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П о я с н ю в а л ь н а  з а п и с к а  

 

      Тваринництво, як галузь агропромислового комплексу, постачає 

високоцінні  продукти харчування та сировину для промисловості. 

      Робочий зошит для практичних занять підготовлено відповідно до 

програми „Технологія галузі ” для аграрних вищих навчальних закладів  1-2 

рівнів акредитації, з метою дати студентам практичні знання і поради щодо 

годівлі, розведення, профілактики захворювань сільськогосподарських тварин 

та технології виробництва молока, яловичини, свинини, продукції вівчарства, 

яєць і м’яса птиці, організації ставкового господарства. 

       Робочий зошит є основним документом обліку і оцінки знань з практичних 

робіт для студентів. 

       Записи в зошиті потрібно вести охайно синьою або фіолетовою пастою 

заповнювати таблиці, схеми по потребі іншою пастою.   

       Практичні роботи студент здає (захищає) індивідуально викладачу усно,  

підтверджуючи  знання та набуті вміння і навички  під час виконання завдань. 

       Програмою з дисципліни „Технологія галузі тваринництва” передбачено 

15 годин. 

       До виконання завдань студент готується заздалегідь, повторює або 

опрацьовує відповідний матеріал та дає відповіді на контрольні запитання, та 

записує в робочий зошит необхідні дані. 

       Ряд практичних робіт слід проводити на виробництві що дає можливість 

більш детально ознайомитися з станом галузі, її досягненнями та проблемами. 

       Дані практичних робіт можуть змінюватися за рішенням предметної 

(циклової) комісії навчального закладу з врахуванням місцевих умов. 

 

                            Після  вивчення  дисципліни  студент  повинен  знати: 

 

системи та органи  в організмі тварин, оцінку поживності кормів, 

класифікацію і характеристику кормів, принципи нормованої годівлі 

сільськогосподарських тварин, конституцію та екстер’єр, види продуктивності, 

методи розведення, організацію племінної роботи. 

                                                

Студент  повинен  вміти: 

визначати тип конституції, види екстер’єру, росту, розвитку 

сільськогосподарських тварин, визначати абсолютний, відносний та 

середньодобовий прирости живої маси, вести розведення, організовувати і вести 

племінну роботу. Оцінювати поживність кормів, класифікувати корми, 

визначати норми годівлі тварин і складати раціони, схеми годівлі телят, 

визначати якість молока (органолептично та лабораторно), розрізняти породи  

тварин за зовнішніми ознаками, здійснювати оцінку тварин за комплексом 

ознак, проводити мічення тварин, зариблювати ставки, на науковій основі 

застосовувати комплекс зооветеринарних заходів, які сприяють удосконаленню 

стада тварин, підвищення продуктивності та якості продукції.  
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Основні правила виробничої санітарії та техніки безпеки. 

 

 

Вивчення теоретичного матеріалу з дисципліни „ Технологія галузі 

тваринництва ” здійснюється в аудиторіях, обладнаних технічними засобами, 

практичні заняття та практика проводяться в лабораторіях та на виробництві в 

приміщеннях ферми. 

Кожен студент повинен чітко знати і ретельно дотримуватися правил 

особистої гігієни виробничої санітарії, правил техніки безпеки на виробництві 

та добросовісно їх виконувати. 

До заняття допускаються студенти, які прослухали (пройшли) ввідний 

інструктаж на робочому місці, який провів викладач, про що свідчать записи в 

журналі з техніки безпеки. 
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1. Органи та системи тваринного організму 
 

                                                       Практична робота № 1 

                                                                                                 

Дата____________________ 

 

Тема: Вивчення топографії, будови та функцій  органів та систем тваринного 

організму. 

 

Мета:    Вивчити системи органів руху, травлення, розмноження у 

              сільськогосподарських тварин різних видів за плакатами та муляжами. 

 

Матеріали та обладнання: плакат „Система органів травлення”, скелет 

кішки, тазова кінцівка вівці, муляжі: „Система органів розмноження корови і 

бугая”. 

 

Література: Л – 1, С 43 – 53, 82-85, 101-121, 161-168, 228-232, 241-248, 270-

284, 305-307. 

 

 

                                                                 Хід роботи 

 

Завдання 1. 

По рисунку скелета корови вивчити  кістки, відділи хребта та суглоби. 
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Завдання 2 

Записати в таблицю 1 поділ системи органів травлення та відділи. 
Таблиця 1 

 

              Передній 

  

               Середній 

     

                 Задній 
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Завдання 3 

По малюнку вивчити будову системи органів розмноження самки і самця . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання № 4 

Вивчити системи органів сільськогосподарських тварин за такою схемою: 
Таблиця 2 

 

Системи органів 

сільськогосподарських 

тварин 

 

Органи, які відносяться 

до 

тієї чи іншої системи 

 

Функції, які 

виконують 

органи 
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Висновок__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

                                                         Контрольні питання 

 

1. Будова скелету сільськогосподарських тварин. 

2. Функції, які виконує скелет. 

3. Які кістки відносяться до осьового та периферичного скелету? 

4. Суглоби передньої і задньої кінцівки. 

5. Будова системи органів травлення. 

6. Функції системи органів травлення. 

7. Яка різниця в органах травлення між жуйними та нежуйними 

тваринами? 

8. Особливості системи органів травлення у птиці. 

9. Функції органів розмноження. 

10. Будова органів розмноження самців. 

11. Будова органів розмноження самок. 

12. Які є системи органів в організмі тварин? 

13. Які є типи органів в організмі? 

14. Що розуміють під органом? 

 

 

 

 

 

Оцінка_______________                        Викладач_____________________ 
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2. Принципи нормованої годівлі  сільськогосподарських тварин 

 

                       Практична робота  2 

 

                                                            

Дата______________________ 

 

Тема: Визначення норм годівлі та складання раціонів для 

сільськогосподарських тварин.                         

Мета: Навчитися визначати норми годівлі і складати раціони для тварин 

(груп виробничого призначення): великої рогатої худоби, свиней, овець, 

коней, птиці. 

Матеріали та обладнання: довідникова література, калькулятори, плакати:                            

”Орієнтовні раціони для сільськогосподарських тварин.” 

Література: Л-2, С 121-124; Л-3, С 203-213; Л-6, С 61-118.  

 

Хід  роботи 

 

      Система нормованої годівлі включає комплекс науково-господарських  

заходів, які забезпечують високу продуктивність і економне витрачання кормів. 

Для того щоб стримано впливати на продуктивність та інші господарсько-

корисні ознаки тварин, необхідно знати: потребу в поживних речовинах тварин 

різних видів (статево-вікових груп) тобто норми годівлі, поживність кормів і 

способи збалансування раціонів, тип, режим і техніку годівлі. 

      Під нормою годівлі розуміють потребу тварин в кормі або поживних 

речовинах для певної продуктивності або при певному фізіологічному стані. 

Норми годівлі тварин різних видів значно відрізняються, вони зумовлюються їх 

природою, особливостями фізіологічного стану та рівнем продуктивності і 

розраховані на тварин середньої вгодованості. 

       Раціоном називається добова даванка корму складена з врахуванням норми і 

мети годівлі спожитою твариною за певний проміжок часу (доба, місяць, сезон, 

рік.) Якщо раціон повністю і всебічно задовольняє потреби тварин у поживних 

речовинах, його називають збалансованим, а годівлю нормованою. 

       Для складання раціонів необхідно знати норми годівлі, асортимент і 

кількість наявних кормів,  їх поживність та структуру раціону. 

      Структура раціону – це співвідношення окремих видів кормів або груп 

кормів за загальною поживністю, виражене у відсотках. 

      Типи годівлі визначаються за співвідношенням основних груп кормів, 

згодованих за сезон  або рік, у відсотках до енергетичної поживності раціону. 

      Організація нормованої годівлі та складання раціонів, передбачає підготовку 

до згодовування , послідовність згодовування кормів, кратність і спосіб годівлі. 
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Приблизна структура раціонів годівлі тварин. 
Таблиця 1 

Групи кормів корови свині коні робочі вівці птиця 

Грубі     25-30       5-8      35-50      20-25     5-10 

Соковиті     45-50     25-30     30-50      40-45    10-20 

Концентровані     20-25     52-65     35-45      20-30    60-80 

Тварин. 

походження 

      8-12       5-10 

 

Орієнтована методика складання раціону для сухостійної корови. 

1. Треба скласти раціон для сухостійної корови за такими даними: 

плановий надій за лактацію 4000кг. жива маса – 500кг, вік – 4 роки, 

вгодованість середня. Оскільки вік корови менше 5 років, знайдену 

норму збільшуємо на 10%.Сума наведених даних у табл. 7* показників 

і становитиме загальну потребу (норму) кормів в енергії і поживних 

речовинах. (стор. 65).Раціон починають складати з добору об’ємистих 

(грубих, соковитих) кормів, а закінчують добором концентрованих 

кормів та введення в раціон, якщо це потрібно, мінеральних, 

вітамінних добавок тощо. 

2. Ознайомитися і записати структуру раціону для сухостійної корови.                                                                                                                 

                              Структура раціону для сухостійної корови 
Таблиця 2 

 

                 Корми 

 

 

                Відсотки 

 

        Кормові одиниці 

Сіно                      36                     3.48 

Сінаж                      10                     0.97 

Силос                      25                     2.42 

Коренеплоди                       7                     0.68 

Концентрати                      22                     2.13 

 

   Визначаємо, скільки кормових одиниць припадає на кожний вид корму, 

приймаючи загальну  норму кормових одиниць за 100%. Так на сіно 

припадатиме (9,68 х 36 : 100)=3,48 корм. од. і на сінаж (9,68 х 10 : 100)= 0,97 

корм. од.; на силос (9,68 х 25 : 100) = 2,42корм. од.; на коренеплоди (9,68 х 7 : 

100) = 0,68 корм. од.; на концентрати (9,68 х 22 : 100) = 2,13 корм. од. 

Набір кормів має враховувати їх поживність (додаток 2) * 

    Якщо з грубих кормів у господарстві використовують лучне сіно, то його 

треба дати (3,48 : 0,42) = 8кг, вико-вівсяного сінажу (0,97 : 0,32) = 3кг, 

кукурудзяного силосу (2,42 : 0,2) = 12кг, кормових буряків (0,68 : 0,12) = 

5,5кг, концентрованих кормів орієнтовно (2,13 :1,02) = 2кг. 

