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Постановка проблеми. Внаслідок неадекват-
них закупівельних цін на тваринницьку продук-
цію вона для більшості господарств стала збит-
ковою. Саме через це різко зменшилося пого-
лів’я всіх видів тварин і, як результат, – вироб-
ництво молока та м’яса. Зокрема кількість корів 
від 8518 тисяч у 1990 р. зменшилося до 5000 ти-
сяч. Через низькі ціни на яловичину стало неви-
гідно дорощувати й відгодовувати телят. Тому 
виробництво яловичини скоротилося на 60% і, в 
середньому, за рік на корову становить 200 кг 
при можливих 450-500 кг. 
Якщо в середньому за 1984-1991 рр. на душу 

населення вироблялося 77,5 кг м’яса у забійній 
масі, де яловичина становила 47%, то нині, від-
повідно, 34 кг і 7%. 
Це викликало різке підвищення ринкових цін, 

у тому числі й на м’ясо, зменшивши купівельну 
спроможність населення на продукти харчуван-
ня. Тому необхідно докорінно удосконалити 
технології виробництва яловичини, переглянути 
існуючі реалізаційні ціни на неї, забезпечити 
збільшення валового виробництва високоякісної 
яловичини до 2-2,2 млн. тонн у живій масі та 
ґарантійну рентабельність її на рівні 15-20%. 
Мета досліджень та методика їх проведен-

ня. Мета досліджень: розробити на основі су-
часних знань і практики рекомендації щодо інте-
нсифікації виробництва конкурентоспроможної 
яловичини, передусім, за рахунок організації пов-
ноцінної годівлі, та еквівалентних прогресивних 

цін на живу масу відгодованих тварин. 
Методика дослідження: визначення собіварто-

сті живої маси тварин в умовах різної інтенсив-
ності відгодівлі до 450 кг; врахування ринкових 
цін на продукти забою тварин, ефективність ви-
робництва яловичини за існуючих реалізаційних 
цін та співвідношення доходів від реалізації яло-
вичини її виробнику й реалізаторам; запропону-
вати всебічно обґрунтований їх розподіл. 
Результати досліджень. Насамперед визна-

чено витрати кормів на 1 кг приросту живої маси 
за даними вивчення результатів фактичної дія-
льності наших господарств за останні 20 років 
[6]. У переважній більшості з них тварини дося-
гли живої маси 400-450 кг у віці двох років за 
середньодобових приростів за періоди вирощу-
вання до шестимісячного віку, дорощування та 
відгодівлі – 550-600 г. Витрати кормів завдяки 
такій тривалості часу на підтримуючу годівлю 
зростали до 2310 корм. од. і більше при загаль-
них витратах 4620 корм. од., тобто частка кормів 
на підтримуючу годівлю сягала близько 50%. 
Тому витрати кормів на 1 кг приросту становили 
11 корм. од. і більше. У передових господарст-
вах за організації повноцінної годівлі та впрова-
дження сучасних технологій виробництва яло-
вичини досягнуто 750-780 г добових приростів, у 
тому числі за останні 5-6 місяців інтенсивної 
відгодівлі – 850-900 г. За рахунок скорочення 
строку досягнення живої маси 450 кг кількість 
кормів підтримуючої годівлі зменшилася до 
1300 корм. од., а їх частка у загальних витратах – 
до 36%. Завдяки цьому витрати кормів на 1 кг 
приросту знизилися до 8,5 корм. одиниць. 
Виходячи з цієї закономірності, визначено вар-

тість вирощування й відгодівлі до живої маси 
450 кг у віці 24 та 18 місяців (табл.1). Вартість 
кормової одиниці у першому варіанті взято за 
0,40; другому – за 0,45 грн. У структурі собівар-
тості яловичини вартість кормів взято за 50% 
(усі інші витрати також за 50%). Вартість пря-
мих витрат для вирощування і відгодівлі твари-
ни, відповідно, дорівнює 3960 і 3442 грн., або – 
за інтенсивної відгодівлі – на 13,1% менше. 

З метою полегшення фінансової кризи в Україні 
необхідно обмежити імпорт м’яса і, за рахунок 
інтенсивного вирощування та відгодівлі молодняку 
великої рогатої худоби до 450 кг, збільшити вироб-
ництво яловичини до 1,8 млн. тонн у забійній масі. 
Сільськогосподарським виробникам має бути ґа-
рантовано рентабельність виробництва яловичи-
ни на рівні 15-20%, чого можливо досягти за раху-
нок еквівалентного розподілу доходів за продукцію 
між виробником та реалізаторами у співвідно-

шенні 1:0,4 – 1:0,5. 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО 



СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО 

№ 1 • 2009 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 47

1. Вартість вирощування та відгодівлі тварин до живої маси 450 кг у віці 24 і 18 місяців 
24 місяців 18 місяців 

Показник витрати кормів, 
корм. од. 

вартість кормів, 
грн. 

витрати кормів, 
корм. од. 

вартість кормів, 
грн. 

На 1 кг приросту 11 - 8,5 - 
На 450 кг живої маси 4950 1980 3825 1721 

Інші витрати (50%), грн. - 1980 - 1921 
Всього - 3960 - 3442 

Вартість податків (15%) - 594 - 516 
Разом - 4554 - 3958 

Собівартість 1 ц  
живої маси - 1012 - 880 

2. Кількість і вартість продуктів від забою тварини живою масою 450 кг 
Вартість при середніх  

ринкових цінах 
Вартість при високих  

ринкових цінах Продукти Кількість, кг 
грн. за 1 кг грн. грн. за 1 кг грн. 

М’ясо без кісток  
(м’якоть) 202 30 6060 35 7070 

Внутрішній жир 18 8 144 10 180 
Лівер 10 10 100 12 120 

Інші субпродукти 70 3 210 4 280 
Шкура 40 7 280 9 360 
Всього 340 20,0 6794 23,6 8010 

За 1 кг живої маси 450 15,1 - 17,8 - 
 
Із включенням у ці суми 15% коштів на подат-

ки собівартість 1 ц живої маси, відповідно, ста-
новить 1012 і 880 гривень. 
Кількість і вартість продуктів від забою тва-

рин живою масою 450 кг визначали на основі 
узагальнених матеріалів наукових досліджень 
зарубіжних і вітчизняних вчених [1-4, 8]. Згідно 
з їхніми даними, забійний вихід (маса туші + 
внутрішній жир) визначено у межах 52-59%, ви-
хід парної туші – 50-56%. У складі туш м’якоть 
становить 76%, внутрішній жир – 2,3, кістки і 
сухожилля – 16 і шкура – 8% від передзабійної 
маси. 
На основі згаданих даних, визначено вихід 

м’ясопродуктів від забою тварини та вартість їх 
при середніх і високих ринкових цінах (табл. 2). 
За цими даними, вартість вирощеної і відгодова-
ної тварини знаходиться в межах 6794-8010 гри-
вень. 
Як же розподіляються ці суми між виробни-

ком та реалізаторами продукції? Згідно з даними 
таблиці 3, при цінах, встановлених за центнер 
живої маси, виробник може одержати (в залеж-
ності від договору з м’ясокомбінатом) 800, 1000 
і 1200 гривень. 
За цими цінами рентабельність виробництва 

яловичини при досягненні тваринами живої маси 

450 кг у віці двох років, відповідно, складатиме 
20,9; 1,2 та 18,6%; у віці 18 місяців – 9,0; 13,7 та 
36,4% (табл. 3). 
На частку реалізаторів продуктів яловичини 

при вартості відгодованої тварини 6794 грн., 
відповідно, припадає 3194, 2294 і 1394 грн., при 
8010 грн. – 4410, 3510 і 2610 гривень. Тобто, ни-
ні при реалізаційній ціні за 1 ц живої маси 800 грн. 
співвідношення між прибутком виробника і реа-
лізаторами становить 1:1,05; при 1000 грн. –
1:0,65, і лише при 1200 грн. – 1:0,37. Зрозуміло, 
що у першому випадку це просто неадекватні 
грабіжницькі ціни, які проблему виробництва 
яловичини ніколи не знімуть. Оптимальний варі-
ант такого співвідношення становить 1:0,4-0,5. 
Саме він усім учасникам виробництва, перероб-
ки і реалізації яловичини забезпечить рентабель-
ність на рівні 15-20%. 
Зауважимо, що за січень-червень 2008 р. в 

Україні було вироблено 467049 тонн м’яса у за-
бійній масі, у тому числі яловичини – 23994 т, а 
також імпортовано 137132 т, у тому числі ялови-
чини – 3491, свинини – 47243 і птиці – 86448 т 
[7]. У загальній кількості імпортне м’ясо стано-
вило 22,7%. Це явний перекіс, вимушене тимча-
сове рішення, і в перспективі для України з її 50 
млн. тонн зерна цього не повинно спостерігатися. 
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3. Прибутки виробників та м’ясокомбінатів і реалізаторів продукції в залежності  
від віку тварин ( 24 і 18 місяців) 

Реалізаційні ціни за 1 ц живої маси, грн. Показник 800 1000 1200 
Відгодовані тварини (450 кг) віком 24 місяці 

Виручка виробника за тварину 3600 4500 5400 
Чистий прибуток -954 -54 +846 

Рентабельність яловичини, % -20,9 -1,2 18,6 
Переробка та збут продукції: 
при ціні тварини 6794 грн. 
при ціні тварини 8010 грн. 

 
3194 
4410 

 
2294 
3510 

 
1394 
2610 

Відгодовані тварини (450 кг) віком 18 місяців 
Виручка виробника за тварину 3600 4500 5400 

Чистий прибуток -358 +542 +1442 
Рентабельність яловичини, % -9,0 13,7 36,4 
Переробка та збут продукції: 
при ціні тварини 6794 грн. 
при ціні тварини 8010 грн. 

 
3194 
4410 

 
2294 
3510 

 
1394 
2610 

Співвідношення між прибутком виробника та реалізаторів 
при ціні тварини 6794 грн. 1:0,89 1:0,51 1:0,26 
при ціні тварини 8010 грн. 1:1,22 1:0,78 1:0,48 

 
Висновки. 
1. Виробництво яловичини у забійній масі у 

найближчі роки необхідно збільшити до 1,8 млн. 
тонн (до 37 кг на душу населення), збільшити 
експорт його у кількості 0,5-0,6 млн. тонн в інші 
країни. 

2. З цією метою необхідно впровадити техно-
логії інтенсивного виробництва яловичини з до-
бовими приростами до 12-місячного віку 600-
700 г, в заключний період – від 280 до 450 кг 

живої маси – 1000-1200 г. Це гарантуватиме змен-
шення витрат кормів на 1 кг приросту близько 
8,1-8,5 корм. од., тобто рентабельність виробни-
цтва яловичини на рівні 15-20%. 

3. Закупівельні ціни на 1 ц живої маси повинні 
знаходитися на рівні 70-75% від ринкової варто-
сті всіх продуктів забою тварин живою масою 
450 кг, зокрема на сьогодні – від 1100 до 1200 
гривень. 
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Постановка проблеми. За останні роки в сви-
нарстві створені нові високопродуктивні породи, 
кроси і ґібриди м'ясних генотипів свиней, прове-
дені радикальні зміни в технології годівлі та утри-
мання тварин, що дасть змогу значно підвищити 
ефективність галузі. Як свідчить огляд джерел та 
сучасна практика, на сьогодні вкрай недостатньо 
наукових обґрунтувань, особливо з фундаменталь-
них досліджень метаболізму в організмі свиней, 
зокрема фізіологічних процесів у шлунково-
кишковому тракті при згодовуванні нових кормо-
вих добавок, преміксів та інших біологічно актив-
них речовин, передусім мінеральних. Цим викли-
кане – у значній мірі – дане дослідження.  
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Суттєву роль у процесах травлення свиней віді-
грають макро- і мікроелементи. Загальновідомо, 
що рівень мінеральних речовин та динаміка об-
міну їх в організмі тварини залежить від окре-
мих факторів, особливо виду кормових добавок, 
живлення та засвоєння нутрієнтів тощо [2-3]. 
Дефіцит або надлишок цих елементів викликає 
розлад шлунково-кишкового каналу та погір-
шення стану здоров'я тварин, що (в свою чергу) 
призводить до зниження їх продуктивності [10]. 

 Питанню якісного та кількісного аналізу мак-
ро- і мікроелементів у хімусі травного тракту 

свиней чимало експериментаторів надавали знач-
ної уваги фізіологічним дослідженням [12]. Ос-
новні закономірності фізіології травлення та 
впровадження фістульних методик у тварин ви-
вчали такі відомі вчені: І.П. Павлов (1904), О.Д. 
Синєщоков (1965), А.А. Алієв (1974), О.В. Квас-
ницький (1934, 1960), Є.М. Федій (1950), О.М. 
Бакєєва (1940, 1963), Д.І. Полівода (1973), Є.З. 
Ткачов (1981), В.І. Ґеоргієвський (1978) та ін. 
У результаті проведених експериментів зібра-

ні вагомі матеріали з питань фізіології травлен-
ня. Однак до цього часу недостатньо вивчені пи-
тання щодо складу хімусу шлунково-кишкового 
тракту в поросят під впливом мінеральних ін-
гредієнтів, що й спонукало нас до глибшого до-
слідження даної теми. 
Мета досліджень та методика їх проведення. 

Метою наших досліджень було вивчення впливу 
мінеральних добавок на стан хімусу в різних відді-
лах шлунково-кишкового тракту поросят. Для до-
сягнення поставленої мети було визначено кіль-
кість сухої речовини та показник Рh у хімусі шлун-
ка, порожньої та клубової кишок у поросят. 
У досліді використовували одно-, двохкомпо-

нентну та комплексну кормову добавку в раціоні 
піддослідних тварин [6]. В експерименті викори-
стовували комбікорм у рідкому стані (співвід-
ношення корму до води – 1:3), збалансований за 
обмінною енерґією, протеїном та іншими інґре-
дієнтами, в тім числі мінералами, – як для дослід-
них груп, так і для контрольної. Поросята першої 
дослідної групи одержували 2% сухого мінера-
льного концентрату (СМК); другої – 1,7% ліпро-
ту (Л), 0,3% ехінацеї пурпурової (ЕП); третьої – 
0,5% СМК, 1,25% ліпроту та 0,25% ехінацеї пур-
пурової від основного раціону (табл. 1). 
Дослідження проводили методом періодів на 

восьми трьохмісячних свинках великої білої по-
роди – аналогів за живою масою та віком. Згідно з 
прийнятою методикою, для проведення фізіологіч-
них досліджень було сформовано три дослідних і 
контрольну групи по 2 голови у кожній [7]. 

