоноголовий та чорнолобий. Ці птахи дуже ненажерливі. Їх 

необхідно відлякувати та міняти місця розміщення пасіки. 

     Філант, або  бджолиний вовк,— одинока земляна оса. Доросла 

комаха живиться нектаром рослин або вмістом медового зобика 

бджіл-збиральниць, а її личинка - дорослими бджолами, яких 

паралізує жалом самка філанта. 

     Ефективними заходами боротьби з бджолиним вовком є 

виловлювання самок, знищення гнізд, личинок та лялечок. 

     Оси проникають у вулик, крадуть мед та бджіл. Найбільшу шкоду 

пасікам завдають звичайна оса (Vespa vulgaris), поліст (Polistis gallica), 

лісова (Vespa silvestris), середня (Vespa media), руда (Vespa rufa). 

Живуть вони сім'ями, найчастіше нападають на бджіл у серпні та 

вересні. 

     Ефективними засобами боротьби є виловлювання весною самок, 

знищення гнізд, розвішування на пасіці склянок з солодкою рідиною, 

застосування отруєних хлорофосом принад з шматочків м'яса чи 

фаршу. 

     Шершні — великі оси, живуть сім'ями. На території України 

найбільшої шкоди завдають шершень звичайний (Vespa crabro) та 

великий (Vespa orientalis). Вони годують бджолами свій розплід. 

     Боротьба з ними - знищення весною самок та гнізд і застосування 

отруєних принад - шматочків м'ясного фаршу з хлорофосом. 

     Мурашки непокоять бджіл, крадуть мед. Боротьба з ними полягає в 

тому, щоб не допустити їх у вулик. Для цього стовпчики підставок 

вуликів змащують солідолом, автолом та іншими мінеральними 

маслами з домішкою отрутохімікатів. 

     Метелик «мертва голова» - великий нічний метелик, який на спині 

має рисунок, що нагадує череп. З'являється в серпні, потрапляє до 
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вулика вночі, непокоїть бджіл. Один метелик з'їдає 5-10 г меду. 

Заходи боротьби -знищення гусені та виловлювання метеликів. 

     Бабка -велика комаха. В період інтенсивного розмноження бабки 

нападають на бджіл і знищують велику їх кількість. В цей час 

спостерігається загибель маток, які вилітають на парування. 

     Заходів боротьби не розроблено. При масовому нападанні пасіку 

вивозять у безпечну зону. 
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Тема 28 Хвороби, вороги і шкідники бджіл 

 

Література: Волкова Н.І. Основи тваринництва і бджільництва 

НМЦ.: 2008 р с.315 -328. 

 

Студенти повинні знати: Знати профілактику  санітарних заходів. 

Студенти повинні вміти: Вміти проводити профілактичні і санітарні 

заходи на пасіці. 

 

Контроль знань: усне опитування. 

 

1. Які профілактичні заходи проводять на пасіці? 

2. Які санітарні заходи проводять на пасіці? 

3. Якою буває дезінфекція? 
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     Знання основ гігієни й санітарії й виконання їх вимог  має важливе 

господарське й економічне значення. У світлі загальних вимог по 

виконанню встановлених санітарно-гігієнічних правил немаловажне 

значення має особиста, суспільна й виробнича гігієна працівників 

бджільництва. 

     Працівники бджільництва, як і інших галузей, повязаних з 

виробництвом харчових продуктів, зобов'язані строго дотримуватись 

правил особистої гігієни, що складаються з підтримки в чистоті свого 

тіла, рук, одягу, взуття й т.д. При цьому чистота шкіри має винятково 

важливе значення. У шкірі розташовані потові й сальні залози. 

Вивідні протоки потових залоз безупинно виділяють на поверхню 

шкіри значна кількість поту (близько 1 л у добу, а при підвищених 

температурах і при виконанні важких фізичних робіт - до 2-3 л). 

     До складу поту входять аміак, сечовина, сечова кислота, які вкрай 

дратують бджіл. 

     У результаті цього (наявність поту, компонентів триглицеридів, 

часток шкірного покриву й ін.) створюють сприятливі умови для 

розвитку на шкірі різних мікроорганізмів, які стають джерелом для 

поширення різних хвороб. 