      Після визначення набору кормів визначають їх поживності (табл.5)  

 

* Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин (Під ред. Кононенко В.К. 

    -К.: Вища школа, 1995р 
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Раціон 

    Для сухостійної корови живою масою 500кг,плановим надоєм 4000кг,вік 4 

роки, середньої вгодованості на грудень місяць. 
                                                                                                         Таблиця 3 

 

Корми 

Добова 

даванка, кг 

Поживність раціону 

к. од.      П.П, г      Са, г.         Р, г.     
Каротин,  

                                                                                                                   

мг 

       Норма         9,68  1067     77    44   423 

Сіно лучне.          8   3,36   440 57,6   17,6   120 

Сінаж вико-вівсяний.          3   0,96   114    8,4    4,2    90 

Силос кукурудзяний.         12   2,40   168   16,8    4,8   240 

Буряки кормові.        5,5   0,66    50    2,2    2,7      - 

Дерть вівсяна.        1,8    1,8   142    2,7    6,1     1 

Макуха соняшникова.        0,5   0,54   162    2,9    6,4      - 

Динатрійфосфат, г.       10,5       2,2  

Сіль, г.         60      

Всього:          -   9,72  1076   90,6     44   452 

+- до норми   +0,04    +9  +13,6      -   +29 

 

Сіно лучне перетравного протеїну: 8кг . 55 = 440* г 

Ca : 8кг . 7,2 = 57,6; Р: 8 . 2,2 = 17,6; 

Каротин, мг 8 . 15 = 120 

 Перш ніж визначити набір концентрованих кормів, треба встановити їх 

сумарну енергетичну і протеїнову поживність та врахувати нестачу до норми 

кормових одиниць і перетравного протеїну. 

У наведеному вище прикладі ця різниця становить (9,68 – 7,38) = 2,30 

корм. од.; (1067 – 772) = 295г. перетравного протеїну. На кожну недостатню 

кормову одиницю не вистачає (295 : 2,30) = 128г. перетравного протеїну. Для 

збалансування раціону треба знайти концентрований корм у якому на 1 корм. 

од. припадає 128г перетравного протеїну. На 1 корм. од. зернових злакових 

припадає значно менше перетравного протеїну ( овес – 79г, ячмінь-74г, 

кукурудза – 53г), а зернобобових і макухи – значно більше (горох – 163г, 

макуха соняшникова – 300г). Тому корми ні першої (мало протеїну), ні другої 

(багато протеїну) груп не дають змоги збалансувати раціон одночасно і за 

кормовими одиницями і за перетравним протеїном. Для цього потрібно взяти 

суміш не менше ніж з двох кормів, один з яких містив би мало протеїну, а 

другий-багато. Можна взяти три, чотири, більше кормів, але в кожному 

випадку один з вибраних кормів повинен містити перетравного протеїну 

більше з розрахунку на 1 корм. од., ніж його треба для збалансування раціону. 

Співвідношення цих кормів можна встановити шляхом простого підбору 

або за допомогою  квадрата Пірсона. Наприклад, до раціону введено вівсяну 

дерть і соняшникову макуху, енергетична поживність 1кг. яких становить 

відповідно 1,0 і 1,08 к. од., а вміст перетравного протеїну – 324; 79г, тобто на 1 

корм. од. у цих кормах припадає відповідно (79 : 1) = 79 ; (324 : 1,08) = 300г. 

перетравного протеїну.  
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 Користуючись квадратом Пірсона, визначаємо (різниця по діагоналі), 

що в макусі з розрахунку на 1 корм. од. припадає перетравного протеїну на 

(300 – 128) =172г більше, а у вівсяній дерті, навпаки, на (128 – 79) = 49г 

менше, ніж потрібно для збалансування раціону: 

                                    макуха 300                            79 Вівсяна дерть 

      128 

                                                   49                            172 

Поділивши 172 на 49, визначимо, що кількість кормових одиниць, якої 

не вистачає, має складатися з однієї частини макухи і 3,5 частини вівсяної 

дерті. Разом це становитиме 4,5 частин. 

Далі визначаємо, скільки кормових одиниць не вистачає. Це становить 

на одну частину суміші (2,3 : 4,5) = 0,51. Відтак за рахунок макухи потрібно 

взяти (0,51 х 1) = 0.51 за рахунок дерті (0,51 х 3,5) = 1,79 кормових одиниць. 

Після цього визначаємо кількість кормів (макухи й дерті), які потрібно 

ввести до раціону: макухи (0,51 : 1,08) = 0,47кг, дерті (1,79 : 1,0) = 1,79кг. У цій 

кількості кормів буде міститися 293,7г перетравного протеїну. 

Для зручності розрахунку варто заокруглити кількість макухи до 0,5кг, 

вівсяної дерті до 1,8кг. Поживність суми цих кормів становитиме 2,34 корм. 

од., вміст перетравного протеїну 304г. Слід зауважити, що допустимим 

вважається, коли в раціоні кількість кормових одиниць не збігається з нормою 

на 0,1 корм. од., перетравного протеїну – на 10г. 

        Після цього слід збалансувати раціон за мінеральною поживністю, з цією 

метою визначають наявність і нестачу кальцію та фосфору з використанням 

даних таблиць поживності (додаток 2) *, обчислюють потребу в мінеральних 

добавках. 

Наприклад, у наведеному раціоні не вистачає 2,2г Р. У додатку 4* 

знаходимо, що в 100г динатрійфосфату міститься 21г фосфору, а 2,2г фосфору, 

яких не вистачає, міститься  в 10,5г цієї добавки. Тобто щоб збалансувати 

раціон за фосфором, слід увести в нього 10,5г динатрійфосфату . Так само 

визначають потребу в добавках інших елементів ( мідь, цинк, кобальт). 

 

Завдання 1 

 

 Згідно з наведеною методикою визначити норму годівлі і скласти раціон 

для сухостійної корови живою масою 500кг, плановим надоєм 6000кг, вік 4 

роки, середньої вгодованості, дані занести в таблицю 6. 

 

 

 

 

 

 

Література: 

* Кононенко В.К. 
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Раціон годівлі сухостійної корови. 
Таблиця 4 

 

Корми 

Добова 

даванка 

корму, 

г. 

Поживність раціону. 

  к.од.   П.П. 

     г. 

   Са, 

     г. 

     Р. 

     г. 

  Сіль, 

     г. 

Каротин, 

     мг. 

           Норма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього: 

+- до норми 

       

 

Висновок:___________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

Контрольні питання 

 

 

1. Що розуміють під нормою годівлі? 

2. Що таке раціон ? 

3. Що таке структура раціону?  

4. Що таке збалансований раціон? 

5. Тривалість сухостійного періоду. 

6. Що розуміють під сухостійним періодом? 

 

 

 

 

 

 

Оцінка___________________               Викладач_____________________ 
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3. Конституція, екстер’єр  та інтер’єр сільськогосподарських тварин 

 

                          Практична робота № 3 

                                                                      Дата ___________________ 

                 

Тема:  Оцінка тварин за екстер’єром та конституцією. Визначення приросту  

            сільськогосподарських тварин. 

Мета:  Закріпити знання, набути вмінь і навичок по визначенню типів       

            конституції та топографії статей екстер’єру тварин. Ознайомитися з     

            основними методами обліку росту тварин. 

Матеріали та обладнання: Живі моделі тварин, халати, мірні  інструменти,  

             (мірна лінійка, циркуль, стрічка) акти зважування тварин. 

Література: Л-2, С 6-12; Л-3, С 59-65, 72-73; Л-4, С 54-63; Л-9, С 37-47; Л-7,    

с. 23-28. 

 

Хід роботи 

 

Завдання 1 

 

    Вивчити на рисунку-контурі топографію статей екстер’єру  

молочної  корови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2 

 

Визначити і описати типи конституції п’яти корів навчального господарства. 

Відповідь:_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
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Завдання 3  
Взяти проміри п’яти корів і визначити їх живу масу. 

Відповідь: _________________________________________________________   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

Завдання 4 

Користуючись вихідними даними (з актів зважування тварин) визначити 

абсолютний та середньодобовий приріст 10 голів молодняка ВРХ. 

Відповідь: _________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Контрольні  питання 

 

1. Що розуміють під конституцією та екстер’єром сільськогосподарських 

тварин? 

2. Назвати класифікацію типів конституції за П.М.Кулешовим та М.Ф. 

Івановим. 

3. Методи оцінки екстер’єру. 

4. Якими мірними інструментами і як беруть проміри у корів для 

визначення живої маси? 

5. Як визначають живу масу у корів за промірами? 

6. Що розуміють під абсолютним приростом? 

7. Що розуміють під статтю екстер’єру? 

 

 

 

 

 

 

Оцінка___________________                     Викладач________________ 
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4.Продуктивність сільськогосподарських тварин 

 

                                      Практична робота № 4 

                                                                                     Дата___________________ 

 

Тема: Оцінка худоби за молочною та м’ясною продуктивністю. 

 

Мета: Навчитися оцінювати молочну і м’ясну продуктивність худоби. 

 

Матеріали та обладнання: Довідникова література, акти контрольного 

доїння, відомості зважування тварин, калькулятори. 

 

Література: Л-7, С 23-34, 53-61. 

Хід  роботи 

Завдання 1 

Визначити місячний надій корови червоної степової породи, якщо: 

      10.01 від неї надоїли 15кг 3,5% 

      20.01 від неї надоїли 17кг 3,6% 

      30.01 від неї надоїли 21кг 3,6% 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Завдання 2 

    Знайти показники молочної продуктивності корови за даними контрольних 

надоїв і побудувати графік лактаційної кривої. 
Таблиця 1 

Місяці 

лактації 

Надій в день 

контроль, кг 

 
 

Середнь-

одобовий 

надій, кг 

 
 

Жир 

% 

Отримано, кг 

молока 1% молока 
 

 

Молочно

го 

жиру 

Ранок 
 

обід 
Вечір 

За 

місяць 

З почат- 

ку року 

За 

місяць 

З почат- 

ку року 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           
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Середньодобовий вміст жиру _____________% 

 

 

 

Завдання 3 

 

     Провести перелік молока зданого господарством на молокозавод з 

урахуванням базисної жирності. 