У досліді використовували різні композиції на ос-
нові мінеральних добавок природного походження 

(мінералізовані пластові води), а також біологічно 
активні кормові інгредієнти. Встановлені законо-
мірності динаміки вмісту сухої речовини та вод-
невих іонів у хімусі шлунка, порожньої та клубової 
кишок у поросят. Згодовування піддослідним тва-
ринам мінеральних добавок у певних поєднаннях 
супроводжується зміною концентрації водневих 
іонів під час процесів травлення в різних відділах 

шлунково-кишкового тракту. 
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1. Схема проведення досліду 
Групи тварин і їх раціони 

дослідні Періоди 
досліду 

Тривалість 
періоду, діб 

Кількість 
днів відбору 
проб хімусу контрольна 1 2 3 

Підготовчий 6 - ОР ОР ОР ОР 
Перехідний 10 - ОР у складі ОР було 

Обліковий 3 3 ОР 2% СМК 1,7% Л,  
0,3% ЕП 

0,5% СМК, 
1,25% Л, 
0,25% ЕП 

 

 
Мал. 1. Схема накладання шлунково-

кишкових фістул: 1 – шлунок; 2 – порожня 
кишка; 3 – клубова кишка. 

Тривалість досліду була розбита на три періоди: 
підготовчий, перехідний та обліковий. 
В експериментах із вивчення травлення у під-

дослідних тварин використовували методику 
накладання фістули на шлунок (за В.О. Басовим, 
1954) та порожню й клубову кишку (за О.В. Квас-
ницьким, 1951) [4] (мал. 1). 
За два тижні до операції підсвинків, відібра-

них для накладання фістул, поміщали в індиві-
дуальні станки, де вони утримувалися під час 
дослідів. Усі ветеринарні обробки та деґельмін-
тизація проводилися заздалегідь, при цьому ре-
тельно стежили за станом здоров'я тварин. 
У перехідний період піддослідні тварини зви-

кали до корму й повністю з'їдали його за нор-
мою. В обліковий період проводили фізіологічні 
дослідження. 
Годували та напували поросят упродовж фізі-

ологічних експериментів індивідуально; реєст-
рували кількість з'їденого корму та випитої води. 
Оперованих фістульних тварин утримували 

постійно в індивідуальних станках; відбір проб 
хімусу проводили у спеціальних клітках (свиней 
заздалегідь привчали до проведення тут проце-
дур). Після кількох сеансів годування в клітках у 
поросят вироблявся умовний рефлекс на місце 
годівлі – в наступному вони самостійно заходи-
ли сюди й вели себе спокійно. У трьохмісячному 

віці їм була проведена операція накладання хро-
нічної фістули на шлунок, порожню та клубову 
кишки. Фістульні трубки виготовляли з органіч-
ного скла, а їх розміри забезпечували здатність 
тривалого використання оперованих свиней. 
Впродовж облікового періоду проводили від-

бір проб хімусу з фістул шлунка, порожньої та 
клубової кишок із двохгодинними інтервалами, а 
саме: голодна проба (за годину до годівлі), через 
дві години після прийняття корму й наступні – 
через чотири та шість годин. 
У досліді вивчали вміст сухої речовини й вод-

невих іонів у хімусі таких ділянок шлунково-
кишкового тракту: шлунок, порожня та клубова 
кишки. 
Аналізи досліджуваних показників проводили 

згідно з існуючими методиками [5, 8-9]. Одер-
жані цифрові матеріали в дослідах підлягали 
статистичній обробці [11].  
Результати досліджень. Загальна кількість 

сухої речовини в хімусі шлунка поросят піддос-
лідних груп знаходилась у межах від 13,09 до 
19,56% (табл. 2). Не встановлено істотної різниці 
з цим показником між дослідними групами та 
контрольною. Однак спостерігається тенденція у 
зміні величин за вмістом сухої речовини між ін-
тервалами відбору проб хімусу. Найменша кон-
центрація її становить у період одержання “го-
лодної проби”, найбільша – через дві години пі-
сля прийняття корму (р≤0,001). Надалі цей показ-
ник поступово знижується, хоча й не перевищує 
рівня “голодної проби”. 
Порівняно з вмістом сухої речовини в хімусі 

шлунка поросят дослідних груп і контрольної 
ймовірної різниці не встановлено. 
Вміст сухої речовини в хімусі порожньої кишки, 

порівняно зі шлунком, значно зменшується й дорів-
нює 5,10-9,86%. Різниця між показниками контро-
льної групи та трьома дослідними помітна, хоча 
достовірна лише для другої й третьої (р≤ 0,001). 
Що стосується динаміки кількості досліджу-

ваної речовини, то вона характеризується різким 
збільшенням її через дві години після годівлі 
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2. Вміст сухої речовини в хімусі шлунка, порожньої  
та клубової кишок піддослідних поросят, %, M±m 

Групи 
дослідні 

1 Відбір проб через різні  
інтервали, год. 

2 n контрольна I II III 
Шлунок 

0 12 14,89±0,30 15,43±0,26 15,89±0,28 16,37±0,19 
2 12 18,07±0,35 18,59±0,23 19,15±0,33 19,56±0,12 
4 12 14,60±0,18 14,94±0,17 15,39±0,18 15,85±0,16 
6 12 13,09±0,15 13,41±0,19 13,81±0,16 14,22±0,20 

У середньому за три дні 48 15,16±0,12 15,59±0,15 16,06±0,14 16,50±0,11 
Порожня кишка 

0 12 6,12±0,21 6,89±0,15 7,25±0,11 7,62±0,17 
2 12 8,39±0,19 9,34±0,11 9,49±0,09*** 9,86±0,08*** 
4 12 6,48±0,24 6,95±0,10 7,39±0,18 7,61±0,13 
6 12 5,10±0,26 5,83±0,16 6,72±0,14 6,94±0,12 

У середньому за три дні 48 6,52±0,12 7,25±0,10 7,71±0,12 8,02±0,10 
Клубова кишка 

0 12 8,33±0,16 8,58±0,11 8,84±0,15 9,19±0,16 
2 12 10,53±0,11 10,84±0,15 11,16±0,09 11,61±0,12 
4 12 11,04±0,16 11,37±0,19 11,73±0,18 12,18±0,18 
6 12 12,45±0,12 10,67±0,12 11,02±0,13 11,47±0,13 

У середньому за три дні 48 10,58±0,10 10,36±0,11 10,68±0,15 11,11±0,16 
Примітка: 1. Інтервали: 0 – “голодна проба” (за годину до годівлі), 2; 4; 6 – через 2, 4 та 6 год. після 

прийняття корму; 2. n – кількість проб; 3.*** – р≤0,001 – різниця вірогідності порівняно з контролем. 

3. Динаміка рівня концентрації водневих іонів хімусу шлунку, порожньої та клубової кишки 
піддослідних поросят, ph, M±m 

Групи 
дослідні 

1Відбір проб через різні  
інтервали, год. 

2n контрольна I II III 
Шлунок 

0 12 2,94±0,12 3,24±0,11* 3,42±0,12 3,66±0,12*** 
2 12 2,90±0,12 3,22±0,13 3,36±0,11 3,58±0,13 
4 12 2,76±0,12 3,02±0,10 3,24±0,12 3,42±0,09 
6 12 2,70±0,12 2,92±0,14 3,18±0,12 3,34±0,10 

У середньому за три дні 48 2,82±0,08 3,12±0,09 3,30±0,10 3,50±0,11*** 
Порожня кишка 

0 12 5,75±0,32 5,85±0,32 6,56±0,36 6,92±0,31* 
2 12 5,83±0,30 6,46±0,37 6,77±0,26* 7,44±0,48*** 
4 12 6,03±0,27 6,68±0,24 6,99±0,26 7,64±0,31*** 
6 12 6,30±0,30 6,63±0,36 7,20±0,44 7,85±0,40** 

У середньому за три дні 48 5,99±0,15 6,48±0,28 6,89±0,21** 7,46±0,17*** 
Клубова кишка 

0 12 5,40±0,29 6,00±0,34 6,20±0,29* 6,41±0,28 
2 12 5,52±0,30 6,08±0,29 6,35±0,39 6,54±0,35** 
4 12 5,69±0,33 6,20±0,22 6,48±0,24 6,65±0,41 
6 12 6,03±0,17 6,32±0,25 6,62±0,23 6,78±0,16** 

У середньому за три дні 48 5,65±0,09 6,15±0,09 6,42±0,08 6,59±0,09*** 
Примітка: 1. Інтервали: 0 – “голодна проба” (за годину до годівлі), 2; 4; 6 – через 2, 4 та 6 год. пі-

сля прийняття корму; 2. n – кількість проб; 3. * – р≤0,05; ** – р≤0,01; *** – р≤0,001 – різниця вірогід-
ності порівняно з контролем. 
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порівняно з “голодною пробою” (р≤0,001). 
Впродовж наступних періодів (через чотири та 
шість годин) концентрація її поступово знижува-
лася. 
Концентрація сухої речовини в хімусі клубо-

вої кишки, порівняно з порожньою, була вищою 
й складала 8,33-12,18%. Закономірність вмісту її 
була аналогічною як у шлунку, так і в досліджу-
ваних кишках. Так, між періодом “голодної про-
би” й через дві, чотири і шість годин після при-
йняття корму спостерігається поступове збіль-
шення концентрації сухої речовини в хімусі. За 
цим показником між дослідними та контроль-
ною групами достовірної різниці не встановлено.  
Рівень Рh хімусу в шлунку, порожній та клу-

бовій кишках збільшується від 2,70 до 3,66; 5,75-
7,85 та 5,40-6,78 відповідно (табл. 3). 
Кількість водневих іонів у хімусі шлунка, по-

рожньої та клубової кишок за період від “голод-
ної проби” до шести годин після прийняття кор-
му змінювалася несуттєво. 
Що стосується різниці між показниками в хі-

мусі шлунка дослідних та контрольної груп, то 
вона була ймовірна лише для третьої дослідної в 
період “голодної проби” (р≤0,001), а також (у 
середньому) за три дні досліду (р≤0,001). 
Ще більша різниця встановлена між концентра-

цією водневих іонів у хімусі порожньої кишки до-
слідних груп та контрольною, однак достовірність 

виявлена лише для третьої дослідної: через дві, 
чотири, шість годин та в цілому впродовж досліду.  
Динаміка показника Рh хімусу клубової киш-

ки за три дні досліду, порівняно з контрольною 
групою, була достовірно вищою для дослідних 
груп, а у третій ще й через дві та шість годин 
після годівлі тварин. 
Таким чином, при згодовуванні мінеральних 

добавок у певних поєднаннях спостерігається 
зміна концентрації водневих іонів під час проце-
сів травлення в різних відділах шлунково-
кишкового тракту. Комплексна кормова добавка 
дещо підвищує рівень Рh, особливо у хімусі по-
рожньої кишки. 
Результати наших досліджень підтверджують 

основні положення О.В. Квасницького, О.М. Бакє-
євої, Д.І. Поліводи, Є.З. Ткачова про фізіологічні 
процеси травлення в організмі поросят, а також 
поглиблюють їх закономірності й розкривають 
нові особливості мінерального обміну в них. 
Висновки.  
1. Під впливом різних поєднань мінеральних 

кормових добавок у годівлі поросят за вмістом 
сухої речовини у хімусі шлунка, порожньої та 
клубової кишок суттєвої різниці не встановлено. 

2. Концентрація водневих іонів хімусу зале-
жить від ділянки шлунково-кишкового тракту й 
дії мінеральних елементів, особливо в складі 
комплексної кормової добавки. 
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Постановка проблеми. Покращання поста-
чання населення продуктами харчування високої 
якості є однією з головних задач тваринництва. 
У виробництві екологічно чистої продукції 

важливим фактором є її мікроелементний склад. 
До недавнього часу мікроелементи розгляда-

лися в основному з точки зору їх біологічної не-
обхідності. Діяльність людини призвела до пере-
розподілу мікроелементів, підвищення забруд-
неності зовнішнього середовища й, відповідно, 
сільськогосподарської продукції токсичними 
речовинами. Це призвело до виникнення нового 
напряму у дослідженні мікроелементів – ви-
вчення токсичності та пошуку шляхів зниження 
їх вмісту у продуктах забою тварин. 
Із хімічних елементів найбільш токсикологіч-

не й санітарне значення мають важкі метали 
(ВМ) – ртуть, кадмій, свинець, мідь, цинк, ні-
кель, хром та ін., а також металоїди – миш’як, 
фтор, сурма і селен. 
До важких металів відносяться метали з пито-

мою вагою понад 5,02/см3 і молекулярною масою 
понад 40. 
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) 

найнебезпечнішими серед ВМ вважає кадмій, 
ртуть і свинець. Однак слід мати на увазі, що 

токсичність кожного металу залежить від його 
кількості. Існують дані, що ці „токсичні елемен-
ти” в певній кількості потрібні для організму. 
Так, зокрема, кадмій регулює вміст цукру в кро-
ві; гострота зору залежить від рівня селену. 
Ртуть виявлена в молекулі ДНК. Миш’як бере 
участь у нуклеїновому обміні синтезу білку. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. В 
останні роки в науковій сільськогосподарській 
літературі все частіше зустрічаються роботи із 
визначення вмісту важких металів у ґрунтах, 
кормових засобах та різних біологічних ткани-
нах тварин, а також пошук шляхів зниження їх 
токсичної дії на організм тварин із метою одер-
жання екологічно чистої продукції. Ці питання 
висвітлені в наукових роботах провідних вчених 
Д.О. Мельничук, В.Г. Герасименко, О.І. Розпут-
нього, І.В. Калініна, Д.А. Засєкіна, Е.А. Печкуро-
вої, О.Н. Новикової, А.Д. Саженюк, В.К. Шинка-
ренко та інших [4, 6-10, 14, 16]. 
Мета досліджень та методика їх проведен-

ня. Метою досліджень є аналіз літературних 
джерел із проблеми токсичності важких металів 
у свинарстві. Для цього ми провели збір матеріа-
лу з досліджуваної теми та піддали його обробці. 
Результати досліджень. Аналіз літературних 

джерел та наукових праць показав, що джерела-
ми надходження важких металів у навколишнє 
середовище є: 

1. Викиди ВМ в атмосферу при видобутку ме-
талів у металургійній, хімічній промисловості та 
при опалюванні цементної сировини, горіння 
вугілля й нафти. 

2. Інтенсивне розсіювання свинцю з вихлоп-
ними газами автомобілів і літаків. 

3. Надходження важких металів у грунт у 
процесі зрошування посівів стічними водами. 