     Забруднена шкіра впливає й на здоровя носія інфекцій, тому що 

через таку шкіру погіршується газовий обмін, послабляються при 

цьому і її захисні функції, зявляються умови для розвитку шкірних 

захворювань. А тому й рекомендується як перед початком роботи, так 

і по закінченні її приймати душ, і не рідше одного разу в тиждень 

митися в лазні з повною заміною натільної й постільної білизни. 

     Гігієнічне значення має й догляд за порожниною рота. Із цією 

метою рекомендується щодня чистити зуби пастою або порошком і 

полоскати рот чистою водою після кожного прийому їжі. 

     На брудних руках, під брудними нігтями зосереджується значна 

кількість мікроорганізмів, а також яйця глистів. Тому спочатку кожної 

перерви в роботі, перед прийомом їжі й початком виконання робіт з 

обслуговування бджолиних сімей, після кожного відвідування туалету 

необхідно ретельно мити руки з милом, а нігті вчасно й коротко 

стригти. 
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     Працівники, повязані зі зберіганням, реалізацією й виробництвом 

харчових продуктів, зобовязані вчасно проходити медичні огляди з 

обовязковою рентгеноскопією (не рідше одного разу в півроку) 

грудної клітини.  

     Виконання правил виробничої гігієни й санітарії на пасіках 

складається з виконання вимог ветеринарно-санітарних правил змісту 

бджіл, затверджених Головним керуванням ветеринарії. Ветеринарно-

санітарні правила передбачають вимоги, що стосуються створення на 

пасіках оптимальних зоогігієнічних умов змісту й розведення 

бджолиних сімей, і заходу щодо охорони бджіл від різних 

захворювань. 

     Згідно із цими правилами пасіки розташовують у місцевості, 

благополучної щодо заразних захворюваннях бджіл, на сухі й 

захищені від пануючих вітрів місцях і відстані не ближче 500 м від 

шосейних і залізниць і 5 км від підприємств кондитерській і хімічної 

промисловості. 

     На одній стаціонарній пасіці розміщати більше 150 бджолиних 

сімей не рекомендується. У кожному разі відстань між 

розташовуваними в один ряд вуликами повинне бути не менш 3-3,5 м, 

а між рядами вуликів - не менш 10 м. Перед льотками вуликів на 

відстані 0,5 м видаляють дерен, засипають площадку піском. 

Територія пасіки очищається від сміття й сторонніх предметів, 

періодично підкошується на ній і збирається трава; виявляються на 

предльоткових досках трупи бджіл і сміття збираються й спалюються. 

     У стаціонарному пасічному будиночку або в кочовій будці 

необхідно мати вмивальник, таз, цебро із кришкою, аптечку, мило 

господарське, по 2 рушники на кожного працівника пасіки, а також 

посудина з розчином 1 %-ного хлораміну для знезаражування рук. 

     На території пасіки, осторонь від вуликів з сім'ями, відводять місця 

(ділянки) для розміщення поїлок для бджіл, устаткування 

дезінфекційної площадки, закритої ями для стічних вод і при 

необхідності - туалету (площадки, ями й туалети рекомендується 

влаштовувати на відстані не ближче 200 м від вуликів). 

     Незалежно від приналежності на кожну пасіку повинен бути 

заведений ветеринарно-санітарнші паспорт. Паспортизація дозволяє: 
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вчасно реагувати на зміни епізоотичного стану як однієї пасіки, так і 

бджільництва району, області, регіону й країни; розробляти план 

ліквідації виникаючих захворювань; організовувати боротьбу зі 

шкідниками бджіл; поліпшувати санітарний стан пасік; 

установлювати контроль за перевезеннями бджіл, особливо в період 

медозбору, і торгівлею бджолиними сім'ями, матками, а також 

продуктами бджільництва. 

     Нові пасіки повинні комплектуватися тільки здоровими 

бджолиними сім'ями, що підтверджується документами.      

Забороняється передавати з однієї пасіки на іншу вулики, 

пасічницький інвентар, санітарний одяг і інші пасечне обладнання без 

попередньої їхньої дезінфекції. 

     Профілактика й боротьба із хворобами бджіл на пасіці має 

особливо важливе значення, тому що загальноприйняті методи й 

способи клінічного обстеження сімей є недостатньо ефективними. А 

тому дуже важливо з моменту організації пасіки проводити роботу із 

профілактики хвороб бджіл. Із цією метою рекомендується:. 