 Господарство здало на молокозавод ____ кг молока 

Фактичною жирністю _____ % 

Базисна жирність 3,4% 

Кількість залікованого молока _____кг 

 

Завдання 4 

 

Визначити забійну масу і забійний вихід, двох тварин, використовуючи 

слідуючи дані (табл.8) 

 

М ясні якості великої рогатої худоби. 
                             Таблиця 2       

Тварини Жива 

вага, 

кг 

В а г а  ( к г )  Забійна 

маса, 

кг 

Забійний 

вихід, 

% 

% від 

живої 

маси 
шкіра  

Голова  

   і 

ноги 

сало  

Внутрішні  

    органи 

Кров 

Корова 540 33,0 27,5 38,0 108,5 20    
Відгодований 

віл 

788 50,0 38,0 63,7 120,0 43,6    

  

Примітка: Кожен студент отримує індивідуальне завдання. 
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Завдання 5 

 

Визначити живу масу свині, якщо забійний вихід становить 75%, забійна 

маса – 113кг.  

Визначити живу масу свині, якщо забійний вихід становить 80%, забійна 

маса – 81кг. 

Відповідь:_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

Контрольні  питання 

 

1. Що розуміють під лактацією? 

2. Скільки триває лактація у різних самок сільськогосподарських тварин? 

3. Скільки разів на місяць проводять контрольні доїння в товарних 

господарствах? 

4. Скільки разів на місяць проводять контрольні доїння в племінних 

господарствах? 

5. Що розуміють під базисною жирністю? 

6. Як визначити середній вміст жиру за лактацію? 

7. За якими показниками визначають м ясну продуктивність? 

8.  Що таке забійна маса? 

9. Що таке забійний вихід? 

 

 

 

 

 

Оцінка___________________                      Викладач___________________ 
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5. Породи великої рогатої худоби. Основи годівлі та утримання великої       

    рогатої худоби 

 

Практична  робота  № 5 

                                                                                Дата____________________ 

 

Тема: Складання раціонів для корів з різною продуктивністю. 

 

Мета: Закріпити знання і набути практичних умінь і навичок по визначенню 

           норм годівлі і складанні раціонів для корів. 

 

Матеріали та обладнання: довідникова література, калькулятори, плакати: 

                                                  „Орієнтовані раціони для корів”. 

 

Література: Л-6, С 68-78. 

 

Хід   роботи 

Користуючись методикою по практикуму з годівлі сільськогосподарських 

тварин під ред. В.К.Кононенко стор. 68-78 студенти виконують слідуючи 

завдання:    

Завдання 1 

Визначте норму годівлі та складіть раціони для корів навчального 

господарства на зимовий і літній періоди. 

Раціон 

Для дійних корів живою масою _____кг середньодобовим надоєм _____кг 

вмістом жиру в молоці _____% на листопад. 
Таблиця 1 

     Корми Добова 

даванка, кг 

                    Поживність раціону 

к. од. П.П., 

г 

цуко

р, г 

Ca, г P, 

г 

Каротин, 

      мг 

     Норма        

        

        

        

        

        

        

        

        

     Всього:        

+- до норми        
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Висновок__________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Завдання 2 

 

Установіть, чи відповідає нормам годівлі за кормовими одиницями    і                              

перетравним протеїном раціон дійних корів з живою масою 500кг і добовим 

надоєм 18кг молока жирністю 3,8% , якщо вони за добу споживають на луч- 

ному пасовищі 25кг трави та у вигляді підгодівлі – 25кг кукурудзи молочно- 

воскової стиглості і 2 кг ячмінної дерті. 

Відповідь:_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Завдання 3 

 

У добовому раціоні корів не вистачає 17,3г кальцію, 23г фосфору, 200мг 

цинку, 7мг кобальту і 800 МО вітаміну Д. Які даванки та в якій кількості 

необхідно використати для збалансування раціону? 

Відповіді:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

                                   

                                              Контрольні  питання  

 

1. Що розуміють під раціоном? 

2. Який раціон називається збалансований? 

3. За якими показниками визначають норму годівлі для дійних корів? 

4. Які дані необхідно мати, щоб скласти раціон? 

5. Що розуміють під структурою раціону? 

6. Що розуміють під нормою годівлі? 

 

 

 

Оцінка____________________                  Викладач___________________ 
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                   6.Технологія  виробництва молока 

Практична робота № 6 

                                                                                    Дата____________________ 

 

Тема: Проведення розрахунків у молочному господарстві. 

 

Мета: Набути практичних навичок оформлення обліково-звітної                  

           документації, проведення перерахунків молока та визначати 

           продуктивність корів. 

Матеріали та обладнання: довідникова література, форми обліково-звітної        

           документації, первинні матеріали про одержання та використання         

           молока  господарством у літрах та кілограмах, показники густини, 

           вмісту жиру і білка в молоці реалізованому господарством, робочі 

           зошити, мікрокалькулятори. 

Література: Л-7, С 53-61. 

Хід  роботи 

          У відповідності з вимогами статистичного управління в Україні  

запроваджено цілий ряд форм облікової і звітної документації, які повинні 

чітко і своєчасно вестися на фермах по виробництву молока та у молочних 

фермерських господарствах. Враховуючи це, кожний молодий спеціаліст 

повинен вміти правильно оформляти кожен такий документ. Тому, 

використовуючи надані викладачем форми обліково-звітної документації та 

первинні матеріали про виробництво, витрачання і реалізацію молока у 

господарстві, заповніть їх і порівняйте свої результати з показниками, 

оформленими обліковою службою господарства.  

       Особливу увагу зверніть на правильність оформлення товарно 

-транспортних накладних (форма  № 1 – сх-мол. сировина),  де молочні 

 підприємства повинні вказувати масу і якість прийнятої продукції, час 

прибуття і вибуття транспорту, час початку і закінчення приймання. 

      Досить часто у господарствах молоко, надоєне від кожної корови або 

групи корів, а інколи і при реалізації, обліковують у об’ємних величинах 

(літрах). Молочні ж підприємства приймають молоко за масою і мають на 

цьому непоганий зиск, адже маса 1 літра молока дещо більша за 1 кг. Тому, 

щоб перерахувати кількість молока одержаного у літрах, необхідно дану 

 величину перемножити на його густину, визначену у відповідності з 

вимогами Д С Т У 3662 – 97  Наприклад, по фермі надоєно 5000л молока,  

густина якого була 1026 кг/м3. Отже маса одержаного молока складає 5000 х 

1,026 = 5130кг. І навпаки, щоб перерахувати масу молока, виражену в 

кілограмах, у об’ємну величину, слід дану масу поділити на його густину.  

Молоко і молочні продукти зараховуються у виконання договору-

контрактації підприємствами по переробці в перерахунку на молоко базисної 

жирності (МБЖ). Для цього кількість прийнятої продукції в кілограмах (Пр) 

перемножують на фактичний вміст жиру у продукції (ЖПР) і одержаний 

результат ділять на базисну жирність молока. Наприклад, реалізовано 5130кг 

молока із вмістом жиру у ньому 3,8%. Базисна жирність молока у даний час в 

Україні складає 3,4%. Кількість молока базисної жирності, за яке 

господарство одержить оплату, складатиме: 
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кг
Жмб

ЖпрПр
Мбж 5,5733

4,3

8,35130






  

               Або реалізовано 250 кг вершків із вмістом жиру 32,5%. Кількість 

молока базисної жирності, яке господарству повинно бути зараховано,  

складатиме:                             кгМбж 7,2389
4,3

5,32250



  

Завдання 1 

    Господарство реалізувало молокозаводу 12175 л молока, густина якого 

була 1027 г/см3 , вміст жиру в молоці 3,65%. Базисна жирність молока 3,4% 

Визначте скільки кілограмів молока базисної жирності буде зараховано 

господарству молокозаводом. 

Відповідь:_________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Завдання 2 

    Господарство реалізувало молокозаводу 356кг вершків із вмістом жиру 

34%. Визначити кількість молока базисної жирності, яке господарству 

зарахує молокозавод. 

Відповідь:_________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Завдання 3 

    За індивідуальними завданнями викладача заповнити товарно-транспортну 

Накладну (форма № 1 – сх–мол. сировина) 

Завдання 4 

    Визначити місячний надій корови, коли відомо що середньодобовий надій 

 становив 19кг молока 

                                                                           11.07 становив 20кг молока 

                                                                            21.07 становив 21кг молока 

Відповідь:_________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Контрольні   питання 

1. Що розуміють під  жироодиницями? 

2. Якою повинна бути густина молока? 

3. Що розуміють під фальсифікацією молока? 

4. Скільки триває лактація у корів? 

5. Що розуміють під лактацією? 

6. Скільки разів на місяць проводять контрольні доїння в племінних 

господарствах? 

7. Скільки разів на місяць проводять контрольні доїння в товарних 

господарствах? 

8. В скількох екземплярах оформляється форма № 1 – сх-мол. сировина. 

 

 

 

 

Оцінка_________                                  Викладач_____________________ 
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7.Технологія вирощування молодняку та відгодівля великої рогатої 

       худоби 

Практична робота № 7 

                                                                           Дата___________________ 

 

Тема: Складання схем підгодівлі телят. 

 

Мета: Ознайомитися з орієнтованими схемами годівлі телят до 6-міс.   

віку, навчитися складати схеми випоювання телят для ферми. 

 

Матеріали і обладнання:  Журнал реєстрації приплоду і вирощування 

               молодняка (форма – 3 мол), орієнтовані схеми годівлі телят до                          

6-міс. віку, схема випоювання телят, довідникова література, 

мікрокалькулятори. 

 

Література: Л – 8, С 124-129. 

 

Хід   роботи 

    Вирощування телят – відповідальна справа, бо у перші 2 тижні життя вони 

дуже чутливі до різних захворювань. Ріст, розвиток і життєдіяльність телят 

залежить від спадковості і здоров’я батьків, умов годівлі та утримання. 