4. Використання у годівлі тварин різних міне-
ральних речовин із природних джерел. 
Вивчення характеристики конкретних токсич-

них металів свідчить, що у сільському господар-
стві ртуть пов’язана з використанням фунгіци-
дів, надходження її в атмосферу буває також у 

Представлено дані з дослідження питань надхо-
дження важких металів у навколишнє середовище, 
впливу їх на організм тварин, зокрема свиней, на-
копичення важких металів у кормах і різних біоло-
гічних тканинах свиней та результати пошуку 

зниження впливу токсичної дії свинцю на організм 
відгодівельних свиней шляхом регулювання в раціо-
нах тварин рівня протеїну, вітамінів, кальцію, ци-
нку, а також добавок (ехінацеї пурпурової, мінера-
льного адсорбенту опоки, глини та кормових гар-
бузів). Найбільш перспективною добавкою до раці-
онів свиней для зниження токсичності важких 
металів є природні цеоліти і мінеральний адсор-

бент – опока. 
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зонах виготовлення целюлози. Поїдання кормів 
із підвищеним вмістом цього елемента призво-
дить до отруєння тварин. Першим проявом ртут-
ного токсикозу є гостра ниркова недостатність. 
Кадмій пов’язаний з широким використанням 

у сільському господарстві фосфатів та з викида-
ми в атмосферу відходів електронної й лакофар-
бової промисловості. При вживанні свиньми кор-
мів із високим вмістом кадмію, концентрація 
його в печінці, нирках і м’язах значно підвищу-
ється. Надлишок кадмію супроводжується зни-
женням гемоглобіну, глюкозурією, пошкоджен-
ням ниркових канальців. 
Свинець є одним із найрозповсюдженіших не-

безпечних забруднювачів довкілля. Його щоріч-
ні промислові й транспортні викиди становлять 
близько 400000 тонн. Свинець пошкоджує у тва-
рин нервову, травну, серцево-судинну та ендо-
кринну системи, викликаючи порушення бага-
тьох обмінних процесів. У свиней ознаками от-
руєння свинцем є втрата апетиту, пригнічення, 
пронос, сліпота, збудження, проте в більшості 
випадків отруєння проходить безсимптомно і 
супроводжується лише зниженням продуктивно-
сті тварин [9].  
Згідно з санітарними нормами якості продово-

льчої сировини та харчових продуктів, до токсич-
них елементів, за якими контролюються продо-
вольчі товари, відносяться свинець, кадмій, 
миш’як, ртуть, мідь і цинк (табл. 1). 
Оскільки якість продуктів тваринництва зале-

жить від якості кормів, то ці ж елементи (табл. 1) 
повинні контролюватися і при годівлі тварин. 
У таблиці 2 представлені дані з максимально 

допустимого рівня (МДР) окремих металів у кор-
мах, кормових добавках для сільськогосподарсь-
ких тварин згідно з „Методичними вказівками 
щодо вмісту деяких хімічних елементів в кор-
мах, кормових добавках для сільськогосподарсь-
ких тварин”, затверджених Державним Департа-
ментом ветеринарної медицини Міністерства 

АПК України у 1998 році [14]. 
Дослідження мікроелементного ланцюга «кор-

ми – тварини – продукти тваринництва» прово-
дяться з використанням сучасних аналітичних 
методів. Досить широкого розповсюдження на-
були поляриметричний та атомно-адсорбційний 
методи [12, 15]. 
Співробітниками Інституту свинарства ім. 

О.В. Квасницького УААН був проведений аналіз 
на вміст важких металів у кормових культурах 
для тварин (ячменю, пшениці, кукурудзи, вівса, 
зеленої маси, буряків та ін.), які вирощувалися 
на землях господарств, розташованих поблизу 
великих промислових міст: Донецька, Запоріж-
жя, Полтави, Кременчука. Аналіз одержаних да-
них показав, що підвищеної кількості свинцю і 
кадмію, в порівнянні з максимально-допустимим 
рівнем, не встановлено. Свинець концентрується 
переважно в зеленій масі, соломі, гичці буряка, у 
меншій мірі – у зерні злакових та коренеплодах. 
За вмістом кадмію такої залежності не встанов-
лено. За даними інших дослідників, також не 
встановлено вмісту важких металів у кормових 
засобах, що б значно перевищувало максималь-
но допустимий рівень. Однак в окремих зразках 
зерна пшениці та ячменю концентрація кадмію 
вдвоє перевищувала МДР, а в зразках гороху – 
вчетверо. Оскільки поруч джерел надходження 
кадмію не було, найімовірнішою причиною цьо-
го був незначний вміст цинку у ґрунтах, внаслі-
док чого рослина нагромаджує замість цинку 
його хімічний аналог – кадмій. Окремі дослідни-
ки вважають, що вміст свинцю в кормах збіль-
шується з ростом родючості ґрунтів і може ста-
новити від 2,07 до 5,19 мг/кг [11]. 
Вивчення накопичення важких металів у різ-

них тканинах тварин показало: вони акумулю-
ються, в основному, в кістках, печінці та нирках, 
і в незначній мірі – у м’язевій та жировій ткани-
нах [2, 11, 15]. 

1. Гранично допустимий рівень важких металів у продовольчій сировині  
та деяких продуктах 

Хімічний елемент Назва продукту свинець кадмій миш’як ртуть мідь цинк 
М’ясо 0,5 0,05 0,1 0,03 5,0 70,0 
Молоко 0,1 0,03 0,02 0,005 1,0 5,0 
Риба 1,0 0,2 1,0 0,6 10,0 40,0 

Зернові для муки 0,5 0,1 0,2 0,03 10,0 50,0 
Зернобобові 0,5 0,1 0,3 0,02 10,0 50,0 
Масло, жири 0,1 0,03 0,1 0,03 0,5 5,0 

Висівки пшеничні 1,0 0,1 0,2 0,03 20,0 130,0 
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2. Максимально допустимий рівень (МДР) окремих хімічних елементів у кормах  
та кормових добавках для сільськогосподарських тварин (мг/кг корму) 

Комбікорми 
ВРХ і ДРХ птиця Хімічний 

елемент свині відгодівля молочні відго-
дівля 

яйце-
носні 

Зерно 
та зер-
но-

фураж

Грубі та 
соковиті 
корми 

Корене-
бульбо-
плоди 

Корми мі-
кробного 
синтезу 

Міне-
ральні 
добавки,
в т.ч. 
цеоліти

Ртуть 0,1 0,1 0,05 0,1 0,05 0,1 0,05 0,05 0,1 0,1 
Кадмій 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 
Свинець 5,0 5,0 3,0 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 50,0 
Миш’як 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 50,0 
Мідь 80,0 30,0 30,0 80,0 80,0 30,0 30,0 30,0 80,0 500,0 
Цинк 100, 100,0 50,0 100,0 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 1000,0 
 
Нагромадження в організмі токсичних елемен-

тів залежить від умов годівлі, інтенсивності рос-
ту, фізіологічного стану тварин та різних стресо-
вих ситуацій. Усі мінеральні елементи можуть 
мати токсичну дію, якщо вони вживаються у 
значній кількості. Загальним для всіх металів є 
порушення їх функціональної ролі в обміні ре-
човин. Із біохімічної точки зору, токсична дія 
іонів важких металів у значній мірі пов’язана зі 
здатністю органічно з’єднуватися з білками в 
групі SH, порушуючи нормальну роботу ферме-
нтів та інших біологічно-активних речовин [7-8]. 
Слід мати на увазі, що біологічні потреби тварин 
у мінеральних речовинах та прояв токсичності 
останніх залежать не лише від рівня макро- і мі-
кроелементів у раціоні, а й від їх біологічної до-
ступності з різних кормових джерел у процесі 
всмоктування, транспортування, депонування та 
екскреції. У складному процесі обміну речовин 
мінеральні елементи знаходяться в тісному 
зв’язку і взаємодіють не тільки між собою, а й з 
органічними компонентами, зокрема білками. 
Вивчення особливостей обміну важких металів в 
організмі тварин дає можливість направити об-
мін речовин у бік ефективного використання ко-
рмів та одержання від тварин максимуму проду-
кції високої якості. Основним шляхом захисту 
організму від токсичних речовин є підвищення 
загальних захисних функцій організму та ство-
рення умов годівлі для виведення токсинів [3, 6, 
16]. 
У кінці 90-х років минулого століття вчені різ-

них наукових установ почали працювати над 
проблемою зниження дії токсичних елементів на 
організм тварин та зменшення накопичення кі-
лькості важких металів у продуктах тваринницт-
ва за рахунок використання найбільш дешевих, 
ефективних і нешкідливих для здоров’я тварин 
компонентів [3, 5-6, 16]. 

Ці пошуки зводяться до наступних напрямків: 
1. Введення до складу комбікормів природних 

сорбентів (цеолітів, опоки, глини) [3, 7]. 
2. Використання лікарських рослин (зокрема 

сухої кропиви, листя лопухів, ехінацеї пурпуро-
вої, хвоща польового) [3, 6]. 

3. Введення до складу раціонів слабих кислот 
та солей (цитрат натрію, поліамінокарбонових 
кислот, йодистого калію), які з важкими метала-
ми утворюють сполуки, що легко виводяться з 
сечею [6]. 

4. Використання відходів при виробництві пи-
ва (солоду і солодових ростків). 

5. Добавка в корм солей кальцію, що приско-
рюють переміщення свинцю з м’яких тканин у 
кістки [5]. 

6. Балансування раціонів тварин за поживни-
ми речовинами (протеїн, мікроелементи та віта-
міни) [16]. 

7. Введення до складу комбікормів джерел ві-
таміну С з метою підвищення імунітету тварин 
[3]. 
В Інституті свинарства ім. О.В. Квасницького 

УААН [3, 5, 12-13, 16] проводилася науково-
дослідна робота з визначення можливості зни-
ження впливу токсичної дії свинцю на організм 
відгодівельних свиней шляхом регулювання в 
раціонах тварин рівня протеїну, вітамінів, каль-
цію, цинку та інших мікроелементів, а також до-
бавок ехінацеї пурпурової в кількості 2% від ма-
си корму, мінерального адсорбенту опоки і гли-
ни (3%) та кормових гарбузів (15% по масі), як 
джерел вітамінів С і А. Проведені дослідження 
показали, що підвищена кількість свинцю про-
являє свою токсичність у меншій мірі при відго-
дівлі свиней збалансованими раціонами за про-
теїном, макро- та мікроелементами і вітамінами 
згідно з нормами годівлі. Кращою добавкою до 
раціонів виявився мінеральний адсорбент опока. 
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Введення її в кількості 3% знижує накопичення 
свинцю в тілі на 7,14% [3]. 
Висновки. Враховуючи все викладене вище, 

можна дійти таких висновків: 
1. Вміст окремих важких металів у кормових 

культурах показав, що їх суттєвого підвищення, 
порівняно з максимально-допустимим рівнем, не 
встановлено. Свинець концентрується в більшій 
мірі у зеленій масі, соломі, гичці буряка, в мен-
шій – у зерні злакових та коренеплодах.  

2. Накопичення важких металів у різних тка-
нинах тварин показало, що вони акумулюються 
в основному в кістках, печінці та нирках, і в не-

значній мірі – у м’язевій та жировій тканинах. 
3. При згодовуванні раціонів для свиней, в 

складі яких знаходився свинець у підвищеній 
кількості, необхідно витримувати рівень пере-
травного протеїну не нижче 115 г/кг, балансува-
ти раціони за мінеральним складом та вітаміна-
ми. Зокрема, кількість кальцію в раціонах повин-
на бути на рівні 8,0 г/кг, цинку – 60 мг/кг. 

4. Одною з перспективних добавок до раціонів 
свиней для зниження токсичності важких мета-
лів є природні цеоліти і мінеральний адсорбент – 
опока. Рекомендується вводити їх до складу ра-
ціонів у кількості 3% до маси корму. 
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Постановка проблеми. Гормони залоз внут-
рішньої секреції впливають на обмінні процесі в 
організмі, в результаті чого прискорюється чи 
сповільнюється ріст тварин, а це, в свою чергу, 
позначається на продуктивності. Вміле управ-
ління функціями ендокринних залоз може дати 
практиці тваринництва значні можливості щодо 
одержання від сільськогосподарських тварин 
більшої кількості продукції з меншими затрата-
ми на її виробництво. 
Пристосування організму до несприятливого 

впливу зовнішнього середовища здійснюється за 
допомогою гіпофізарно-адреналової системи. 
Важливою ланкою в ній є гіпофіз, який пере-
ключає нервову реґуляцію на гормональну. Його 
адренокортикотропний гормон стимулює біосин-
тез кортикостероїдів кори наднирників, які є не-
обхідною складовою частиною складного нейро-
гуморального механізму, що забезпечує кореляцію 
й інтеґрацію функцій в організмі та їх пристосу-
вання до різних умов зовнішнього середовища. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. Із 
наднирників великої рогатої худоби виділено 46 
стероїдів, більшість із яких є біологічно неактив-
ними і лише 8 сполук (гідрокортизон, кортико-

стерон, альдостерон, кортизон, 11-дегідрокорти-
костерон, 17-окси-11-дезоксикортикостерон і 19-
оксикортикостерон) здатні відтворювати дію 
екстракту, однак це не означає, що вони є гор-
монами, які інкретуються наднирниками в кров 
у природних умовах [4]. 
Із усіх виділених із наднирників стероїдів син-

тезується лише три: 17-оксикортикостерон, кор-
тикостерон і альдостерон. Після видалення над-
нирників ці сполуки здатні повністю відновити 
всі основні порушення в організмі тварин. Спів-
відношення інкреції перших двох гормонів у рі-
зних тварин неоднакове. Кора наднирників ве-
ликої рогатої худоби виділяє гідрокортизон і 
кортикостерон у співвідношенні 1:1 [5, 10]. 
Стероїдні гормони є реґуляторами таких важ-

ливих біологічних процесів як адаптація до стре-
су, розмноження, водно-сольовий, жировий і вуг-
леводний обміни. Глюкокортикоїдні гормони син-
тезуються у пучковій зоні кори наднирників [8]. 
Функція наднирників широко вивчається в 

медицині у зв’язку з окремими захворюваннями 
людей. Недостатня секреція гормонів кори над-
нирників може обумовлюватися порушенням 
функції одного з деяких ланцюгів гіпофізарно-
адреналової системи [2-3]. 
Активність гіпофізу і глюкокортикоїдну функ-

цію кори наднирників у великої рогатої худоби 
вивчали у зв’язку з газоенерґетичним, вуглевод-
но-мінеральним обмінами та адаптації травного 
каналу до умов активації гіпофізарно-наднирни-
кової системи [7]. 
Мета досліджень та методика їх проведень. 