— регулярно здійснювати ветеринарно-санітарні огляд бджолиних 

сімей;. 

— систематично проводити клінічні огляди сімей під час літньої 

роботи й поводженню бджіл;. 

— при виявленні хвороб або їхніх ознак приймати екстренні заходи до 

їхньої ліквідації. 

     Для попередження занесення в бджолині сім'ї, знищення або 

знешкодження збудників і переносників заразних хвороб у 

навколишнім середовищі на пасіках потрібно систематично 

проводити роботи, повязані з дезінфекцією, дератизацією й 

дезінсекцією. Всі ці роботи проводяться бджолярами, але під 

керівництвом (контролем) ветеринарного лікаря (фельдшери). 

     Дезінфекцію проводять як із профілактичною метою, так і 

вимушено з метою ліквідації эпізоотичного вогнища. 

     Профілактична дезінфекція звичайно проводиться один раз навесні 

після закінчення зимівлі. Крім того, влітку вулики, стільники, 

інвентар дезінфікують перед їхнім використанням, санітарну 

(спеціальну) одяг бджолярів - у міру її забруднення. 
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Вимушену дезінфекцію проводять при виникненні інфекційної 

хвороби бджіл і її ліквідації. 

     Дезінфекція вуликів, стільників, устаткування, території, пасічних 

будівель і ін. складається із двох послідовних операцій: механічного 

очищення й власної дезінфекції знезаражуючими засобами. 

Перед очищенням сухий матеріал зрошують слабким. 

дезінфікуюим розчином (для запобігання розсіювання інфекції) при 

вимушеній дезінфекції або водою при профілактичній дезінфекції. 

Потім збирають, якщо вони є, трупи бджіл, сміття й спалюють.    

Очищення вуликів, деревяних планок стільників, інших обєктів з 

дерева здійснюють металевими шкребками. При необхідності вулик і 

інші його частини промивають гарячою водою з використанням 

кальцинованої соди або зольного лугу, використовуючи щітки й 

мочалки. 

     Для профілактичної дезінфекції вуликів, рамок, виробничих 

будівель на пасіках застосовують різні дезінфікуючі засоби. 

     Вулики після їхнього механічного очищення дезінфікують одним з 

наступних гарячих (50-70°С) розчинів:. 

5 %-ним розчином кальцинованої соди;. 

2 %-ним розчином їдкого натру;. 

4 %-ним розчином каустичнної содо-поташної суміші (каспоса);. 

6 %-ним розчином препарату ДЭМП. 

Розчини застосовують із розрахунку 1 л на 1 м поверхні при 

експозиції 3 ч. 

     Зрошення поверхонь обєктів розчинами роблять дезінфекційними 

машинами або гідропультами. 

     Халати, комбінезони, рушники, лицьові сітки дезінфікують 

кипятінням протягом 30 хв або зануренням в один з розчинів: 2 %-ний 

перекису водню на 3 години; 10 %-ний формаліну або 4 %-ний 

пароформа на 4 години; 1 %-ний активованого хлоромина на 2 

години. Після дезінфекції спецодяг промивають у воді й просушують. 

     Територію пасіки й особливо предльоткові площадки із 

профілактичною метою не рідше одного разу в тиждень ретельно 

очищають від трави, сміття, трупів бджіл і викинутого розплоду, що 

потім збирають і спалюють. 
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РЕЦЕНЗІЯ 
 
 

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

 
У навчально-методичному комплексі висвітлені питання 

самостійного вивчення передбачені типовою програмою з 
предмета „Основи тваринництва і бджільництва”, затвердженої 
Науково-методичним центром аграрної освіти 9 вересня 2010 
року. 

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

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

         Підготовлений матеріал дасть змогу студентам вивчити 
матеріал самостійно. 
 
          Навчально-методичний комплекс може бути використаний 
викладачами та студентами ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації по 
спеціальності 5.09010103 „Виробництво і переробка продукції 
рослинництва” при підготовці до підсумкового контролю знань.  
 
 
 
 
 
 
    Рецензент викладач 
    вищої категорії       ___________________ Козачок Т.К.  

 
  



 
 
186 

. 
 