   Час вирощування телят умовно можна поділити на періоди: молочний  

(протягом перших 6 місяців) та після молочний – період рослинної годівлі. У 

господарствах застосовують різні способи згодовування молозива і молока 

теляті: ручне випоювання за встановленими схемами; вирощування телят під 

коровами–годувальницями методом змінно-групового підсосу і безвідлучний 

 спосіб вирощування під коровами до 7 -8 місячного віку. Останній спосіб 

застосовують у господарствах м ясного напряму скотарства. 

     Через 0,5-1год після народження теля повинно поссати або випити  

свіжовидоєне молозиво. При випоюванні молозива з температурою нижче 

36-38 градусів його підігрівають, занурюючи банку з молозивом у гарячу 

воду. Молозиво телятам випоюють стільки разів, скільки доять корову. 

Молозивний період триває 7 – 10 днів. 

Оптимальна норма першої порції молозива – 1,2 – 2 л. Залежно від живої  

маси теляті згодовують 6 – 9 кг молозива на добу. Якщо корова захворіла або 

має молозиво чи молоко низької якості, теляті випоюють молоко іншої 

корови, яка недавно отелилася. Молоко матері згодовують телятам до  

10-денного віку, а потім переводять на збірне молоко від здорових корів.  

З 5-денного віку телятам дають  за годину до або після випоювання молока 

0,5л перекип’яченої води. Від своєчасного випоювання молозивом залежить 

стан здоров’я телят. З молозивом теля отримує захисні імунні тіла. Чим 

раніше і більше молозива вип’є теля, тим надійніше воно захищене від 

впливу хвороботворних бактерій. У телят до 3-тижневого віку кишковий тип 

травлення. До цього часу передшлунки недорозвинені і майже не діють.   
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   Травлення здійснюється лише в сичузі та в кишках. Тому давати грубі,  

соковиті та інші корми, крім молока, в цей період буде шкідливим для  

здоров’я телят. Шлунково-кишковий тип травлення у телят настає після 3-

тижневого віку. До згодовування рослинних кормів телят привчають 

поступово. Сіно починають давати з 10-денного віку. Найкращим для телят є 

бобове сіно, зібране до фази цвітіння. З 20-денного віку дають у невеликій 

кількості концентровані корми, починаючи з 50г на голову. В перші дні 

згодовують легкоперетравні концкорми (вівсянку, пшеничні висівки), а з 2-го 

місяця дають соковиті корми, починаючи зі 100 – 200г за день. Найбільш 

корисні для молодняка червона морква, кормові буряки і силос доброї якості. 

Мінеральні корми згодовують у суміші з концентрованими. Незбиране 

молоко поступово заміняють збираним, починаючи з 20-денного віку. 

      У перші 30 – 40 днів теляті випоюють молоко в кількості, що становить  

1/5 -1/6 живої маси при народженні. Потім кількість незбираного молока  

наполовину зменшують, замінюючи його такою самою кількістю збираного. 

Згодовують їх окремо. З 11-го дня життя замість незбираного молока телятам 

можна давати замінник незбираного молока (ЗНМ). Починаючи з 10 – 15  

денного віку телята повинні користуватися прогулянками спочатку 

тривалістю10 – 20хв., а пізніше до 2 – 4годин. 

      Для контролю за ростом і розвитком телят щомісяця зважують. Залежно 

від мети вирощування годують телят до 6-місячного віку за схемою, яку  

розробляють  спеціалісти господарства. Вибір схеми годівлі залежить від 

породи (великі, середні, дрібні за масою) племінного чи товарного напряму, 

планових приростів. 

Орієнтовні схеми годівлі телят до 6-місячного віку.          
      Таблиця 1 

№ 

схем

и 

 

Жива 

маса в 

6 міс., 

кг 

Середн

ьодобо

вий 

приріст

, г 

Витрати кормів на 1 голову за період до 6 місяців, кг. 

молоко концкорми Корен

еплод

и 

Кар

топл

я 

 

Сило

с 

 

сіно 

 

сіль 

Крейд

а 
Незби

ране  

Збир

ане  

Вівся

нка 

Суміш 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1   180 200 20 150 100 155 250 260 2,15 2,3 

1а   275  2 170 100 155 250 260 2,15 2,3 

1б 125 500-

600 

180 200 22 148 - - 520 260 2,15 2,3 

1в   275  2 171 - - 520 260 2,15 2,3 

2   350  2 198 100 155 250 260 2,3 2,4 

2а 150 650-

700 

200 400 20 160 100 155 250 260 2,3 2,4 

2б   200 400 20 160 - - 520 260 2,3 2,4 

2в   350  2 198 - - 520 260 2,3 2,4 

3   250 700 15 155 100 155 250 260 2,6 2,8 

3а 170 750-

800 

500  1 199 100 155 250 260 2,6 2,8 

3б   250 700 16 154 - - 520 260 2,6 2,8 

3в   500  1 199 - - 520 260 2,6 2,8 
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Усього за 6 місяців телятам на 1 голову згодовують: молока незбираного – 

250-300кг; молока збираного – 380-400кг; кормових буряків – 100-200кг; 

силосу – 180-200кг; сінажу – 100-150кг; ЗНМ в сухому вигляді – 40-50кг 

      Схема годівлі – це документ, в якому вказано, які корми, в якому віці і в 

якій кількості згодовують телятам. 

       У літній період використовують зелені корми, з розрахунку 1200-1400кг 

зеленої маси за 6 міс. використання. Починають згодовувати зелену масу з 2-

го місяця життя. 

       Крім схеми годівлі в кожному господарстві, де вирощують телят,  

складають схему випоювання. Щоб скласти схему випоювання телят 

молоком, потрібно знати вік теляти в днях (беруть із „Журналу реєстрації 

приплоду і вирощування молодняка”), скільки молока теля повинно випивати 

на день складання схеми випоювання і скільки молока по декадам та за весь 

період потрібно згодовувати. Схема випоювання складається на кожний день 

і на кожен місяць. Наприклад: потрібно скласти схему випоювання телят на 

квітень (табл. № 12 ). Із схеми годівлі беремо дані, що теличкам випоюють у 

даному господарстві 320кг, а бичкам – 270кг незбираного молока. Відповідно 

по декадах: 
                                                                                    Таблиця 2 

            декада телички бички 

                   1 

                   2 

                   3 

                   4 

                   5 

                   6 

                   7 

                    6 

                    6 

                    6 

                    5 

                    4 

                    3 

                    2 

                     6 

                     6 

                     5 

                     4 

                     3 

                     2 

                     1 

              Всього:                   320                   270 

 

      Із журналу реєстрації приплоду вибирають телят, які народилися в лютому –    

березні і в кінці січня. Наприклад: теличка Сова народилися 26.01, Вишня – 24.03, 

Галка – 5.04, Вісла – 10.02, Чорна – 15.02; бички – Орел – 10.02, Сніжок – 18.03, Дубок 

– 25.03.  

 

Завдання 1. 

     Скласти  схему годівлі телят до 6- місячного віку (приріст живої ваги 700 

–750г на добу), жива маса при народженні 30 – 32 кг, жива вага в кінці 

періоду 156 – 165кг. За 6 місяців телятам згодовують 300 кг незбираного 

молока, 530кг збираного молока, 25.5кг дерті вівсяної, 145,5 суміші 

 концкормів, 255 кг коренеплодів, 240 кг силосу, 270кг сіна, 1715г солі, 3060г 

трикальційфосфату.  
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СХЕМА ВИПОЮВАННЯ ТЕЛЯТ НА КВІТЕНЬ 
                                                             Таблиця 3 

№ 

п/п 
Кличка 

Інв. 

№ 

Дата 

народження 
Стать 

Вік 

у 

днях 

Ч и с л а    м і с я ц я  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1. Сова 100 26. І тел. 65 2 2 2 2 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2. Білка 154 6. ІІ тел. 53 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - - - - - - - - - - - -  

3. Вісла 160 10. ІІ тел. 49 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - - - - - - - - 

4. Орел 165 10. ІІ бич. 49 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - 

5.  Чорна 170 15. ІІ тел. 44 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - - - 

6. Сніжок 184 18.ІІІ бич. 13 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

7. Вишня 186 24. ІІІ тел. 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 

8. Дубок 190 25. ІІІ бич. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 

9. Галка 200 5. ІУ тел. - - - - - - 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  

10. Волга 204 20. ІУ тел. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6  

Р А З О М   34 32 32 32 32 38 37 33 33 33 33 31 31 31 30 30 29 26 26 32 32 29 29 28 27 27 25 24 24 24 
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Схема годівлі телят до 6 – місячного віку (приріст живої ваги 

700 – 750г на добу) 
Таблиця 4 

 

Вік у 

днях 

Жива 

вага в 

кінці 

періоду, 

кг. 

Добова даванка кормів на голову, кг 

Молоко Конц. корми Соковиті корми сіно сіль, 

г. 

Трика- 

льцій- 

фосфат 
Незбир. збиране вівсянка суміші Коренепл. силос 

1 - 15           
16 -20           
21-23           
24-25           
26-30 51-53          
31-35           
36-40           
41-45           
46-50           
51-55           
56-60 70-75          
61-65           
66-70           
71-75           
76-80           
81-85           
86-90 91-97          

91-100           
101-110           
111-120 112-120          
121-130           
131-140           
141-150 134-142          
151-160           
161-170           
171-180 156-165          

Всього:  300 530 25,5 145,5 255 240 270 1715 3060 

 

Примітка: Суміш концентрованих кормів – 50% зернових і злакових , 50% 

висівок і макухи. 

Завдання 2 

Скласти схему випоювання для телят (за індивідуальними завданнями 

викладача)  
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Схема випоювання телят на _________________ 

 
Таблиця 4 

 

№ 

п/п 

Кличка Інв.  

№ 

Дата 

народж. 

Стать Вік 

у 

днях 

ЧИСЛА МІСЯЦЯ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1.                                    
2.                                    
3.                                    
4.                                    
5.                                    

Р А З О М                                

 

Контрольні  питання. 

1.На які періоди поділяють час вирощування телят? 

2.Скільки триває молозивний період у телят? 

3.Скільки триває молочний період у телят? 

4.Що розуміють під схемою годівлі? 

5.На який період складається схема годівлі для телят? 

6.З якого віку і як телятам дають воду? 

7.З якого віку телят привчають до грубих кормів? 

8.З якого віку телят привчають до концентрованих кормів? 

9.До якого віку у телят кишковий тип травлення? 