Враховуючи важливість гіпофізарно-адреналової 
системи в компенсаторно-пристосовних реакціях 
організму, ставилася мета вивчити морфолого-
функціональні особливості гіпофізу і наднирників 
у молодняка великої рогатої худоби в зв’язку з 
віком і низьким рівнем його годівлі. Крім того, 
передбачалося з’ясувати, чи відбувається віднов-
лення нормальної фізіологічної діяльності дослі-

Представлені дані про морфо-фізіологічні функції 
гіпофізу і наднирників у бугайців чорно-рябої поро-
ди за умов зниженого рівня годівлі від народження 
до 5-ти місяців і від 5 до 10-місячного віку. У пері-
оди недогодівлі бугайців встановлено зниження 
маси ендокринних залоз і живої маси тварин до-
слідних груп. Бугайці ІІ групи, які знаходилися на 
зниженому рівні годівлі, досягли маси тварин кон-
трольної групи 15-місячного віку в 17 місяців 26 
днів, а ІІІ – 16 місяців 12 днів. Виявлена залеж-
ність між масою туші та гормональною діяльні-

стю наднирників. 
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джуваних залоз при переведенні тварин із низько-
го рівня годівлі на наступну годівлю досхочу. 
Матеріал і методика досліджень. Для прове-

дення дослідження було відібрано 27 новонаро-
джених бугайців чорно-рябої породи, з яких 
трьох забили для вивчення морфолого-
функціональних особливостей залоз через декі-
лька годин після народження, а решту розподі-
лили на 3 групи: І – контрольну, ІІ, ІІІ – дослідні. 
Бугайці І групи від народження і до 15-

місячного віку забезпечувалися кормами у від-
повідності до існуючих норм, розрахованих сто-
совно одержання середньодобових приростів 
800-1000 г. Тварини ІІ групи від народження до 
5-місячного віку знаходилися на низькому рівні 
годівлі з метою одержання середньодобових 
приростів 200-250 г. Бугайці ІІІ групи до п’яти 
місяців перебували на оптимальному рівні годів-
лі, а від п’яти- до 10-місячного віку були переве-
дені на знижений рівень годівлі. 
Тварини дослідних груп (другої – від 5-місяч-

ного, а третьої – від 10-місячного віку) забезпе-
чувалися годівлею досхочу з тим, щоб на кінець 
вирощування вони отримали таку ж кількість 
корму, яку вжили бугайці І групи до 15-місяч-
ного віку. 
Схема випоювання телят І і ІІІ груп була роз-

рахована на 300 кг незбираного і 700 кг збирано-
го молока, а бугайців ІІ групи, які перші 5 міся-
ців життя знаходилися на зниженому рівні годі-
влі, – на 130 кг незбираного і 150 кг збираного 
молока. 
У пасовищний період піддослідним тваринам 

згодовували зелені корми (жито, вико-овес, ку-
курудзу), а в стійловий – сіно, силос кукурудзя-
ний, люпиновий і кормові буряки. Із концентро-
ваних кормів давали комбікорм, макуху соняш-
никову і лляну, а в окремі періоди – висівки 

пшеничні і дерть (ячмінну, пшеничну, вівсяну). 
 За період вирощування бугайці ІІ групи вжи-

ли кормів (у середньому на голову) на 186,6 к.од. 
більше, а тварини ІІІ групи – на 154,6 к. од. ме-
нше, ніж бугайці І групи. Середньодобові приро-
сти тварин І групи за ввесь період вирощування 
знаходилися в межах 823-921 г, ІІ в періоди оп-
тимальної годівлі – 922-953 г, а ІІІ – 860-1100 г. 
Після забою тварин препарували гіпофіз і 

наднирники, звільняли їх від інших тканин і 
зважували. Гормональну активність кори наднир-
ників бугайців визначали за концентрацією 17-
оксикортикостероїдів (17-ОКС) у плазмі пери-
феричної крові за методом Сільбера і Портера в 
модифікації Н.А. Юдаєва і Ю.А. Панкова, а 
отримані дані в мкг% перераховували з розрахун-
ку на літр [9]. Для вивчення типів клітин адено-
гіпофізу гістологічні зрізи тканини фарбували 
альціановим синім-шиф-оранж „Ж” [11], а об’єм 
ядер визначали за формулою Якобі [1]. 
Результати досліджень. Забої тварин здійс-

нювали відповідно до схеми досліду. Дані про 
передзабійну живу масу, масу туші та чисту ма-
су тіла подані в таблиці 1. 
Бугайці ІІ групи, які знаходилися на знижено-

му рівні годівлі від народження до 5-місячного 
віку, за живою масою поступалися на 102,7 кг 
тваринам І групи. До 10-місячного віку вони 
суттєво відставали в рості й, порівняно з контро-
лем, різниця становила 110,6 кг (р < 0,01), а у 
віці 17 місяців 26 днів вони перевершили бугай-
ців І групи на 8,7 кг. 
Тварини ІІІ групи, які утримувалися на зни-

женому рівні годівлі від п’яти до десяти місяців, 
також поступалися за живою масою на 118,3 кг 
бугайцям І групи (р < 0,01). Після переведення їх 
на годівлю досхочу вони досягли маси тварин І 
групи в 16 місяців 12 днів. 

1. Показники м’ясної продуктивності піддослідних тварин, кг, M±m 
Жива маса 

Група 
Вік,  

місяців- 
днів 

до голодної  
витримки 

перед  
забоєм 

Маса туші  
з жиром поливу 

Чиста маса  
тіла 

Забійний 
вихід, % 

І новона-
роджені – 35,3±3,71 20,9±3,22 34,9±3,71 60,1 

І 5 166,7±11,79 154,3±10,48 85,6±5,25 133,5±7,99 57,2 
ІІ 5 64,0±3,21** 58,7±2,85*** 25,4±1,86*** 45,8±3,58*** 44,2 
І 10 323,3±12,20 304,3±9,24 171,2±8,47 266,7±10,13 60,2 
ІІ 10 212,7±4,70** 200,0±3,61*** 105,5±4,34 174,6±5,56** 55,4 
ІІІ 10 205,0±11,36** 190,3±8,95*** 92,2±4,54** 153,8±6,54 50,4 
І 15 435,0±9,07 418,7±7,75 235,1±4,14 370,2±2,23 60,4 
ІІ 17-26 443,7±7,69 427,7±4,98 241,5±2,22 382,9±5,39 61,3 
ІІІ 16-12 438,7±11,89 420,3±13,64 229,1±5,93 363,3±8,35 59,0 
** р < 0,01; *** р < 0,001 
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Отримані дані узгоджуються з узагальненням 
професора К.Б. Свєчина [6] про те, що ступінь 
компенсації недорозвитку організму, виклика-
ний недогодівлею, прямо пропорційний наступ-
ним умовам живлення тварин і обернено пропор-
ційний віку, силі і тривалості несприятливих 
умов життя. 
За масою туші бугайці ІІ групи 5-місячного 

віку вірогідно поступалися тваринам І групи (р < 
0,001), а за забійним виходом – на 13%. Перебу-
вання бугайців ІІІ групи від 6 до 10 місяців на 
зниженому рівні годівлі викликало зменшення 
маси туші на 79 кг (р < 0,01), а забійного вихо-
ду – на 9,8%. У тварин 15-місячного віку і стар-
ше різниця в забійній масі була незначною. 
Маса гіпофізу, наднирників і концентрація 17-

ОКС у периферичній крові наведена в таблиці 2. 
Гіпофіз, порівняно з іншими залозами внутрі-

шньої секреції, має важливе значення для життє-
діяльності організму. Він реґулює функцію над-
нирників та інших ендокринних залоз. Дослі-
дження цих органів в умовах зниженого рівня 
годівлі дає нам уяву про деякі закономірності 
індивідуального розвитку великої рогатої худоби 
в постнатальний період. 
Із віком бугайців маса гіпофізу збільшувалася 

в 5-місячному віці на 0,81 г, в 10-місячному – на 
1,08 г, а наднирників відповідно на 5,6 і 10,81 г, 
порівняно з аналогічними органами новонаро-
джених телят. Знижений рівень годівлі викликав 
зміну маси досліджуваних ендокринних залоз. У 
бугайців ІІ групи, які знаходилися на зниженому 
рівні годівлі від народження до 5-місячного віку, 
маса гіпофізу зменшилась в 2,01, наднирників – 

в 1,99 разу. Недостатня годівля тварин ІІІ групи 
від п’яти до десяти місяців їх життя менше впли-
вала на залози внутрішньої секреції: гіпофіз зме-
ншився в масі на 1,19, наднирників – у 1,57 разу, 
порівняно з такими органами бугайців І групи. 
Статистично вірогідна різниця відмічена у тва-
рин, які знаходилися на зниженому рівні годівлі 
від народження до 5-місячного віку (р < 0,05, р < 
0,01). 
Визначення активності й резервних можливо-

стей наднирників є одним із вирішальних на-
прямів у виробленні методів реґулювання об-
мінних процесів в організмі. Найвища інкреція 
17-ОКС відмічена у новонароджених телят 
(106,73 мкг/л), яка з віком тварин знижувалася. 
Недостатній рівень годівлі бугайців ІІ групи у 5-
місячному віці викликав зниження інкреторної 
функції кори наднирників на 18,15 мкг/л, а годі-
вля досхочу цих тварин від шести до десяти мі-
сяців не сприяла підвищенню глюкокортикоїдної 
функції залози. Кора наднирників бугайців ІІІ 
групи, які знаходилися від шести до 10-місяч-
ного віку на недостатньому рівні годівлі, в мен-
шій мірі знижувала інкрецію (на 13,71 мкг/л). 
Переведення тварин ІІ і ІІІ груп після низького 
рівня на годівлю досхочу, яка тривала до досяг-
нення живої маси 15-місячних бугайців І групи, 
не сприяла повному відновленню секреції кори 
наднирників. 
Для з’ясування функції аденогіпофізу проведе-

ні цитогістологічні дослідження. Цитоплазма клі-
тин аденогіпофізу бугайців І групи була інтенсив-
но забарвлена, з чітко вираженою ґрануляцією, 
що характеризує її високу активність (табл. 3).  

2. Маса гіпофізу, наднирників (г) і концентрація 17-ОКС у периферичній крові (мкг/л)  
піддослідних бугайців, М±m 

У тому числі Група Вік,  
місяців-днів Гіпофіз Наднирники ліві праві 17-ОКС, мкг/л 

І новона-
роджені 0,50±0,06 2,60±0,43 1,32±0,22 1,28±0,21 106,73±26,71 

І 5 1,31±0,10 8,21±0,78 4,24±0,51 3,96±0,37 60,54±7,68 

ІІ 5 0,64±0,01** 4,12±0,53* 2,30±0,27* 1,82±0,26** 42,39±3,37 

І 10 1,58±0,15 13,41±1,80 6,72±0,87 6,69±0,95 50,56±6,61 

ІІ 10 1,42±0,07 9,29±0,45 4,71±0,16 4,58±0,33 39,92±5,64 

ІІІ 10 1,32±0,07 8,55±0,17 4,35±0,08 4,20±0,10 36,85±6,83 

І 15 1,81±0,41 15,58±1,82 7,87±0,66 7,70±1,19  37,42±3,91 

ІІ 17-26 2,28±0,08 18,13±0,47 9,46±0,34 8,67±0,22 23,64±4,10 

ІІІ 16-12 2,36±0,14 15,71±1,08 7,98±0,47 7,73±0,68 22,19±4,23 
* р < 0,05; ** р < 0,01 
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3. Об’єм ядер клітин аденогіпофіза піддослідних тварин, мкм3, M±m 
Ядра клітин Група Вік,  

місяців-днів соматотропних гонадотропних тиреотропних 
І новонароджені 38,88±2,81 48,43±5,53 63,31±4,86 
І 5 56,93±5,05 64,03±4,46 72,93±3,29 
ІІ 5 37,57±2,34* 70,89±5,49 115,36±10,89* 
І 10 44,72±5,57 56,02±7,63 116,31±4,47 
ІІ 10 38,76±5,42 51,32±7,73 99,43±8,67 
ІІІ 10 53,00±5,10 66,51±4,70 119,05±12,79 
І 15 42,55±7,46 65,69±4,20 124,99±8,08 
ІІ 17-26 39,60±5,80 63,66±4,66 130,86±9,86 
ІІІ 16-12 40,27±4,90 57,79±5,20 120,19±7,47 

* р < 0,05 
Дані таблиці 3 свідчать про те, що цитоплазма 

клітин аденогіпофізу бугайців ІІ групи, які від 
народження до п’яти місяців знаходилися на ни-
зькому рівні годівлі, містила менше секреторних 
ґранул, знижувалась інтенсивність її забарвлен-
ня, а у тварин ІІІ групи 10-місячного віку, які 
знаходилися на низькому рівні годівлі від шести 
до десяти місяців, ці показники змінювалися мен-
ше, ніж у тварин ІІ групи 5-місячного віку. Дещо 
посилилась інтенсивність забарвлення цитопла-
зми і підвищилась її ґрануляція у бугайців ІІ і ІІІ 
груп, які після періодів перебування на знижено-
му рівні були переведені на годівлю досхочу. 
Недогодівля тварин ІІ групи від народження 

до п’яти місяців вплинула на величину ядер, яка 
корелює з гормональною функцією клітин. Віро-
гідна різниця зменшення їх величини отримана 
за ядрами соматотропних клітин (Р<0,05), тоді 
як ядра гонадотропів і тиреотропів були більши-
ми, а ядра тиреотропів вірогідно перевершували 
такі тварин І групи (р < 0,05). Подібна тенденція 
спостерігалась і за величиною ядер у бугайців ІІІ 
групи, хоча віроґідної різниці не встановлено. У 
тварин 15-місячного віку і старше дещо менша 
величина ядер була у бугайців ІІІ групи. 
Нами визначена залежність між концентраці-

єю 17-ОКС і масою туші піддослідних тварин. У 
новонароджених відмічена низька залежність  
(г = 0,267), а в період від п’яти до п’ятнадцяти 
місяців життя у тварин, які знаходилися на оп-
тимальному рівні годівлі, відмічена висока від-
носна мінливість (г = 0,780 – 0,999). 
Телята ІІ групи, які знаходилися на низькому 

рівні годівлі від народження до 5-місячного віку, 
мали низьку залежність (г = 0,326 – 0,344). Бу-

гайці ІІІ групи, які недоотримували корм від 5-ти 
до 10-ти місяців мали середній рівень кореляції 
(г = 0,655). Отже тварини, які піддавалися низь-
кому рівню годівлі, мали відносну мінливість 
між концентрацією 17-ОКС і масою туші нижчу, 
ніж бугайці контрольної групи. 
Висновки 
1. Низький рівень годівлі бугайців від наро-

дження до п’ятимісячного віку викликав вірогід-
не зниження маси гіпофізу, наднирників (р < 
001, р < 0,05), величини ядер соматичних клітин 
(р < 0,05), інтенсивності забарвлення цитоплаз-
ми і гормональной функції кори наднирників, а 
недостатня годівля від п’яти до десяти місяців у 
меншій мірі вплинула на активність досліджува-
них ендокринних залоз. Годівля досхочу (після 
періодів недогодівлі) сприяла підвищенню фун-
кцій залоз, але повного відновлення їх активнос-
ті в кінці вирощування не відбулося. 

2. Втрата живої маси бугайцями (в період 
знижених рівнів годівлі) знаходилась у прямій 
залежності від віку тварин: чим молодший орга-
нізм, тим він сильніше реагував на чинник годі-
влі і тим він триваліший час відновлював втра-
чену масу. Бугайці ІІ групи досягли живої маси 
тварин 1 групи 15-місячного віку в 17 місяців 26 
днів, а третьої – у 16 місяців 12 днів. Встановле-
на кореляція між концентрацією 17-
оксикортикостероїдами в периферичній крові та 
масою туші молодняку великої рогатої худоби. 