 

 

Оцінка___________________                           Викладач__________________ 
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8. Біологічні особливості та конституція свиней. Породи свиней 
 

                                       Практична робота № 8 

                                                                                     Дата __________________ 

 

Тема: Розрахунок кількості  м'яса свинини, що виробляється за рік в 

господарстві  

 

Мета: Ознайомитися з методикою розрахунку показників комплексу. 

Матеріали і обладнання: довідникова література, мікрокалькулятори. 

Література: Л –4, С 157-274; Л-10, С 144-149 

Хід   роботи 

     Найвигідніше виробляти свинину на спеціалізованих промислових комплексах, 

а також у спеціалізованих господарствах на власних кормах. 

     В Україні діють комплекси різної потужності: на 12000, 24000, 36000, 54000, 

108000 свиней відгодовуваних за рік. 

     Основним показником при розрахунку технологічного процесу виробництва 

свинини на промисловій основі є потужність комплексу. Вона визначає чисельність 

маточного поголів’я, а також розміри виробничих груп свиней. Потужність  

комплексу встановлюють з урахуванням досягнутого рівня виробництва свинини 

по одному господарству або групі господарств району, враховуючи перспективу 

росту. 

      Після встановлення потужності комплексу визначають його показники 

враховуючи при цьому:  

- коефіцієнт заплідненості свиноматок; 

- багатоплідність голів; 

- вихід ділових поросят на опорос, голів; 

- коефіцієнт збереження поросят після 

відлучення; 

- тривалість підсосного періоду, діб; 

- щорічна вибраковка свиноматок, % ; 

- крок ритму, діб. 

Методика розрахунку показників для комплексу потужністю 6 тис. голів 

свиней 

Необхідні умови і показники продуктивності свиней: 

Репродуктивний період у свиноматок, діб                    - 180 

в тому числі: 

супоросний                                                                       - 115 

підсосний                                                                          - 60 

холостий                                                                           - 5  

коефіцієнт запліднюваності, %                                      - 0,7 

багатоплідність, гол.                                                       - 10 

вихід ділових поросят на опорос, гол.                          - 8.5 

коефіцієнт збереженості поросят після відлучення, % - 0.95 

бра ковка свиноматок, %                                                  - 30 

крок ритму, діб                                                                  - 10 
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1. Спочатку вираховуємо загальне поголів’я свиноматок на комплексі по 

формулі: 

                                                          

де
КДТ

ПО
М ,

365 


  

     М – кількість свиноматок, голів; 

     О – потужність комплексу, голів; 

     П – репродуктивний період, діб 

     Т – коефіцієнт заплідненості свиноматок; 

     Д – вихід ділових поросят на опорос, гол. 

     К – коефіцієнт збереженості молодняка після відлучення від свиноматки.             

голМ 470
95,05,878,0365

1806000





  

 

2. Показником ефективно використаного маточного поголів’я є кількість 

опоросів  

на свиноматку в рік ( в середньому по стаду). Для поточного виробництва 

кількості опоросів на свиноматку в рік розраховують по формулі: 

П

Т
А




365
 

де А – кількість опоросів таким чином,               

58,1
180

78,0365



А  

 

3. Розрахував середню кількість опоросів на свиноматку в рік, знаходять загальне        

    число опоросів на комплексі, вихід приплоду в ділових поросят за рік. 

     Загальна кількість опоросів на комплексі визначається шляхом множення        

     кількості свиноматок на кількість опоросів по формулі: 

М . А = 470 . 1,58 = 743 

4. Вихід приплоду вираховують множенням загальної кількості опоросів на            

    багатоплідність. 

743 . 10 = 7430 гол 

5. Вихід ділових поросят на комплексі визначають шляхом множення загальної    

    кількості опоросів на вихід ділових поросят на опорос: 

743 .  8,5 = 6315 гол                                                      
6. Поголів’я молодняка свиней, призначене для відгодівлі, визначають шляхом   

     множення виходу ділових поросят на комплексі на коефіцієнт збереження   

     поросят після відлучення від свиноматки. 

6315 . 0,95 = 5999гол 

7. Кількість вибракуваних свиноматок на комплексі за рік визначають шляхом   

    ділення виробництва кількості свиноматок і %  їх вибраковки на 100 

гол141
100

30470



 

8.  В заміну вибракуваних свиноматок необхідно вводити таку ж кількість пере- 

      вірених свиноматок. Послідовно, кількість перевірених свиноматок, яких   

      необхідно перевести в основне стадо буде 141 гол. 
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9.  Кількість кроків ритму на потоці за рік визначають діленням числа діб в році на   

     тривалість кроку ритму: 

                                             365 : 10 = 36,5 

10. Для встановлення розміру крокових груп свиней спочатку розраховують    

       крокову групу свиноматок, відібраних для осіменіння ( в стані охоти ). Її   

       величина залежить від кроку ритму загальної кількості свиноматок і   

       репродуктивного періоду у свиноматок. 

                                         Розрахунок проводять по формулі: 

П

МР
Н


  

       Де Н – кількість свиноматок, відібраних для парування на протязі одного кроку    

                    ритму, гол.                 

26
180

47010



Н  

11. Умовно супоросні свиноматки – свиноматки у яких ще не встановлено   

       запліднення. 

       Свиноматки приходять в охоту через кожні 14 – 28 (в середньому  21) добу. 

       Тому, запліднюваність свиноматки після парування можна встановити тільки    

       через 21 добу, якщо вона не прийшла в охоту. 

       Тому розмір крокової групи умовно купоросних свиноматок буде дорівнювати    

        кількості  свиноматок відібраних для парування (26 гол.) 

 

12. Крокову групу супоросних свиноматок визначають, враховуючи коефіцієнт   

      заплідненості. 

       Встановлено, що найменша запліднюваність свиноматок буде літом (62,9 –    

       77,6%), а найбільша – зимою і весною (79,6 – 83,1 %). В середньому   

       запліднення свиноматок дорівнює 78% (0,78). 

       Тому розмір крокової групи супоросний свиноматок розраховують шляхом    

        множення кількості умовно супоросний свиноматок на коефіцієнт         

        заплідненості. 

                                                     26 х 0,78 = 20 гол 

13. При розрахунку крокової групи підсисних свиноматок (в кінці періоду)   

      враховують те, що не від усіх супоросних свиноматок можна отримати планову 

       кількість поросят в опоросі (10гол.).Встановлено, що 8 – 10% свиноматок    

       бувають мало плідними (багатоплідність більше 6 гол.). Поросят від них   

       підсаджують в другі гнізда, а свиноматку переводять в цех холостих. 

       Крокову групу підсосних свиноматок визначають шляхом вичислення від    

       числа супоросних свиноматок кількості мало плідних  (10%) 

                                                       20 – 2 = 18 гол 

14. Крокову групу поросят відйомних на дорощуванні розраховують множенням    

       кількості супоросних свиноматок на вихід ділових поросят на опорос: 

                                                       20 х 8,5 = 170 гол 

15. Крокову групу молодняка, призначеного для відгодівлі, визначають шляхом   

       множення кількості поросят відйомишів на дорощуванні на коефіцієнт   

       збереження. 

                                                      170 х 0.95 = 162гол 
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16. Крокову групу дорослих свиноматок на відгодівлі встановлюють шляхом   

       ділення кількості вибракуваних свиноматок на комплексі за рік на кількість   

       кроку ритму. 

                                                       141 : 36.5 = 4гол 

17. Крокову групу свиней на відгодівлі розраховують, сумуючи поголів’я  

       молодняка й дорослих свиноматок. 

                                                       162 + 4 = 166гол 

18. Крокову групу перевірених свиноматок, яких переводять  в основне стадо, буде   

       рівна числу вибракуваних основних свиноматок (4гол.) 

 

19.     Розмір буферної групи залежить від розміру крокової групи свиноматок   

      відібраних для парування (10 ). 

          Щоб на протязі кожного кроку ритму осіменити якусь кількість поголів’я   

      свиноматок потрібно мати достойний резерв ( буферну групу ), з якої  

      вибирають свиноматок в охоті. 

          Розмір буферної групи визначається по формулі, враховуючи те, що охота у  

      свиноматок повторюється в середньому через кожну 21 добу. 

,
21

Р

Н
Б


                                                                

   де Б – буферна група, гол.                                                     

 

  

20. Після розрахунку крокових груп молодняка і свиноматок визначають постійне  

      поголів’я свиней на комплексі. 

           З початку роботи комплексу поступово заповнюють всі його приміщення   

 тваринами. При здачі 1 групи свиней на м’ясо на комплексі закінчується               

формування поголів’я свиней в цехах, які в дальнішому все постійна. 

          Постійне поголів’я кнурів – плідників на комплексі визначають, враховуючи   

спосіб осіменіння. На великих свинокомплексах потужністю 216; 108 і 54 тис.   

свиней в рік застосовують штучне осіменіння. 

         Норма нагрузки на 1 кнура при природному паруванні складає в  

середньому 15 свиноматок, а при штучному осіменінні 100-200 ( в середньому 150     

свиноматок ). 

         Постійне поголів’я кнурів на комплексі розраховують шляхом ділення  

загального поголів’я свиноматок на норму нагрузки: 

470 : 15 = 31 гол  

21. Постійне поголів’я свиноматок і молодняка залежить від розмірів кроку груп і   

       часу перебування цих груп на потоці ( табл.) 

       Розрахунок роблять по формулі:                                      

,
РГ

В
С


  

        де С – постійне поголів’я в цехах, гол. 

             Г – розмір крокової групи, гол. 

            В – час перебування на потоці, діб 

            Р – крок ритму, діб 

голБ 55
10

2621
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             Постійне поголів’я  умовно супоросних свиноматок дорівнює                                                           

голС 57
1026

22



  

22. Постійне поголів’я супоросний  свиноматок                                                               

голС 172
10

86
20   

23. Постійне поголів’я підсисних свиноматок ( в кінці періоду ).                                                             

голС 121
10

67
18   

24. Постійне поголів’я холостих свиноматок визначають шляхом ви числення від   

       загального поголів’я свиноматок суми умовносупоросних, супоросний і    

       підсисних:  

                                                470 – ( 57 + 172 + 121 ) = 120 гол 

25. Постійне поголів’я поросят – сисунів розраховують множенням кількості  

      підсисних свиноматок ( в кінці періоду ) на багатоплідність: 

                                                 121 х 10 = 1210 гол 

26. Постійне поголів’я поросят – відлучених на дорощуванні:                                                              

голС 1105
10

65
170   

27. Постійне поголів’я молодняка і дорослих свиноматок на відгодівлі:                                                            

голС 1909
10

115
166                                                 

28. Постійне поголів’я свиней на комплексі визначають сумуючи поголів’я всіх   

      груп ( 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 ) =  31 + 57 + 172 + 121 + 120 + 1210   

       + 1105 + 1909 = 4725 ГОЛ. 

29. Період входу комплексу в повний потік складається із часу перебування на 

потоці           

       двох крокових груп  (поросят відлучених на дорощуванні і молодняка на 

відгодівлі). 

        репродуктивного і санітарного періодів (див. табл.). 

65 + 115 + 180 + 15 = 375 діб. 

        Таким чином, через 375 діб з початку роботи комплексу, від часу осіменіння             

        свиноматки 1 крокової групи буде здано 1 група свиней на м’ясо 166гол. 
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Показники комплексу потужністю 6000 свиней в рік.  
Таблиця 1 

Показники один 6000 36 000 

1 2 3 4 

Поголів’я свиноматок  

Репродуктивний період, в т.ч. 

                              поросний 

                              підсосний 

                              холостий 

Коефіцієнт заплідненості 

Кількість опоросів на свиноматку в рік 

              (в середньому по стаду) 

Багатоплідність 

Вихід ділових поросят  

Коефіцієнт збереження поросят після відлучення 

Вибраковка свиноматок 

Крок ритму на потоці  

Кількість кроків ритму за рік 

                 Всього опоросів 

                 Всього поросят 

                 Всього ділових поросят 

Поголів’я молодняка до відгодівлі 

Кількість вибракуваних свиноматок 

Кількість перевірених свиноматок переведених в 

основне стадо 

Буферна група 

                  

гол 

діб 

діб 

діб 

діб 

 

 

гол 

гол 

 

% 

діб 

 

гол 

гол 

гол 

гол 

гол 

гол 

 

гол 

470 

180 

115 

60 

5 

0,78 

1,58 

 

10 

8,5 

0,95 

30 

10 

36,5 

743 

7430 

6315 

5999 

141 

141 

 

55 

 

КРОКОВІ   ГРУПИ 

Свиноматки заплановані в паруванні 

Свиноматки умовнопоросні 

гол 

гол 

26 

26 

 

                                             1        2       3       4 

Свиноматки поросні 

 Свиноматки підсосні (в кінці періоду) 

Поросята відлучені на дорощування 

Молодняк на відгодівлі 

Свиноматки дорослі на відгодівлі 

Всього на відгодівлі 

Перевірені свиноматки переведені в основне стадо 

 

гол 

гол 

гол 

гол 

гол 

гол 

гол 

20 

18 

170 

162 

4 

166 

4 

 

 

 



 36 

 

 

                                 ПОСТІЙНЕ ПОГОЛІВЯ  СВИНЕЙ В ЦЕХАХ 

 

Хряків 

Свиноматок холостих 

Свиноматок умовнопоросних 

Свиноматок поросних    

 Свиноматок підсосних (в кінці періоду) 

                    Поросят сисунів 

                    Поросят відлучених на дорощування 

Молодняк і дорослі свиноматки на відгодівлі 

                   Всього поголів’я  

Період входження комплексу в повний потік 

 

гол 

гол 

гол 

гол 

гол 

гол 

гол 

гол 

гол 

діб 

31 

120 

57 

172 

121 

1210 

1105 

1909 

4725 

375 

 

 

                                           ЗАВДАННЯ № 1 

Потужність комплексу, тис. гол. 

Поросний період, діб 

Підсосний період, діб 

Холостий період, діб 

Коефіцієнт заплідненості 

Багатоплідність, гол. 

Вихід ділових поросят, гол. 

Коефіцієнт збереження поросят після відлучення 

Бракування свиноматок, % 

Крок ритму на потоці, діб 

Репродуктивний період, всього 

36 

115 

30 

5 

0,78 

10 

8,5 

0,95 

40 

3 

150 

 

Загальна зайнятість секції станків. 
Таблиця 2 

 

Г Р У П И 

Потужність 

комплексу  

тис. гол. 

час 

перебув. на 

потоці ,діб 

(В) 

санітарний 

період, 

діб (в) 

всього на 

потоці, 

діб (В + в) 

                                                 1       2        3      4       5 

Свиноматки легкопоросні (22д на 

пот) 

   Свиноматки поросні (з 22 по 108 ) 

   Свиноматки підсосні (7 доба 

глибокої    поросності + підсисний 

період) 

    Поросята – відлучені на дорощувані 

    Молодняк і дорослі свиноматки на 

відгодівлі. 

 

36 

36 

 

36 

36 

36 

 

22 

86 

 

37 

87 

123 

 

2 

4 

 

5 

3 

3 

 

24 

90 

 

42 

90 

126 
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Відповіді на завдання записати в таблицю. 

Відповідь_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 

 

 

Контрольні питання 

 

1. Що розуміють під потужністю комплексу 

 

2. Що розуміють під виробничим циклом 

 

3. Що розуміють під кроком циклу, ритму 

 

4. Назвіть крокові групи свиней 

 

5. Скільки триває період поросності 

 

6. Скільки триває статевий цикл у свиноматок 

 

7. Які поросята називаються діловими 

 

8. Що розуміють під багатоплідністю 

 

9. Яка свиноматка називається холостою 

 

 

 

Оцінка ______________                   Викладач________________ 
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9. Годівля свиней і технологія виробництва свинини. 

                   Основи племінної  роботи у свинарстві 

Практична робота № 9 

                                                                                   Дата __________________ 

Тема: Складання плану відгодівлі свиней на квартал. 

Мета: Ознайомитися з методикою складання плану відгодівлі свиней. 

Матеріали і обладнання: довідникова література, мікрокалькулятори. 

Література: Л-4, С 263-276, Л-2, С 260-267. 

Хід   роботи 

     Відгодівля свиней є завершальним етапом виробничого процесу, від якого 

значною мірою залежить кінцеві результати господарства. 

     Найбільш  відповідальним у цьому  виробничому процесі є перші дні після 

прийому поросят з дорощування. В цей період оператор комплектує групи, 

підбирає тварин у станки за живою масою та фізіологічним станом, привчає 

поросят до поїдання рідкого корму і нового режиму утримання. 

     У свинарстві застосовують такі типи відгодівлі свиней: 

     М'ясна відгодівля. Розпочинають відгодівлю у віці 2,5 місяці живою масою 15-

16 кг або в 4-місячному віці живою вагою близько 40-45 кг і закінчують у віці 7-8 

місяців вагою 100-110 кг з оплатою корму за весь час відгодівлі 4,5-5 кормових 

одиниць. 

     Беконна відгодівля. Провадиться з метою одержання молодої свинини з 

нетовстим (2-4 см)рівномірним шаром немазкого сала, придатну для виготовлення 

бекону. Бекон-це просолені, прокопчені півтушки свинини без хребців, лопаток, 

тазових кісток і кінцівок вагою 25-30 кг. Бекон добре зберігається. Для відгодівлі 

використовують добре розвинений молодняк свиней беконного типу, краще 

зимового та ранньовесняного опоросу віком з 2-2,5 до 6,5-7 місяців вагою з 20 до 

100 кг. 

     При беконній відгодівлі необхідно враховувати специфічний вплив деяких 

кормів на якість продукції. Ячмінь,горох, просо, картопля, трава відносяться до 

кормів, поліпшуючи якість бекону, а макуха, кукурудза, соя, висівки, патока, рибні 

відходи погіршують якість бекону і їх використовують лише в перший період 

відгодівлі. 

     Відгодівля свиней до жирних кондицій. Відгодовують в основному разових 

маток після відлучення поросят та вибракуваних основних маток і кнурів. 

      В суміш концентрованих кормів входять в основному дерть із зерна злакових-

близько 90% і дерть зерна бобових -10%Поживність 1 кг суміші -1,33 кормової 

одиниці з вмістом 90-100 г перетравного протеїну. В останній період відгодівлі, 

щоб поліпшити якість сала, необхідно збільшити питому вагу кормів, що 

поліпшують якість сала (ячмінь, горох, просо, картопля). 

     Обсяг виробництва свинини в господарствах зумовлюється наявністю кормової 

бази. План виробництва розраховується і доводиться з урахуванням ріллі. В 

середньому з розрахунку на кожний гектар ріллі можна одержувати 1 ц свинини. 

Для цього треба мати не більше чотирьох основних і чотирьох перевіюваних 

свиноматок на 100 га ріллі й забезпечити одержання не менше 18 поросят за рік від 

основної і 8 від перевіюваної тварини. Відгодовуючи їх до досягнення живої маси 

110-120 кг, виробляють близько 110 ц свинини на 100 га ріллі, а з урахуванням 
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відгодівлі вибракуваних однієї основної і трьох перевіюваних свиноматок – до 115-

120 ц. 

      При розрахунку виробництва свинини на власних кормах основними умовами 

є: площа ріллі відведена під кормові культури для свиней; врожайність основних 

кормових культур, а також інтенсивність ведення свинарства. 

     На основі нових досягнень науки робиться розрахунок добової і річної потреби 

свинопоголів'я  різних статево - вікових груп по важливих поживних речовинах, 

макро - і мікроелементах необхідних для забезпечення планової продуктивності 

тварин. 

     Потім виходячи з розрахунку економічної оправ даності в даній зоні структури 

раціону і кількості витрачених кормових одиниць і перетравного протеїну на 1 ц 

приросту при плановій інтенсивності галузі складають розрахунок в кормах на 

виробництво свинини. 

Структура середньорічного раціону для Степової і Лісостепової зон України в 

розрахунку  на свиноматку з приплодом при відгодівлі до ваги 110 кг, % 
                                                                                                               Таблиця  1 

Корми Лісостеп Степ 

Комбікорми 65-70 75-80 

Соковиті, всього 15-16 10-11 

в т. ч. коренеплоди 8-9 5-6 

Зелені корми 6-10 5-7 

Трав’яне борошно 3-5 2-3 

Корми тваринного 

походження 

3-4 3-4 

 

   За індивідуальними завданнями викладача по методиці [12] стор. 44-45 скласти 

план відгодівлі свиней на квартал. 