3. Подальша робота повинна спрямовуватися 
на вивчення взаємодії гіпофізарно-адреналової 
системи з щитоподібною і статевими залозами та 
впливом їх на м’ясну продуктивність великої 
рогатої худоби. 
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Постановка проблеми. М’ясо і сало є важли-
вими продуктами харчування людей, оскільки 
вони є основними джерелами білків, жирів, вуг-
леводів, мінеральних речовин і вітамінів. Сви-
нина, в порівнянні з м’ясом інших видів домаш-
ніх тварин, відрізняється найбільшою засвоюва-
ністю білка. В ній міститься менше, ніж у м’ясі 
інших видів тварин, таких неповноцінних білків 
як колаген і еластин. Біологічна цінність внут-
рім’язового і підшкірного свинячого жиру поля-
гає в підвищеному вмісті незамінних полінена-
сичених жирних кислот [3]. 
Як свідчать дослідження останніх років, крім 

генетичної обумовленості й належності до статі, 
на якість свинини суттєвий вплив здійснюють 
умови вирощування та відгодівлі тварин, їх вік, 
жива маса, особливості годівлі, транспортування 
і забій. Ці фактори в більшості випадків можуть 
слугувати в якості ефективних прийомів ціле-
спрямованого управління формуванням якості 
туш і м’яса свиней. 
Якість м’яса має генетичну обумовленість і 

змінюється в залежності від породи, живої маси, 
віку тварин, умов зовнішнього середовища. 
Аналіз основних досліджень і публікації, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Породні відмінності якості свинини базуються 
на кількісному співвідношенні та ступені фор-
мування м’язової й жирової тканин. М’ясо сви-
ней сальних і м’ясо-сальних порід уже до 5-6-
місячного віку має комплекс хімічних і фізико-
біологічних властивостей, які визначають його 
зрілість, а м’ясних і беконних – до 6-7-місячного. 

Тому тварини різних напрямів продуктивності в 
один і той же віковий період дають свинину різ-
ного морфологічного складу та якості. 
Для якісної характеристики м’яса має значен-

ня не лише кількість жиру в м’язовій тканині, 
але й дифузність його розподілу. Міжпучковий 
жир розміщується в прошарках сполучної тка-
нини м’ясо-сальних свиней у вигляді невеликих 
скупчень. У м’ясних тварин жирові клітини роз-
міщені більш дифузно між окремими м’язовими 
пучками й доволі часто зустрічаються в середині 
пучків між окремими м’язовими волокнами, що 
робить тканину більш ніжною. Прошарки пери-
мізія, особливо їх волокнисті структури, у під-
свинків м’ясного напряму продуктивності менш 
розвинуті, в результаті чого вміст протоплазма-
тичного білка в м'ясі цих тварин на 1-5% вище, 
ніж у свиней великої білої і, особливо, мирго-
родської породи [3]. 
Якість м’яса в значній мірі залежить від струк-

тури м’язової тканини, а цей показник вважають 
однією з породних ознак. Кількість і якість основ-
них компонентів мускулатури багато в чому ви-
значають харчові переваги м’яса. Співвідношення 
між структурними елементами м’язів – також ва-
жливий показник оцінки якості м’яса [2].  
Відомо, що ріст і розвиток м’язової тканини в 

онтогенезі має важливе значення для м’ясності 
тварин.  
М’ясо тварин є основним джерелом повноцін-

них білків у харчуванні людини. Плазма 
м’язових клітин має повноцінні білки, а сполуч-
на тканина – неповноцінні. Від кількості, влас-
тивостей і розміщення сполучної тканини зале-
жить ніжність м’яса. На ніжність м’яса також у 
значній мірі впливає і структура волокон і 
м’язових пучків, вміст жиру і його розташування. 
Працями багатьох дослідників встановлено, 

що свині різних порід значно відрізняються між 
собою за енерґією росту, оплатою корму і вихо-
дом продукції. 
Мета досліджень та методика їх проведень.  
Матеріал для дослідження брали при забої тва-

рин (по 5 голів кожної породи) з найдовшого му-

Ріст і розвиток м’язової тканини в онтогенезі має 
виключно важливе значення для м’ясності тварин. 
Однак, чимало питань мікроморфології скелетної 
мускулатури свиней по породах потребують по-
глибленого вивчення. Вивчено гістоструктуру най-
довшого м’яза спини свиней п’яти порід: великої 
білої, миргородської, ландрас, полтавської м’ясної, 

червоно-поясної спеціалізованої лінії. 
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скула спини на рівні останнього грудного хребця. 
Проби фіксували 10-процентним розчином нейт-
рального формаліну і заливали у целоїдин за за-
гальноприйнятою у гістології методикою. 
Зрізи товщиною 10-15 µ, підготовлені відпові-

дно вздовж і впоперек м’язових волокон, фарбу-
вали гематоксилін-еозином, гематоксиліном (за 
Гейденгайном) для виявлення сполучної тканини 
(за Ван-Гізоном і Моллорі). 
На одержаних препаратах вивчали розвиток 

м’язових волокон (діаметр, форму, структуру, 
розміщення і кількість у м’язових пучках першо-
го порядку); форму, структуру, величину та роз-
міщення ядер у м’язовому волокні, розвиток 
м’язових пучків і сполучної тканини. 
Для виявлення ліпідів проби заливали в жела-

тин. Зрізи, одержані на санному мікротомі з тер-
моохолоджуючим столиком товщиною 20-30 µ, 
фарбували Суданом ІІІ, колоїдним розчином су-
дана ІІІ (за Ромейсом), Суданом чорним Б (за 
Лізоном). 
Для гістологічних досліджень шматочки най-

довшого м'яза спини досліджуваних тварин роз-
мірами 1х1х1 см фіксували в 10% нейтральному 
формаліні впродовж однієї-двох діб, потім зне-
воднювали в спиртах висхідної концентрації (від 
500 до абсолютного), після чого заливали в па-
рафін за класичною методикою [4]. 
З отриманих блоків на санному мікротомі ви-

готовляли серійні зрізи товщиною 7,5 мкм, які 
забарвлювали гематоксилин-еозином і укладали 
в полістирол. 
Фотографування мікропрепаратів проводили 

на мікроскопі Leica Laborlux В із цифровою мік-
рофотонасадкою. 
На мікрофотографіях поперечних зрізів най-

довших м'язів, відібраних методом випадкових 
чисел, визначали наступні показники: 

1. Пайове співвідношення між м'язовими волок-
нами, волокнистою сполучною тканиною і жиро-
вою тканиною за допомогою сітки Вейбеля [1]. 

2. Середній діаметр м'язових волокон, для чого 
проводили по 100 вимірювань у кожному випадку. 
Результати досліджень. Проведені дослі-

дження свідчать, що у свиней при досягненні 
100 кг живої маси у найдовшому мускулі спини 
переважають м’язові волокна полігональної фор-
ми діаметром 40-50 µ. Рідше зустрічаються 
округлі та овальні волокна. По периферії пучка 
першого порядку в більшості розташовуються 
великі м’язові волокна чотири-, п’ятикутної фор-
ми. Міофібріли в них розташовуються не досить 
щільно, іноді створюючи поля Конгейма. У де-
яких пучках на периферії розташовуються одне-

два великих округлих м’язових волокна. Вони 
бідні на ядра, інтенсивно фарбуються гематок-
силіном і здаються гомогенними. 
У м’язовому пучку ближче до середини між 

волокнами полігональної форми можна спосте-
рігати дві-три групи, що утримують по 2-6 
м’язових волокон округлої та овальної форм. 
Міофібріли в них розташовуються рівномірно і 
досить щільно. У ендомізії між цими м’язовими 
волокнами спостерігається значно більше капі-
лярів і формених елементів сполучної тканини. 
Діаметри м’язових волокон довшого мускула 

спини свиней мають певну різницю, причому 
більш істотна різниця між середніми діаметрами 
м’язових волокон у свиней порід найбільш конт-
растних типів. 
Для свиней м’ясного напряму продуктивності 

характерна значно більша наявність товстих 
м’язових волокон. Коли при середньодобових 
приростах 250-350 г у свиней великої білої, мир-
городської порід м’язових волокон із діаметром 
до 50 мкм налічується, відповідно, 75,8 і 76,3%, 
то у свиней порід ландрас, полтавська м’ясна та 
червоно-поясної спеціалізованої лінії їх кількість 
зменшується до 70,0-70,7%. Це й обумовлює бі-
льший середній діаметр м’язових волокон у да-
них тварин, незважаючи на те, що тонких воло-
кон у них майже однакова кількість. 
При більш високих середньодобових прирос-

тах підвищувалася кількість м’язових волокон із 
діаметром до 50 мкм і, відповідно, кількість 
м’язових волокон із діаметром понад 50 мкм 
зменшувалася. Найтоншими м’язові волокна бу-
ли у тварин миргородської породи (44,01 мкм 
при приростах 600-800 г) і 37,4 мкм – при серед-
ньодобових приростах до 1000 г. Зазначена тен-
денція зберігалась у свиней усіх порід. При се-
редньодобових приростах до 600-800 г кількість 
м’язових волокон понад 50 мкм була на рівні 
18,1-22,2%. При середньодобових приростах до 
1000 г кількість волокон більше 50 мкм зменшу-
валося до 13,6-18,5%.  
На поздовжньому зрізі більшість м’язових во-

локон мають добре виявлену поперечну смугас-
тість. У м’язових пучках зустрічаються 1-2 
м’язових волокна з наявністю дегенеративних 
процесів. 
Ядра м’язових волокон у більшості мають па-

личковидну форму, розташовуються по перифе-
рії волокон і зорієнтовані по довгій вісі волокна. 
За середніми показниками довжини і ширини 
ядер істотної різниці не спостерігається. 
При вивченні гістологічних препаратів вста-

новлено, що найдовший м'яз свиней великої бі-
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лої породи складається з м'язових волокон і спо-
лучнотканинного компоненту. Зовні ввесь м'яз 
покритий товстою сполучнотканинною оболон-
кою – епімізієм. 
Від епімізія всередину м'яза відходять тонші 

сполучнотканнині перетинки, товщина яких ста-
новить, в середньому, 70-120 мкм, – ці перетин-
ки оточують пучки м'язових волокон і назива-
ються перимізій. 
Основа перимізія представлена бідною клі-

тинними елементами рихлою волокнистою спо-
лучною тканиною, в якій виявляється незначна 
кількість різної з величини острівців жирової 
тканини. 
Усередині перимізія розташовані кровоносні 

судини, що живлять м'язову тканину, а також 
нервові волокна. Основними клітинними елемен-
тами перимізія є фібробласти. Окрім них у пери-
васкулярних зонах зрідка зустрічаються тканин-
ні базофіли, макрофаги і лімфоцити. 
Як уже йшлося, перимізій розділяє пучки м'я-

зових волокон, які на поперечному зрізі мали 
неправильну форму (що, можливо, пов'язано з 
процесами фіксації і дегідратації). У кожному 
пучку налічувалося, в середньому, 40-70 м'язо-
вих волокон. 
У тварин великої білої породи від перимізія 

всередину пучків відходять тонкі (30-50 мкм) 
прошарки рихлої сполучної тканини, що містять 
одиничні фібробласти, незначну кількість аморф-
ної міжклітинної речовини й рідкісні колагенові 
волокна. 
Ці прошарки оточують кожне м'язове волокно, 

утворюючи між ними сполучнотканинну мере-
жу, що містить обмінні мікросудини і нервові 
волокна. 
У цілому загальна кількість сполучнотканин-

ного компоненту м'яза (перимізій і ендомізій) на 
поперечному зрізі у тварин даної породи стано-
вила 27,6%, із яких 21,6% займала волокниста 
сполучна тканина. 
М'язові волокна найдовшого м'яза на подовж-

ніх зрізах мали витягнуту форму, на поперечних 
– неправильну циліндрову, овоидную форму. 
У цілому ж при проведенні морфометричних 

досліджень м'язові волокна на поперечному зрізі 
займали 72,4% площі. 
У свиней миргородської породи діаметр м'я-

зових волокон коливається від 25 до 100 мкм; 
середній діаметр – 44,71мкм; найчастіше зустрі-
чалися м'язові волокна, діаметр яких знаходився 
в межах 40-50 мкм. 
Особливості гістологічної будови найдовшого 

м'яза свиней миргородської породи.  

При вивченні гістологічних препаратів найдов-
шого м'яза тварин даної породи привертає до 
себе увагу принципова схожість в її будові з по-
передньою, у зв'язку з чим при характеристиці 
препаратів тварин даної і подальших груп ми 
базуватимемося на морфометричних даних, що 
характеризують співвідношення усередині м'яза 
сполучнотканинного і волоконного компонентів, 
діаметри м'язових волокон. 
Так, загальна кількість сполучнотканинного 

компоненту м'яза на поперечному зрізі у тварин 
даної породи була дещо більшою, склавши 32,6%, 
з яких 24,4% займала волокниста сполучна ткани-
на, жирова тканина, острівці якої в ендомізії зу-
стрічалися значно частіше (займала 8,2%). 
Пучки м'язових волокон мали дещо меншу 

площу; усередині кожного з них налічувалося в 
середньому 40-60 м'язових волокон, діаметр 
яких коливався в значних межах (від 25 до 110 
мкм). Середній діаметр м'язових волокон при 
проведенні морфометричних досліджень стано-
вив 44,01 мкм; найчастіше виявлялися волокна з 
діаметром близько 35-45 мкм. 
При вивченні поперечних зрізів найдовшого 

м'яза свиней породи ландрас встановлено, що тов-
щина перимізія складала 40-60 мкм, жирові клітки 
в перимізії зустрічалися в досить незначній кілько-
сті, товщина прошарків внутрішньопучкової спо-
лучної тканини була в межах 15-30 мкм. 
При морфометричному дослідженні встанов-

лено, що сполучнотканинний компонент займає 
26,9% площ, з яких жирової тканини припадає 
на частку 4,7%. М'язові волокна займали 73,1% 
площ поперечного зрізу, в кожному пучку їх на-
лічувалося, в середньому, 30-40 штук. 
Діаметр м'язових волокон знаходився в межах 

25-125 мкм. Середній діаметр волокон склав 
46,46 мкм. 
При вивченні найдовшого м'яза свині породи 

полтавська м'ясна встановлено, що товщина пери-
мізія складала 35-70 мкм, кількість жирових клі-
ток, що знаходяться в нім, була незначною. Тов-
щина ендомізію була в межах 15-30 мкм, у кожно-
му пучку налічувалося 40-80 м'язових волокон. 
При морфометричному дослідженні встанов-

лено, що сполучнотканинний компонент займає 
28,2% площ, з яких на частку жирової тканини – 
всього лише 4,3%. На частку м'язових волокон 
припадає 71,8% площ поперечного зрізу. 
Діаметр м'язових волокон змінюється в незнач-

них межах (31,3-75 мкм). З-поміж них переважа-
ли волокна з діаметром 40-55 мкм, середній діа-
метр м'язових волокон був відносно невеликий 
(45,86 мкм). 
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При вивченні препаратів тварин червоно-
поясної спеціалізованої лінії встановлено, що 
перимізій у всіх випадках мав незначну товщи-
ну, показники якої знаходилися в межах 30-50 
мкм, жирові клітини в нім були наявні в незнач-
них кількостях, товщина ендомізію знаходилася 
в межах 15-30 мм. 
На поперечному зрізі сполучнотканинний ком-

понент займав 23,1% площ, з яких на жирову тка-
нину припадало всього 4,1%, на частку м’язових 
волокон – 72,4% площ поперечного зрізу. 
У пучках налічувалося 40-60 м'язових воло-

кон. Серед товстих м'язових волокон переважали 
ті, що мали діаметр до 85 мкм. Найтонші волок-
на мали діаметр 12,5 мкм, найтовщі – 110 мкм. 
Середній діаметр волокон становив 45,34 мкм. 
Висновки. 
1. Проведені гістологічні дослідження найдов-

ших м'язів свиней різних порід свідчать про 

принципову схожість їх будови. Відмінності 
зводяться до різного співвідношення між сполуч-
нотканинним компонентом м'яза, жировою тка-
ниною і м'язовими волоконами. 