Показники рівня інтенсивності свинарства 
                                                                                                                            Таблиця 2 

Показники Одиниця виміру Нормативи  

інтенсифікації 

Опороси основної свиноматки за  рік кількість  

Вихід поросят від основної свиноматки: 

на один опорос 

за рік 

від перевірюючої 

 

 

голів 

голів 

голів 

 

 

 

 

 

Жива вага поросят при відлученні (в 2-

місячному віці) 

 

кг 

 

 

Жива вага поросят в 4-місячному віці кг  

Середньодобовий приріст молодняку 

від 4 до 7-8 місяців 

 

г 

 

 

Вихід поросят на 1 середньорічну матку ц  

Витрати корм. од. на 1 ц свинини в 

живій вазі 

 

кг 

 

 

Перетравного протеїну на 1 корм. од. г  
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Розрахункова модель потреби в кормах та ріллі на виробництво 1000 ц 

свинини в живій вазі 
                                                                                         Таблиця 3 

 

Корми Структура 

раціону, 

% 

 

Потрібно 

Планова 

врожайність, 

ц /га  

Потрібно 

ріллі, га 

Концкорми 

всього 

      

Силосні       

Коренеплоди       

Зелена маса 

для 

виготовлення 

трав'яного 

борошна 

      

 

 

 

 

Зелена трава       

Корми 

тваринного 

походження 

всього: 

      

 

 

 

в т. ч. молоко       

обезжирене 

молоко 

      

 

Рибне 

борошно 

      

 

Кормові 

дріжджі 

      

 

 

Контрольні   питання 

 

1. Які є типи відгодівлі свиней? 

2. За якими показниками комплектують групи свиней для відгодівлі? 

3. Що є  основною умовою при виробництві свинини? 

4. Яке поголів'я свиней відгодовують до жирних кондицій? 

5. Дайте характеристику бекону. 

 

 

 

 

 

Оцінка _______________                             Викладач _______________ 
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10.  Біологічні й господарські особливості овець. Продуктивність 

овець. 

    

Практична робота № 10 

                                                                                   Дата __________________ 

Тема: Визначення норм годівлі та складання раціонів для овець. 

Мета: Закріпити знання, набути вміння і навички по складанню раціонів для 

овець. 

Матеріали і обладнання: довідникова література, мікрокалькулятори. 

Література: Л-6,  С 97-101. 

Хід   роботи 

     Норми годівлі та раціони овець залежать від статі, віку, напряму 

продуктивності, фізіологічного стану, пори року, системи утримання. Структура 

раціону для овець залежить від зональних умов господарства і може коливатися в 

широких межах : 

концентровані корми -15-20% 

сіно                               -18-22% 

солома                          -4-12% 

силос і сінаж                -20-25% 

зелені корми                -38-40% 

                                           100% 

    Завдання 1.За індивідуальними завданнями викладача  скласти раціон для 

годівлі овець. 

 

 

Раціон 

для годівлі _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Корми 

Добова 

даванка 

    кг 

Поживність раціону 

к.од сух.реч., 

кг 

П.П. 

г 

Са 

г 

Р 

г 

S 

г 

Каротин 

мг 

NaCl 

г 

 

Норма          

          

          

          

          

          

          

          

Всього          

+ - до норми          
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Аналіз раціону: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Завдання 2. Охарактеризувати типи годівлі овець. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Контрольні   питання 

 

1. Які особливості травлення у овець? 

2. Як впливає рівень годівлі овець на якість вовни? 

3. Від чого залежить потреба баранів-плідників, вівцематок, молодняку та овець на 

    відгодівлі  у поживних речовинах корму? 

4. Які особливості годівлі овець різних статево - вікових груп? 

5. За якими показниками контролюють повноцінність годівлі овець? 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка _______________                             Викладач _______________ 

 

 

 

 

 

 

11.Годівля й утримання овець, племінна робота у вівчарстві 
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Практична робота №11 

                                                                                   Дата __________________ 

Тема: Вивчення методики визначення виходу митої вовни. 

Мета: Засвоїти методику визначення показника виходу митої (чистої) вовни 

лабораторним методом. 

Матеріали і обладнання:руна і зразки вовни масою по 200 г в оригіналі, 

миючий розчин, чотири 35-літрових бака, 4-8 емалевих тазів для замочування 

вовни, 4 металеві кошики, двоє технічних терезів, 4 водяних термометри, 2 

добре вистругані ціпки, дерев'яна та металева сітка довжиною 1,6-1,8 м і 1,2-

1,4 м завширшки з вічками розміром 20*20 см для відбору зразків вовни, 

гідравлічний прилад ГПОВ-2,  довідникова література, мікрокалькулятори. 

Література: Л-11, С 263-276, Л-2, С 260-267. 

Хід   роботи 

     Виходом чистої (митої) вовни або відсотком виходу вовни називається кількість 

вимитої вовни, яка позначається у відсотках від маси, яку мала ця вовна до її миття. 

При цьому розрахунок відсотку виходу чистої вовни  проводять по її кондиційній 

масі. 

     Кондиційною масою вважається постійно суха маса митої вовни з додаванням 

до неї маси вологи (води), розрахованій по нормі вологості вовни. 

     Встановлена норма вологості для митої тонкої і напівтонкої вовни 17%, а для 

митої напівгрубої і грубої вовни – 15%. 

     Для відбору 200-грамових зразків руно розстилають стриженою поверхнею вниз 

рівним шаром на столі при цьому штапелі в руні повинні бути поряд. 

     Після ретельного огляду руна (враховуючи кількість жиропоту у вовні, ступінь 

забрудненості руна мінеральними домішками, гноєм і забруднення його 

рослинними рештками) необхідно заздалегідь суб'єктивно встановити відсоток 

виходу чистої вовни в руні. 

     Потім починають відбір зразка вовни, для чого на руно накладають сітку –

трафарет довжиною 1,6-1,8 м, завширшки -1,2-1,4 м з квадратними вічками 

розміром 20*20 см. 

     Відбір 200-грамового зразка проводять шляхом обережного відокремлювання 

невеликих по можливості однакових штапельків вовни по всьому руну із середини 

кожного вічка і починають мити , а потім видавлюють на гідравлічному приладі 

ГПОВ-2. Миють відібраний зразок вовни у чотирьох баках. В 1-й бак заливають 30 

л миючого розчину температурою 45°С, в 2-й і 3-й баки – по 15 л розчину 

температурою 48-50°С і в 4-й бак – 30 л чистої води температурою 50°С. 

     Для кращого і найбільш швидкого прання зразка вовни, а також меншого 

забруднення миючого розчину всі зразки вовни, які ідуть на миття, заздалегідь 

замочують на протязі 2-3 год. В тазах, відрах і т. ін. Для цього використовують 

чисту воду, підігріту до 25-30°С або миючий розчин з 2-го і 3-го баків, який вже 

був використаний. В кожному баці зразок вовни миють на протязі 5-10 хвилин в 

залежності від забруднення вовни. Для того, щоб не втрачати вовну, зразок 

занурюють у бак в круглому металевому кошику,дно і стінки якого мають дірочки 

діаметром не більше 5 мм. 

     В процесі прання зразок помішують дерев'яним, добре обструганим кийком, усі 

зліплені шматочки вовни розщеплюють і полощуть. При перенесенні зразка із бака 
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в бак кошик з вовною виймають із розчина, зразок ретельно викручують і в цьому 

ж кошику переносять у наступний бак. 

    По закінченню прання зразок вовни виймають із 4-го бака і ретельно викручують 

руками, а якщо є можливість, пропускають через віджимаючі валки. 

    Миючий розчин кожного бака може бути використаний для прання тільки 1 кг 

вовни або п'яти 200-грамових зразків. Після прання зразка вовни починають 

визначення постійної сухої ваги митого зразка на приладі ГПОВ-2. Використання 

цього приладу дозволяє виключити  тривалий  (на протязі 2-2,5 год.) процес 

висушування зразків до постійної сухої ваги в кондиційному приладі або в 

сушильній шафі. За допомогою приладу ГПОВ-2 на визначення постійної сухої 

ваги зразка вовни іде біля 5 хвилин. 

    Добре відтиснутий зразок кладуть у гільзу приладу і важелем приводять в дію 

систему плунжерів мастильного насосу. Вовна в гільзі, стиснута поршнем, віддає 

воду, яка витікає через трубку зливу. 

    Після того як стрілка манометра досягне  „100”, тобто тиску 100 кг/см2, треба 

стрілку затримати в цьому положенні на протязі 2-х хвилин, інколи натискаючи на 

важіль насосу. 

    По закінченню терміна ручку плунжера відпускають, стискання вовни 

закінчується. Для визначення кондиційної ваги необхідно встановити постійну 

суху вагу віджатого зразка, після чого розрахувати кондиційну вагу вовни. 

Вилучений з гільзи приладу зразок миттєво зважують на технічних терезах. 

Зважування проводять ретельно – до 1 г. Потім за таблицею відсотків виходу 

чистого волокна в залежності від маси митого і віджатого у приладі зразка 

вовни,шукають відсоток її виходу (таблиця додається в комплекті з приладом 

ГПОВ-2). Так,  наприклад, зразок однорідної вовни масою в брудному стані 200 г 

після прання і стискання приладом мав масу 97,4 г, то у таблиці навпроти маси 

зразка „97,4-96,7г” знаходимо, що їй відповідає відсоток виходу чистої вовни -40,5. 

   Якщо така таблиця відсутня, відсоток виходу чистої вовни може бути визначений 

шляхом розрахунку за формулою, враховуючи залишкову вологість віджатого 

зразка для однорідної вовни -29%, для неоднорідної-30%. Наприклад, маса 

віджатого зразка тонкої вовни 90 г (100%), а оскільки залишкова вологість складає 

29%, то маса абсолютно сухої вовни буде така: 

 

97,4-100%; 

Х-71%; 

Х=97,4*71/100=69,15г 

   Для визначення виходу чистої вовни користуються такою формулою: 

     П=У*(100+К)/А, 

де П -  вихід чистої вовни,%; 

     У – маса зразка вовни в абсолютно сухому стані,г; 

     А – первинна маса оригінальної (брудної) вовни,г; 

     К – кондиційна вологість,17%. 

    Підставляючи у формулу значення, одержані в нашому прикладі, знаходимо: 

П=69,15*(100+17)/200=40,45% 

    Експериментальним шляхом, також, визначений певний коефіцієнт, 

помножуючи на який значення маси віджатого зразку вовни, одержуємо відсоток 

виходу митої вовни. 
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    Для однорідної вовни (тонкої і напівтонкої) цей коефіцієнт встановлений у 

розмірі 0,41535, а для неоднорідної (напівгрубої і грубої) – 0,4025. 

    Проаналізуємо вище наданий приклад, в якому маса випраного зразка однорідної 

вовни після його віджимання складала 97,4 г. Помноживши на цей коефіцієнт, 

встановлений для однорідної вовни – 0,41535, одержуємо вихід чистої вовни – 

40,45%. 

   Завдання 1. Визначити кондиційну масу для партії брудної тонкої вовни масою 

2850 кг за умовою, що в результаті прання відповідної кількості 200-грамових 

зразків вовни і віджимання їх на приладі ГПОВ-2 середня маса одного віджатого 

зразка дорівнювалась 62,6 г. 

 

 

 

 

 

 

   Завдання 2. В господарстві є 25 тис. овець, з яких 75% тонкорунних і 25% грубо 

вовнових. Середній настриг з тонкорунних овець 5,5 кг, грубововнових – 3,2 кг. 

При пред'явленні до продажу вовни виявилося, що після прання і віджимання на 

приладі ГПОВ-200-грамових зразків середня маса їх становила 72,7 г по тонкій і 

130,2 по грубій вовні. Визначити зараховану масу партії тонкої і грубої вовни. 

 

 

 

 

 

 

   Завдання 3. Господарство планувало продати державі 3000 кг напівтонкої вовни 

з виходом 50%, а продало 3250 кг вовни з виходом 48%. Чи виконало господарство 

свій план продажу вовни і яка була різниця внаслідок перевиконання або 

недовиконання плану 

 

 

 

 

 

 

   Завдання 4. Вівчарське господарство планувало продати державі 3120 кг тонкої 

вовни з виходом 40%, а продало 3360 кг з виходом 36%. Чи виконало господарство 

свій план продажу вовни і яка була різниця внаслідок перевиконання або 

недовиконання плану? 

 

 

 

 

 



 46 

   Завдання 5. Розрахувати відсоток виходу чистої вовни по отарі овець 

асканійської породи (табл.1). 

 

Результати стрижки і класифікації вовни 
                                                                                                             Таблиця 1 

Сорт і якість 

вовни 

Клас Настрижено 

немитої 

вовни, кг 

Вихід чистої 

вовни, % 

Маса 

чистої 

вовни, кг 

Нормальна 

3300 кг 

Перший 

Другий 

Третій 

1500 

1200 

600 

45 

42 

40 

 

Бур'яно-

реп'яхова, 150 кг 

Другий 

Третій 

100 

50 

38 

36 

 

Дефектна,150кг Другий 

Третій 

100 

50 

40 

38 

 

Нижчі сорти 

вовни, 400 кг 

Охвістя 

Обір 

Обніжка 

Клюнкер 

130 

120 

100 

50 

27 

32 

20 

16 

 

Всього 4000   

 

 

 

 

Контрольні   питання 

1. Якому відсотку дорівнює кондиційна вологість для однорідної вовни? 

2. Який тиск повинен бути на манометрі приладу ГПОВ-2 при видаленні 

зайвої вологи зі зразка вовни? 

3. Якому показнику дорівнює залишкова вологість у зразку вовни при 

видаленні зайвої вологи на приладі ГПОВ-2? 

4. Яка повинна бути первинна маса зразка вовни перед дослідження? 

5. Якому відсотку дорівнює кондиційна вологість для неоднорідної вовни? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка _______________                             Викладач _______________ 
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12. Технологія виробництва продукції птахівництва. 

Практична робота № 12 

                                                                                   Дата __________________ 

Тема: Складання технологічної карти – графіка виробництва харчових яєць. 

Мета: Ознайомитися з методикою складання технологічної карти-графіка    

            виробництва харчових яєць. 

Матеріали і обладнання: довідникова література, мікрокалькулятори. 

Література: Л-2, С 339-352, Л-10, С 167-176. 

Хід   роботи: 

             Важливим завданням підприємств, які спеціалізуються на виробництві яєць, є 

те, щоб поряд з нарощуванням об’ємів виробництва добитися подальшого збільшення 

продуктивності птиці, зниження собівартості яєць, покращення їх якості, зниження 

затрат праці та кормів. Промислова технологія виробництва яєць в спеціалізованих 

господарствах побудована з врахуванням таких основних принципів: рівномірне 

круглорічне виробництво яєць в відповідності з технологічним графіком, який 

передбачає раціональне використання всіх виробничих потужностей. 

   - використання високопродуктивної гібридної птиці; 

   - годівля курей повноцінними сухими комбікормами; 

   - цілорічна інкубація яєць, вирощування молодняку та комплектування стада 

великими одновіковими партіями птиці; 

   - утримання птиці в закритих (безвіконних) пташниках великої місткості в 

багатоярусних кліткових батареях різних конструкцій, забезпечуючи механізацію і 

автоматизацію технологічних процесів, високу продуктивність праці; 

   - створення оптимальних зоогігієнічних умов утримання (температура, вологість, 

повітрообмін,  диференційований світловий режим); 

   - ефективні міри ветеринарної профілактики захворювання птиці (санація 

приміщень, одночасне їх заповнення одновіковою птицею, імунізація та інші міри, які 

забезпечують  високе збереження птиці). 

        На птахофабриках яєчного напрямку в основу технологічного процесу поставлені 

раціональні технологічні схеми вирощування молодняка і утримання дорослої птиці. 

      Основу її складає вирощування молодняка в кліткових батареях з добовою до 17-

тижневого віку. 

      Дослідженнями, проведеними ВНДІП, встановлено, що вік пересадки молодок в 17 

тижнів є оптимальним з біологічної точки зору, оскільки перевід в більш старшому 

віці призводить до глибокого стресу, зниження продуктивності і збереження 

поголів’я. З технологічної точки зору ця схема вигідна тим, що за один технологічний 

цикл використання приміщень для несучок – 49 тижнів, (46 – строк експлуатації, 3 – 

тижні профілактичний перерив) в пташнику для молодняка можна виростити три 

партії птиці (17 тижнів вирощування + 3 тижні профілактичний перерив). При цьому  

молодняком, вирощеним в одному пташнику, комплектують три пташника утримання  

курок-несучок. Для складання технологічної карти – графіка виробництва харчових 

яєць потрібно знати вік птиці початку яйцекладки (4,5 – 6 міс.), поголів’я на початок 

періоду, щомісячна вибраковка, поголів’я на кінець періоду, середнє щомісячне 

поголів’я, несучість по місяцях яйцекладки, та визначаємо кількість яєць на середню 

несучку. Кури після 12 місячного періоду яйцекладки вибраковуються в процесі 

використання 25% за рік.
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Контрольні   питання 

 
 

 

1. Що розуміють під  кросом птиці? 

2. Чому для отримання дієтичних яєць використовують гібридну птицю? 

3. Які типи годівлі промислової птиці? 

4. Що розуміють під інкубацією яєць? 

5. Які є види інкубації яєць? 

6. Скільки триває період інкубації у різного виду сільськогосподарської птиці? 

7. Які способи утримання промислових курей? 

8. В якому віці починається яйцекладка у курей? 

9. Який строк експлуатації курей? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка _______________                             Викладач _______________ 
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13. Організація ставкового господарства. Годівля риби і виробничі                           

процеси у ставковому виробництві . 

 

Практична   робота № 13 

                                                                                  Дата _________________ 

 

Тема: Розрахунок посадки риби у ставки. 

Мета: Ознайомитися з методикою розрахунків посадки риби у ставки. 

Матеріали і обладнання: довідникова література, мікрокалькулятори. 

Література: Л – 2, С 439-440: Л – 10, С 200-202. 

Хід    роботи: 

      Вирощувати товарну рибу треба за інтенсивною технікою, яка передбачає високу 

щільність посадки, багаторазову щоденну годівлю повноцінними комбікормами, під- 

тримання у ставах нормального гідрологічного і гідротехнічного режимів та вико- 

рискання  полікультури, тобто вирощувати разом з коропом рослиноїдних риб (білий 

та строкатий товстолобик, білий амур, буфало, піленгас та ін.), які відрізняються за 

об’єктом живлення і сприяють збільшенню рибопродуктивності ставів, зниженню 

собівартості продукції і підвищенню продуктивності праці. 

   Маса рибо посадкового матеріалу прийнята: коропа-річняка не менше 25-30, росли- 

ноїдних риб 20-25. 

   Маса товарної риби становить восени короп 430-460, білий товстолобик 400-500г, 

пістрявий товстолобик 400-500г, білий амур 400-500г. 

   Щільність посадки риби у нагульних ставах визначають за формулою: 

                                                           
РММ

ПS
Х






)(

100

12

 

Де Х – кількість необхідного посадкового матеріалу, екз.; 

      S – площа ставу, га; 

      П – рибопродуктивність, кг/га; 

      М2, М1 – маса відповідної кінцевої продукції і посадкового матеріалу, кг; 

      Р – вихід кінцевої продукції від посадки, %. 

Наприклад: русловий ставок, спускний, площа – 20га, рибопродуктивність ставу-30кг 

середня вага зарибку – 25г, вага товарного коропа – 450г, вихід дворічок від посадки – 

85%. 

Обчислюємо за формулою: 

85)025,045,0(

10030020






тга
Х  

 

ЗАВДАННЯ 1 

За індивідуальними завданнями викладача визначити щільність посадки риби 

у ставку. 

 

Відповідь:___________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________  
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Контрольні   питання: 

 

 

1. На які групи поділяються ставки рибного господарства? 

 

2. Які існують системи господарств у ставковому рибництві? 

 

3. Якими кормами підгодовують рибу? 

 

4. За допомогою чого контролюють ріст та стан риби? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка________________                                  Викладач________________ 
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