2. У свиней порід м'ясного напряму відносна 
площа припадає на м’язові волокна більше, ніж у 
порід сального напряму; прошарки сполучної 
тканини усередині м'язів (ендо- і перимізій) та-
кож тонші, жирова тканина в перимізії зустріча-
ється рідше. 

3. У порід м'ясо-сального напряму дані показ-
ники займають проміжне положення між двома 
першими. 

4. Істотних відмінностей в діаметрі м'язових 
волокон у порід різних напрямів не виявлено, 
проте зауважимо, що у порід м'ясного напряму 
діаметр м’язових волокон коливався в дещо 
менших межах, ніж у порід сального напряму. 
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Постановка проблеми. Як відомо, перетрав-
ність, тобто рівень використання поживних ре-
човин корму, в значній мірі залежить від віку, 
інтенсивності росту, породності, а також індиві-
дуальних особливостей тварин [1]. 
Вченими проведено значний об'єм досліджень, 

які свідчать про вплив генетичних факторів на 
перетравність поживних речовин корму [3]. 
Окремі автори стверджують, що різниця в пе-

ретравності корму тваринами окремих порід на-
стільки незначна, що не виходить за рамки їх 
індивідуальних відхилень. Іншими ж дослідни-
ками встановлено, що деякі породи та їх помісі 
відрізняються за обміном речовин [4]. Однак, 
зазвичай, тварини м'ясного напрямку продуктив-
ності мають кращу перетравність поживних ре-
човин корму. Відомо, що підвищена інтенсив-
ність росту, висока скоростиглість, краща здат-
ність до відгодівлі помісних тварин пов'язані з 
інтенсивним обміном речовин [2]. 
Зі зростанням попиту на м'ясну свинину висо-

кої якості з'являється необхідність вести селек-
цію свиней за м'ясними властивостями як при 
чистопородному розведенні, так і при різних по-
єднаннях. У зв'язку з цим для добору, а також 
підбору вкрай важливо знати породні та індиві-
дуальні відмінності в обміні речовин свиней ви-
хідних батьківських форм із метою формування 
м'ясо-сальних якостей їх потомства в онтогенезі. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми.  
Центральним ланцюгом білкового обміну є 

азот як постійна і актерна частина протеїну. Де-
фіцит протеїну веде до порушення обміну речо-
вин і зниженню продуктивності тварин. При 
цьому зростають затрати на виробництво продук-
ції, тому вивчення обміну азотистих речовин, їх 
засвоєння організмом тварин являє собою знач-
ну господарську цінність [1]. 
У відповідності з усіма відомими біологічній 

науці фактами можна вважати: ніщо в організмі 
так спадково не детерміновано, як процеси син-
тезу білка. Це відкриває можливості селекційно-
го поліпшення тварин за рахунок здатності ефек-
тивного перетравлення азоту корму. 
Використання корму складається з його пере-

травлювання і засвоєння поживних речовин. У 
перетравності поживних речовин корму раціону 
виявлені міжпородні відмінності. 
В окремих дослідженнях встановлено, що по-

роди м'ясного напрямку продуктивності мають 
здатність до підвищеного використання азоту 
корму, який бере активну участь у формуванні 
м'язової тканини [5, 7]. 
Організм свиней досить чутливий до пору-

шення мінерального живлення, що призводить 
до розладу обміну речовин, погіршення викори-
стання корму, затримки росту, зниження продук-
тивності тварин. 
Неабияку роль для тварин відіграє кальцій і 

фосфор та їх співвідношення. Знаходячись у тілі 
тварин у різних формах, вони виконують різно-
манітні функції, обумовлюючи постійний обмін 
речовин і життєдіяльність організму.  
Мета досліджень та методика їх проведень.  
Метою досліджень було вивчення рівня вико-

ристання поживних речовин корму та баланс 
азоту, кальцію, фосфору у свиней великої білої 
породи (І група), миргородської (ІІ група), ланд-
рас (ІІІ група), полтавської м’ясної (ІV група), 
червоно-поясної спеціалізованої лінії (V група). 
На перетравність і обмін речовин у свиней 

впливає чимало факторів: фізіологічний стан 
тваринного організму, якість і склад кормів, тем-
пература і вологість приміщень і багато інших. 

Наведено результати дослідження рівня викорис-
тання поживних речовин корму та баланс азоту, 
кальцію, фосфору свиньми різного напрямку продук-
тивності. Суперечливі літературні дані з питань 
перетравності поживних речовин корму в організ-
мі свиней різних генотипів вказують на доціль-
ність проведення спеціальних досліджень, тим 
паче, що знання фізіологічних процесів, зокрема, 
перетравності поживних речовин і використання 
азоту корму, дають можливість глибше контро-

лювати селекційний процес. 
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Унаслідок цього такі досліди повинні проводи-
тися з дотриманням чітких методичних прийо-
мів. Відхилення від методики і техніки прове-
дення дослідів може перекрутити дійсні показ-
ники, привівши до неправильних висновків. 
У дослідженнях із перетравності кормів і ра-

ціонів – залежно від мети постановки дослідів, а 
також вікових і виробничих груп свиней – мо-
жуть застосовуватися наступні методи постанов-
ки дослідів: метод груп, метод періодів, комбі-
нований метод груп-періодів, диференційований 
метод періодів. 
У досліді використовувався метод періодів, 

який застосовується на тваринах у віці 7-8 міся-
ців і старше, коли виключена вікова відмінність 
у перетравності й обміні речовин в окремі пері-
оди за інших рівних умов годівлі. Крім того, ме-
тод застосовується при вивченні порівняльних 
показників перетравності та поживної цінності 
раціонів або окремих кормів і обміну речовин за 
різних фізіологічних станів тварин [6]. 
Метод періодів дає найдостовірніші результа-

ти, оскільки показники тварин у групі порівню-
ються з показниками тих же тварин, але в іншо-
му періоді досліду. Цим виключається вплив ін-
дивідуальних відмінностей тварин у показниках 
обміну речовин. 
Для дослідів підбиралися здорові тварини, нор-

мально розвинені, такі, які мають хороший апетит. 
Дослідження проводилися на відгодівельному 

молодняку. Перед комплектуванням піддослід-
них груп відгодовуваних свиней необхідно було 
провести дегельмінтизацію всього молодняку, з 
якого передбачалося відбирати тварин. 
Після цього відібрали (в 1,5-2 рази більше від 

потреби) нормально розвинених тварин, без будь-
яких ознак відхилення від норми й тримали їх про-
тягом 15-ти днів на однаковому раціоні (поперед-
ній період годівлі). Після цього комплектували 
піддослідні групи з урахуванням породи, віку, ста-
ті, походження, енергії зростання за попередній 
період годівлі. До аналогів включалися тварини з 
відмінністю у віці не більше п’яти днів; різниця у 
вазі тварин-аналогів не перевищувала 1,5 кг.  
Кількість тварин у кожній піддослідній групі 

становила три голови. 
Після відбору тварин для дослідів і комплекту-

вання груп свині поступали в обмінні клітки. Перед 
цим склали акт відбору та комплектування груп. 
Відібрані для дослідів тварини поміщалися в 

спеціальні клітки, пристосовані для збору виді-
лень і оббиті оцинкованим залізом або пластма-
сою. У кожну клітку поміщали одну тварину.  
Підлога клітки з нахилом у бік вивідної труб-

ки припіднята на 15-20 см, аби можна було віль-

но підставити судину для збору сечі, що витікала 
по виведеній під клітку трубці. 
У приміщеннях, де містяться тварини, реєст-

рували показання термометра і психрометра, 
крім того щодня визначали абсолютну і відносну 
вологість. 
Кожен період досліду підрозділявся на три етапи.  
1. Підготовчий – тварин привчали до кліток на 

раціоні, призначеному схемою досліду.  
2. Перехідний – тварин годували так само, як і 

в облікові дні, тобто заздалегідь відваженими 
кормами, з урахуванням їх вологості.  

3. Обліковий етап, коли проводили збір і облік 
виділень – калу, сечі й молока. 
Перед початком підготовчого етапу кожну 

тварину зважували, і ця маса була початковою 
масою тварин у досліді. 
За цією масою проводили розрахунок норм 

годівлі на 1 кг живої маси. Крім того, тварин 
зважували на початку облікового етапу годівлі. 
В кінці досліду тварин також зважували; ця маса 
була кінцевою масою тварин у досліді. 
Результати досліджень. Результати фізіоло-

гічних досліджень, передбачених цією роботою 
в цілому, свідчать про високий рівень перетрав-
ності тваринами поживних речовин корму. Вод-
ночас спостерігались і певні відмінності між 
групами за перетравністю окремих компонентів. 
Так, тварини червоно-поясної спеціалізованої 

лінії м'ясних свиней (V група) краще за інших пе-
ретравлювали суху речовину корму. Різниця між V 
та ІІ піддослідними групами за цим показником 
становила 1,39%. За перетравністю органічної ре-
човини та безазотистих екстрактивних речовин з-
поміж тварин різних груп істотної різниці не вияв-
лено. Перетравність була на високому рівні: орга-
нічна речовина – 79,89-81,12%, безазотисті екстра-
ктивні речовини – на рівні від 87,66% (у тварин 
миргородської породи) до 90,31% (у підсвинків 
червоно-поясної спеціалізованої лінії).  
Спостерігалась обернено-пропорційна залеж-

ність між засвоюванням жиру та засвоєнням про-
теїну. Найкраще перетравлювали протеїн свині 
м’ясного напрямку продуктивності ІІІ-V груп. У 
той же час перетравність жиру в тварин цих груп 
було дещо нижчою: від 54,08% (у свиней червоно-
поясної спеціалізованої лінії) до 55,12% (у тварин 
полтавської м’ясної породи). Свині миргородської 
породи краще за інших перетравлювали жир, але 
гірше – протеїн (різниця з червоно-поясною спеці-
алізованою лінією становила 3,17%).  
Клітковина корму перетравлювалась усіма 

піддослідними тваринами практично на одному 
рівні – в межах 38,11-39,89%.  
Підвищення відкладення азоту створює перед-



СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО 

ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії • № 1 • 2009 68 

умови до меншого ожиріння туші, більш продо-
вженого росту м'язових тканин і більшому вихо-
ду м'яса в туші. Аналізуючи дані проведених 
нами досліджень, можна констатувати, що сере-
дні результати азотистого балансу в піддослід-
них свиней знаходилися на різному рівні.  
Дані балансових дослідів свідчать, що тварини 

V піддослідної групи краще утримували кормо-
вий азот в організмі й менше інших виділяли 
його з калом та сечею. 
Найменше азоту в тілі відкладалося у тварин 

IІ піддослідної групи – вони ж найбільше виді-
ляли його з сечею (11,80 г), що на 1,74 г переви-
щувало показники молодняку V піддослідної 
групи, які найбільше споживали азоту з кормом. 
У тварин I, ІІІ, та ІV груп відкладення азоту зна-
ходилося в межах 20,53-21,11 г. 
Серед представників усіх груп кращим транс-

форматором кормового протеїну в білок власно-
го тіла виявилися тварини V піддослідної групи, 
– вони ефективніше використовували азот (на 
5,03%) від прийнятого і на 6,99% – від перетрав-
ного, в порівнянні з тваринами ІІ групи, де вка-
заний показник виявився найменшим. Ці дані 
фізіологічного досліду не суперечать результа-
там науково-господарського досліду. Піддослід-
ні тварини V групи, порівняно з тваринами ін-
ших груп, краще використовували азот корму, в 
результаті чого вони інтенсивніше росли й кра-
ще оплачували корми. 
Аналіз приведених результатів досліджень 

свідчить, що тварини всіх груп споживали май-
же однакову кількість Са з кормом, але викорис-
товували його по-різному. Найбільша кількість 
кальцію відкладалась в організмі тварин ІV та V 
піддослідних груп. Використання ними кальцію 
у відсотковому відношенні від прийнятого зна-
ходилося по групах у межах 45,42-46,24 відсот-

ків. Вони ж характеризувались і підвищеним 
відсотком відкладення кальцію від перетравле-
ного (96,68-97,2%). Несуттєво поступалися за 
цим показником тварини ІII піддослідної групи, 
де він становив 95,52 відсотків. У цілому ж по-
казники засвоєння тваринами кальцію в усіх 
групах знаходилися на високому рівні. 
Дані обміну фосфору організмом піддослідних 

тварин показують, що, на відміну від кальцію, 
показники відкладення фосфору в їх тілі мали 
менші відхилення й знаходилися у вужчому діа-
пазоні, однак відрізнялися між собою. Найбіль-
ше фосфору в організмі засвоювалось у тварин 
ІІІ піддослідної групи (3,85 мг) та V групи (3,97 
мг). У ровесників I та II піддослідних груп ці 
показники були дещо нижчими. Тварини ІІ гру-
пи мали найменші показники відкладення його в 
тілі (3,47 мг), у тому числі й у відсотковому від-
ношенні від прийнятого (30,73%). 
Відкладення фосфору від прийнятого у пред-

ставників усіх піддослідних груп знаходилося в 
межах 30,73-33,95%. 
Використання фосфору у відсотковому від-

ношенні від перетравленого знаходилося по гру-
пах у межах 98,56-99,36%. 
Висновки: 1. Результати фізіологічних дослі-

джень свідчать про високий рівень перетравності 
тваринами поживних речовин корму. В той же 
час спостерігались і певні відмінності між гру-
пами за перетравністю окремих компонентів.  

2. Середні результати азотистого балансу в під-
дослідних свиней знаходилися на різному рівні. 
Піддослідні тварини червоно-поясної спеціалізо-
ваної лінії краще використовували азот корму. 

3. Найбільша кількість кальцію відкладалась в 
організмі тварин полтавської м’ясної породи та 
червоно-поясної спеціалізованої лінії. 
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Постановка проблеми. Інтенсифікація свинар-
ства – першорядне завдання вирішення продово-
льчої проблеми країни, за рахунок виробництва 
достатньої кількості м'ясної продукції з мінімаль-
ними витратами матеріально-грошових коштів. 
Розвиток галузі свинарства в значній мірі за-

лежить від висококваліфікованого науково-
методичного забезпечення, наукових розробок 
та їх впровадження у виробництво, використан-
ня сучасних енергозберігаючих технологій, новіт-
ніх генетико-селекційних методів із визначення 
потенційної продуктивності тварин, удоскона-
лення існуючих й створення нових порід, типів і 
ліній, організації кормової бази та оптимальних 
умов утримання тварин. 
У селекційній роботі важливе значення має ви-

користання внутрішньопородного і міжпородного 
гетерозису, рівень якого визначається поєднаніс-
тю батьківських генотипів. При цьому поліпшен-
ня продуктивних якостей селекційних стад відбу-
вається за рахунок підвищення гетерогенності за 
позитивного поєднання вихідних форм, цілесп-
рямованого відбору та підбору на підтримання 
генетичної мінливості ознак [3-4, 6]. 
Одним із методів популяційної генетики оцінки 

генотипів шляхом діалельних поєднань є вивчення 
констант ефектів комбінаційної здатності. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв'язання проблеми. В 
зоотехнічній практиці набуло широкого розпо-
всюдження створення в племінних господарст-
вах стад тварин, які тривалий час розводилися в 
умовах ізоляції, методом ротації коротких ліній з 
їх кросуванням по поколіннях. У таких замкну-
тих популяціях формується заводський тип, се-
лекційне плато яких підтримується послідовним 
відбором і підбором. При цьому має місце кон-
солідація стада не лише за певними селекційни-
ми, але й за іншими (однак суворо контрольова-
ними) ознаками [1-2, 5]. 
Довготривале розмежоване розведення пред-

ставників окремих генотипічно однорідних селек-
ційних груп у різних еколого-кліматичних і гос-
подарських умовах дозволяє виробити у них пе-
вну різноякісність. При поверненні тварин таких 
ліній у господарство-оригінатор збагачується 
спадкова основа, збільшується діапазон мінли-
вості, виникає можливість для пошуків вдалих 
поєднань і запобігання вимушених інбредних 
парувань, а також збільшується кількість гілок у 
лініях і родинах [9]. Тому можна припустити, що 
подібні селекційні популяції відрізняються між 
собою за такою генетичною властивістю, як 
комбінаційна здатність, кількісна оцінка якої має 
суттєве практичне значення при розведенні та 
удосконаленні свиней полтавської м'ясної поро-
ди (ПМ) у різних регіонах України. 
Основним критерієм оцінки ліній і родин за 

методами підбору є визначення загальної (ЗКЗ) і 
специфічної (СКЗ) комбінаційної здатності. До-
сконале вивчення міжлінійних відмін за загаль-
ною поєднанністю, специфічним і реципрокним 
ефектами продуктивних якостей свиней необ-
хідне для виявлення кращих кросів при внутрі-
шньопородній селекції, особливо при створенні 
ізольованих типів [7-8]. 

____________________ 
* Керівник – кандидат сільськогосподарських наук С.В. Акімов 

Наведено результати впливу факторів комбіна-
ційної здатності, а також їх ефектів на репроду-
ктивні, відгодівельні та м'ясні якості при прове-
денні реципрокних варіантів підбору свиней полта-
вської м'ясної породи різних селекційних стад. 

Встановлено, що продуктивність тварин у різній 
мірі залежить як від загальної і специфічної ком-
бінаційної здатності, так і від реципрокних ефек-
тів. Співставлення фактичних величин продуктив-
них ознак із розрахунковими свідчить про можли-
вість достатньо вірогідно прогнозувати репродук-
тивні, відгодівельні та м'ясні якості внутрішньо-

породних поєднань селекційних стад. 
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Встановлено, що загальна комбінаційна здат-
ність залежить від адитивної дії генів, а специфіч-
на – від явищ домінування й епістазу. Величина 
ЗКЗ зростає з підвищенням ступеню фенотипо-
вої детермінації ознак, а специфічна з підвищен-
ням коефіцієнта успадковуваності зменшується 
[6]. 
Така генетична обумовленість комбінаційної 

здатності є важливим елементом у прогнозуван-
ні ефекту гетерозису та визначенні найефектив-
ніших методів селекції при удосконаленні про-
дуктивних ознак тварин. 
Мета та методика досліджень. Дослідження 

проводились в умовах племінного заводу ДП 
«Експериментальна база «Надія» ІС ім. О.В. Квас-
ницького УААН. 
Метою роботи було вивчити комбінаційну 

здатність свиней полтавської м'ясної породи різ-
них селекційних стад – племзаводу дослідного 
господарства (ПМпз) і племрепродуктора ООО 
«Колос-2002» Луганської області (ПМпр). 
Для виконання поставлених завдань було сфор-

мовано 4 піддослідні групи тварин: 1 – ПМпз х 
ПМпз; 2 – ПМпр х ПМпр; 3 – ПМпз х ПМпр; 4 – 
ПМпр х ПМпз. 
Вплив загальної комбінаційної здатності 

(ЗКЗ), специфічної комбінаційної здатності 
(СКЗ) та їх реципрокних ефектів на продуктивні 
ознаки свиней вивчали за першим методом ма-
тематичної моделі Б. Гріффінга [10]. 
Результати досліджень. Аналіз варіанс поєд-

нанності свиней різного заводського походження 
показав, що в формуванні ефекту гетерозису їх 
продуктивності впливали всі генетичні складові 
комбінаційної здатності (табл. 1). Так, за репро-
дуктивними якостями різниця між поєднаннями 
вірогідно (Р<0,001) обумовлюються: багатоплід-
ність і маса гнізда поросят при відлученні – СКЗ 
із часткою впливу (відношення фактора диспер-

сії до загального фактора) 24,1% і 11,6% відпо-
відно. Це свідчить про те, що поєднання свиней 
різних селекційних стад за даними ознаками від-
бувалося, в основному, за рахунок батьківських 
генотипів та їх реципрокних ефектів за відсутно-
сті впливу адитивних факторів в їх успадкуванні. 
За відгодівельними якостями вірогідно вплива-

ли ЗКЗ і СКЗ на вік досягнення живої маси 100 кг 
і витрати кормів на 1 кг приросту (Р<0,001). При 
цьому показники СКЗ (33,3-83,6%) були вищими 
на 18,2-76,9% від ЗКЗ (6,7-15,3%). Середньодо-
бовий приріст піддослідних тварин визначали 
СКЗ і реципрокні ефекти. Різниця між ними за 
частками впливу становила 23%. 
З-поміж м'ясних якостей свиней лише на за-

бійний вихід вірогідно впливав фактор реципрок-
них ефектів (21,7%, Р<0,05) при ЗКЗ – 20,9% і 
СКЗ – 7,1%. Частка впливу на площу «м'язового 
вічка» і вихід м'яса складала, відповідно, по ЗКЗ 
– 0,5 і 13,6%, СКЗ – 6,4 і 22,7% та реципрокних 
ефектах – 19,5 і 18,2%.  
Оцінка ефективності дії факторів комбінацій-

ної здатності показала неоднаковий вклад на ре-
зультативність поєднання свиней заводських 
стад (табл. 2). Позитивні константи ефектів ком-
бінаційної здатності за репродуктивними якос-
тями, передусім, були при поєднанні свиноматок 
місцевого походження (ПМпз) із завезеними 
плідниками (ПМпр). 
Високий вплив ефекту ЗКЗ був лише на молоч-

ність свиноматок (+0,69 кг) і масу гнізда поросят 
генотипу ПМпз х ПМпр (+1,83 кг). У значній 
мірі прояв гетерозису залежав від специфічної 
комбінаційної здатності та реципрокних ефектів. 
Так, СКЗ обох поєднань позитивно сприяла під-
вищенню маси гнізда при відлученні на 4,62 кг, а 
реципрокні ефекти – на молочність (+1,4 кг) і 
масу гнізда приплоду від поєднання ПМпз х 
ПМпр (+4,66 кг). 

1. Аналіз варіанс комбінаційної здатності за репродуктивними і відгодівельними якостями 
Фактори дисперсії 

Ознака ЗКЗ СКЗ реципрок-
ний ефект 

випадкові 
відхилення загальна 

Багатоплідність 0,10 53,4*** 0,03 6,2 59,73 
Молочність 3,7 16,2*** 7,8*** 39,6 67,3 

Середня маса гнізда поросят при 
відлученні 22,4 85,4*** 38,7 163,4 309,9 

Вік досягнення живої маси 100 кг 29,8*** 65,5*** 6,4 95,2 196,9 
Середньодобовий приріст 204,0 1343,0*** 406,0 2115,7 4068,7 

Витрати кормів на 1 кг приросту 0,02*** 0,25*** 0,002 0,027 0,299 
Забійний вихід 2,25 0,77 2,34* 5,40 10,76 
Вихід м'яса 0,5 1,1 0,3 37,0 38,9 

Площа «м'язового вічка» 0,05 0,62 1,9 7,15 9,72 
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2. Ефекти комбінаційної здатності продуктивних якостей свиней різних поєднань 
ПМпз х ПМпр ПМпр х ПМпз 

Ознаки ЗКЗ СКЗ реципрок-
ний ефект ЗКЗ СКЗ реципрок-

ний ефект 
Багатоплідність +0,02 +0,14 +0,08 -0,02 +0,14 -0,08 
Молочність +0,69 +0,002 +1,40 -0,69 +0,002 -1,40 

Маса гнізда поросят +1,83 +4,62 +4,66 -1,83 +4,62 -4,66 
Вік досягнення  

живої маси 100 кг -1,94 -4,05 1,78 +1,94 -4,05 +1,78 

Середньодобовий  
приріст +5,05 +18,05 +14,25 -5,04 +18,05 -14,25 

Забійний вихід +0,53 +0,45 +0,54 -0,53 +0,45 -0,54 
Площа  

«м'язового вічка» +0,22 +0,24 +0,43 -0,21 +0,24 -0,43 

Вихід м'яса +0,25 +0,52 +0,27 -0,25 -0,52 -0,27 

3. Теоретичні та фактичні величини поєднань 
Поєднання 

ПМпз х ПМпр ПМпр х ПМпз Показники 
теоретичне фактичне теоретичне фактичне 

Багатоплідність, гол. 10,77 10,75 10,56 10,58 
Жива маса при відлученні, кг:     

- поросяти 17,2 17,1 16,1 16,1 
- гнізда 119,6 117,8 106,7 108,5 

Молочність, кг 48,8 50,1 44,6 47,3 
Вік досягнення живої маси 100 кг, 

днів 202,9 204,8 210,3 208,4 

Середньодобовий приріст, г 730 725 691 698 
Витрати кормів на 1 кг приросту, 

корм. од. 4,04 4,07 4,18 4,13 

Забійний вихід, % 72,3 71,8 70,2 70,7 
Товщина шпику над 6/7 грудними 

хребцями, мм 25,0 25,5 28,1 27,6 

Довжина напівтуші, см 110,1 99,6 97,0 97,5 
Вихід м'яса, % 61,3 61,1 60,3 60,5 

 
Оцінка ефектів комбінаційної здатності за від-

годівельними якостями показала, що прояв гете-
розису в генотипу ПМпз х ПМпр за середньодо-
бовим приростом відбувався за рахунок усіх 
ефективних факторів: ЗКЗ – +5,05 г, СКЗ – 
+18,05 г, реципрокного ефекту – +14,25 г. У тва-
рин ПМпр х ПМпз СКЗ позитивно діяла на серед-
ньодобовий приріст (+18,05 г), а ЗКЗ і реципрок-
ний ефект – на вік досягнення живої маси 100 кг, 
відповідно, +1,94 і 1,78 днів. 
За м'ясними якостями позитивна константа 

СКЗ відмічена в реципрокних поєднаннях по 
забійному виході (+0,45 %) та площі «м'язового 
вічка» (+0,24 см2). Ефект ЗКЗ і реципрокний 
ефект суттєво впливали, відповідно, на забійний 
вихід +0,53 і +0,54%, площу «м'язового вічка» – 

+0,22 і +0,43 см2, вихід м'яса – +0,25 і +0,27% у 
поєднанні ПМпз х ПМпр, у той час як у геноти-
пу ПМпр х ПМпз за рахунок СКЗ відбувалося 
збільшення забійного виходу на +0,45% та площі 
«м'язового вічка» на + 0,24 см2. 
Генетична обумовленість комбінаційної здат-

ності передбачає аналіз ефективності підбору  
в першому поколінні за результатами оцінки ЗКЗ 
і СКЗ батьків. За допомогою математичної  
моделі:  
Хijк = Û +ĝі + Sij + rij + eijк  
де Û – середньо популяційний ефект,  
ĝі – ефект ЗКЗ,  
Sij – ефект СКЗ,  
rij – реципрокний ефект,  
eijк – помолка ijк-спостереження;  
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нами розраховано теоретичні середні величи-
ни показників продуктивності тварин піддослід-
них груп (табл. 3). 
Співставлення фактичних величин продуктив-

них ознак із розрахунковими свідчить про мож-
ливість достатньо вірогідно (за окремими показ-
никами в межах 0,2-6,0%) прогнозувати репро-
дуктивні, відгодівельні й м'ясні якості внутріш-
ньопородних поєднань селекційних стад. 
Висновки. Аналіз та облік впливу різних фак-

торів комбінаційної здатності на результатив-
ність підбору свиней полтавської м'ясної породи 
різних популяцій надає можливість у відповідній 
мірі передбачити ефективність поєднань ліній і 
родин та визначити напрямок селекційного удо-
сконалення вихідних батьківських форм. Вищі 
продуктивні якості мають тварини від поєднань 
свиноматок племзаводського походження 
(ПМпз) із плідниками, завезеними з племрепро-
дуктора (ПМпр). 
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Постановка проблеми. В останні 18 років 
при переході аграрного сектора до ринкової еко-
номіки суттєві зміни відбулися в галузі скотарс-
тва: різко зменшилося поголів’я корів і виробни-
цтво яловичини та телятини. В усіх категоріях 
господарств воно становить 562 тис. тонн у за-
бійній масі, що втричі менше, порівняно з 1990 
роком (1985 тис. тонн). Це – наслідок зменшення 
поголів’я великої рогатої худоби, а також низь-
ких середньодобових приростів (392 г). Іншою 
причиною є недосконала традиційна технологія 
вирощування молодняку великої рогатої худоби 
на м’ясо. За цієї технології потенціал м’ясної 
продуктивності використовується лише на 40-
50%; разом із тим збільшуються строки підгото-
вки тварин до забою. 
У результаті такої технології вирощування 

практично неможливо одержувати стабільні се-
редньодобові прирости живої маси на всіх стаді-
ях. При цьому витрати кормів, собівартість про-
дукції зростають, а одержана відносно жирна 
яловичина не відповідає сучасним вимогам спо-
живача – в кінцевому результаті не забезпечу-
ється рентабельність виробництва яловичини в 
ринкових умовах. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. 
Згідно зі стандартами [6], традиційна технологія 
вирощування молодняку великої рогатої худоби 
передбачає три стадії: перша молочна (до 4-6 

місяців), друга – дорощування, третя – відгодів-
ля. В зв’язку з цим застосовується різноманітна 
годівля: помірна (в молочний), низька (при до-
рощуванні) і висока (на відгодівлі) зі значними 
витратами зернових концентратів у раціоні з ме-
тою компенсації спаду приросту і підвищення 
вгодованості. 
За цієї технології, по-перше, отримують низькі 

середньодобові прирости на етапі дорощування; 
по-друге, нераціонально використовуються кор-
ма; й по-третє, підвищується собівартість ялови-
чини. Внаслідок виробництво її є збитковим. 
Пошук резервів збільшення виробництва ялови-

чини за рахунок застосування інтенсивного виро-
щування молодняку великої рогатої худоби при-
свячені роботи багатьох дослідників: Є.М. До-
ротюка [2], В.М. Кандиби [2-3], В.Г. Пруднікова 
[4-5], І.С. Трончука [7]. Нами встановлено, що не-
обхідний об'єм виробництва яловичини в Україні – 
1,8 млн. тонн у забійній масі – може бути досягну-
тий при нинішній кількості поголів’я великої рога-
тої худоби, однак, за інтенсивного вирощування 
всього надремонтного молодняку до 450-500 кг 
живої маси та відгодівлі вибракуваних корів. 
Двохстадійна технологія вирощування молод-

няку великої рогатої худоби на м’ясо, яка розроб-
лена В.Г. Прудніковим [4-5], включає дві стадії – 
молочну і післямолочну – до реалізації при мак-
симальному споживанні об’ємних кормів і оп-
тимальних витратах зернових концентратів. 
Проте в молочній стадії застосовується помірний 
рівень годівлі, що не дає змоги отримувати ви-
сокі прирости й реалізувати біологічний потен-
ціал м’ясної продуктивності. 
У господарствах східного регіону України най-

більш розповсюджена червона степова порода. В 
останні 20-25 років завозиться худоба ґолштинсь-
кої, а з м’ясних – абердин-анґуська порода. 
До сьогодні, на жаль, порівняльного вивчення 

їх м’ясної продуктивності за різної технології 
вирощування молодняку цих порід в умовах схід-
ного реґіону України не проводилося. 
Мета досліджень: провести порівняльне ви-

Висвітлена порівняльна оцінка широко розповсю-
дженої традиційної трьохстадійної технології 

(молочної, дорощування і відгодівлі) і одностадій-
ної (від народження й до реалізації). За традицій-
ної технології не забезпечується рентабельність 
виробництва яловичини. Застосування односта-
дійної технології дозволяє зменшити витрати кор-
му і собівартість приросту, забезпечуючи високу 

рентабельність. 
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вчення ефективності вирощування молодняку 
різних напрямів продуктивності за традиційної 
(трьохстадійної) і нової (одностадійної) техноло-
гій, максимально наближене до реальних мож-
ливостей сільськогосподарських підприємств 
кормового фону. 
Методика проведення досліджень. Дослі-

дження виконані на базі АФ „Шахтар” (ком-
плекс „Україна”) Слав`янського району Донець-
кої області у 2001-2004 рр. Для проведення до-
сліду за принципом пар-аналогів було сформо-
вано чотири групи бичків по 24 голови таких 
порід: І – червона степова, ІІ – голштинська, ІІІ – 
червона степова х абердин-ангуська, ІV – абер-
дин-анґуська. Половину з них (по 12 голів кож-
ної групи) вирощували за традиційною трьох-
стадійною технологією, інші – за одностадійною 
(табл. 1). Рівень і тип годівлі були однаковими. 
В досліді вивчено: енерґію росту, динаміку жи-
вої маси, м’ясну продуктивність із комплексною 
оцінкою забійних показників, хімічного складу 

біологічної повноцінності яловичини, а також 
економічну ефективність вирощування бичків за 
загальноприйнятою методикою. 
Результати досліджень. Дослідження дали 

змогу виявити додаткові резерви збільшення ви-
робництва і покращання якості яловичини за ра-
хунок більш повної реалізації генетичного потен-
ціалу м’ясної продуктивності молодняку при 
застосуванні альтернативної одностадійної тех-
нології вирощування тварин (табл. 2). 
Отже, з наведених даних видно, що застосу-

вання одностадійної технології вирощування 
дозволяє збільшити живу масу молодняку у ві-
сімнадцятимісячному віці на 40-45 кг.  
Завдяки одностадійній технології зменшують-

ся витрати корму на кг приросту на 0,7-1 кормо-
ву одиницю (9,2-13,6%). За цієї технології виро-
щувані бички мали кращу оплату кормів, меншу 
собівартість приросту живої маси. Їх реалізація 
забезпечувала значно більший прибуток і вищий 
рівень рентабельності. Традиційна технологія

1. Схема науково-господарського досліду  

Група Порода, породність n Особливості технології 
вирощування 

Традиційна технологія вирощування 
I контрольна червона степова 12 
II дослідна ґолштинська 12 

III дослідна червона степова х  
абердин-анґуська 12 

IV дослідна абердин-анґуська 12 

помірний рівень годівлі 
(в молочний) 
низький  

(при дорощуванні) 
високий (на відгодівлі)

Альтернативна одностадійна технологія вирощування 
I контрольна червона степова 12 
II дослідна ґолштинська 12 

III дослідна червона степова х  
абердин-анґуська 12 

IV дослідна абердин-анґуська 12 

Інтенсивне вирощуван-
ня від народження до 
забою без стадії доро-
щування і відгоділі 

2. Порівняльна оцінка різної технології вирощування молодняку  
Технологія вирощування, порода 

традиційна трьохстадійна одностадійна Показник 
І ІІ ІІІ ІV І ІІ ІІІ ІV 

Жива маса  
в 18-місячн. віці, кг 396 387 454 487 442 430 500 527 

Маса туші, кг 178,8 167,2 214,2 255,3 208 201 263 286 
Вихід туші, % 49,0 46,7 51 56 49,9 47,5 54,5 57,5 

Забійний вихід, % 52,4 50,5 54,6 59,7 54,4 50,3 56,9 60 
Витрати кормів на 1 кг 

приросту, к. од. 8,42 8,96 7,50 7,00 7,71 8,00 6,6 6,40 

Собівартість 1ц  
приросту, грн. 383 396,7 345,4 381,8 364,0 375,0 332,3 373,5 

Чистий прибуток, грн. -143,5 -168 422 512 168 107,4 845 617 
Рівень рентабельності, 

% -9,8 -11,8 28,7 28,9 11,2 7,16 54,1 33,0 



СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО. ТВАРИННИЦТВО 

№ 1 • 2009 • ВІСНИК Полтавської державної аграрної академії 75

вирощування бичків молочних порід (червоної 
степової і ґолштинської) була збиткова. При од-
ностадійній технології рентабельність становить, 
відповідно, 11,2 і 7,2%; аналогічний у помісних і 
абердин-анґуських тварин, відповідно, 54 і 33%. 
Слід зазначити, що чистий прибуток і рівень 

рентабельності у абердин-анґуських бичків були 
дещо нижчі, у порівнянні з помісними аналога-
ми. Це пояснюється тим, що у м’ясному скотар-
стві вартість утримання корів переноситься на 
молодняк. 
Висновки: 1. До цього часу при виробництві 

яловичини широке розповсюдження набула тра-
диційна трьохстадійна технологія вирощування 
молодняку (молочна, дорощування і відгодівля). 
За цієї технології подовжується тривалість ви-
рощування, збільшуються витрати кормів на 
одиницю приросту, молодняк реалізується низь-
кою живою масою при високій собівартості яло-

вичини. Її виробництво є збитковим. 
2. Максимальне використання в стадії доро-

щування дешевих грубих, соковитих і зелених 
кормів при економії концентратів у межах 15-
20% за поживністю ґальмує біологічно приско-
рену здатність росту – добові прирости не пере-
вищують 500-600 г. 

3. За надлишкового використання концентро-
ваних кормів на стадії біологічного уповільнен-
ня росту (відгодівлі), добові прирости хоча і під-
вищуються до 800-900 г, але при цьому нераціо-
нально використовуються корми і погіршується 
якість продукції. 

4. Застосування одностадійної технології ви-
рощування дозволяє збільшити живу масу молод-
няку у вісімнадцятимісячному віці на 40-45 кг, 
зменшити витрати на кілограм приросту і собі-
вартість приросту живої маси; забезпечує рента-
бельність виробництва яловичини.  
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Постановка проблеми. Збільшення поголів’я 
свиней стримується великою часткою загибелі 
молодняку в господарствах у період підсосу та 
дорощування. В більшості випадків причиною 
загибелі поросят є шлунково-кишкові захворю-
вання, коли природний мікробіологічний баланс 
організму особливо вразливий до різких змін 
умов годівлі та утримання.  
Практика використання антибіотиків у годівлі 

тварин, яка до недавнього часу мала місце, забо-
ронена як в Європі, так і в цілому світі. Нато-
мість пропонуються альтернативні підходи з ви-
користанням екологічно чистих кормових доба-
вок, особливо рослинного походження. В цьому 
плані унікальною рослиною вважається розто-
ропша плямиста (Silybum marianum L.), яка за 
своїми лікувальними властивостями відома люд-
ству близько двох тисяч років. 
Аналіз основних досліджень і публікацій, у 

яких започатковано розв’язання проблеми. У 
медичній та ветеринарній практиці використо-
вують майже всі частини рослини розторопші 
плямистої (квіти, плоди, стебла, листя, коріння), 
а також продукти їх переробки (порошок плодів, 
масло плодів, сік листків). 
Особливо цікавим є продукт, з якого вироб-

ляють ліки – насіння розторопші плямистої. Ос-
новною складовою її насіння є рідкісна в приро-
ді біологічно активна речовина – сілімарин, що 
містить три ізомери: сілібін, сілігуанін, сіліхрис-
тин, які знаходяться в ній у кількості від 2,8 до 
3,8% [2, 5]. Складники насіння мають властивості 
відновлювати порушення функції печінки, жов-
чогінних шляхів та інших органів травлення, від 
яких у значній мірі залежить імунітет організму. 
Імуномодулююча дія цієї рослини була під-

тверджена нашими дослідженнями [2-4]. Поглиб-
лено і послідовно вивчалися особливості засто-
сування нових кормових добавок розторопші 
плямистої для поросят під час підсисного пері-
оду та поросят, які мали затримку в рості, порів-
няно зі своїми ровесниками, в перший період 
після відлучення. У проведених дослідах були 
одержані позитивні результати. 
Мета досліджень та методика їх проведен-

ня. Мета та наукова новизна комплексних дослі-
джень полягають у різнобічному вивченні біо-
стимулятора рослинного походження розтороп-
ші плямистої, дослідженні системності її дії в 
складі комбікормів та ефективності впливу на 
організм свиней. Дослідження чергового етапу 
мали на меті виявити імуностимулюючу дію 
препаратів рослини на організм поросят групи 
дорощування. Експерименти проводились у фі-
зіологічно-балансовому досліді на тваринах ве-
ликої білої породи за методом М.А. Коваленка 
[1] в умовах експериментальної бази інституту 
свинарства УААН. Вміст поживних речовин у 
розторопші плямистій, комбікормі, продуктах 
виділення тварин визначали в лабораторії зоо-
технічного аналізу інституту. 
Науково-господарські досліди проводилися за 

методикою Г.М. Почерняєвої [6]. В дослідах пе-
редбачалося встановити оптимальні дози, схеми 
та засоби використання рослинних кормових 
добавок. Для підкормки використовувалося по-
дрібнене насіння розторопші плямистої (доведе-
не до вигляду борошна), а також настої на воді 

Викладено результати експериментів щодо ефек-
тивності використання розторопші плямистої 
(Silybum marianum L.) як фітодобавки у складі 
комбікормів поросятам та молодняку свиней. 
Встановлено системний вплив на підвищення їх 
продуктивності та збереженості. Одержані в 
науково-господарських, фізіологічно-балансових 
дослідах та під час виробничої перевірки резуль-
тати показали ефективну дію лікарської рослини 
розторопші плямистої як цінної натуральної іму-
номоделюючої добавки для молодняку свиней, що 
позитивно впливає на підвищення продуктивності 

та збереженості тварин. 
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подрібнених рослин розторопші плямистої. 
Результати досліджень. Для виконання по-

ставленої мети було проаналізовано результати 
трьохрічної роботи окремих науково-госпо-
дарських дослідів, у яких вивчалися: доцільність 
використання подрібненого насіння розторопші 
плямистої поросятам-сисунам у сухому стані та 
в настоях на воді (1,5%); використання подріб-
неного насіння розторопші плямистої та настоїв 
рослин на воді (10%) поросятам у перші дні піс-
ля їх відлучення від свиноматки. 
Результати, одержані в наших науково-

господарських дослідах, перевірялися в фізіоло-
гічно-балансовому досліді, де були виявлені 
аналогічні закономірності. 
За результатами досліджень, із доз, що вивча-

лися нами, кращою виявилася доза подрібненого 
насіння розторопші плямистої 200 мг/кг живої 
маси підсвинків, яка забезпечувала стовідсотко-
ве їх збереження, що на 10% перевищувало кон-
трольну групу. Також спостерігалося збільшення 
добових приростів на 10,6% у науково-госпо-
дарському досліді й на 17,6% – у балансовому.  
Використання поросятам групи дорощування 

10% водних настоїв рослин розторопші плямис-
тої, зібраної у фазі цвітіння, висушеної, подріб-
неної та настояної на воді при температурі 800С 
упродовж 25 хвилин, по 5 мл на 1 кг живої маси 
призводить до збільшення добових приростів 
поросят на 10,9% у науково-господарському до-
сліді та на 11,5% – у балансовому. 
У фізіологічно-балансовому досліді викорис-

тання підсвинкам кормових добавок у сухому 
(подрібнене насіння) та в зволоженому (настої 
подрібненої надземної сухої маси рослин) станах 
сприяє підвищенню коефіцієнтів перетравності 
поживних речовин (протеїн, жир), а також збі-
льшенню відкладання в тілі тварин азоту, каль-

цію, фосфору. Різниця, в порівнянні з контроль-
ною групою, становила 8,9% (Р<0,01). 
Аналізуючи дані, одержані в різних експери-

ментах, можна виділити основні складові момен-
ти доцільності використання розторопші плями-
стої як ефективної кормової добавки натураль-
ного походження: 

1) при розладах шлунково-кишкового тракту у 
поросят і молодняку свиней;  

2) при токсикозах від споживання неякісних 
кормів;  

3) при різних технологічних стресових ситуа-
ціях (добавка допомагає вивести зі стресу, не 
впливаючи на зменшення маси тварин та захи-
щаючи їх від загибелі); 

4) профілактика захворювань та оздоровлення 
організму тварин (як натуральний імуномодуля-
тор); 

5) реабілітація хворих та відсталих у рості 
тварин; 

6) інші випадки, пов’язані з порушенням функ-
ції системи травлення тварин. 
Висновки: Таким чином, одержані в науково-

господарських, фізіологічно-балансових дослі-
дах та під час виробничої перевірки результати 
показали ефективну дію лікарської рослини роз-
торопші плямистої як цінної натуральної імуно-
моделюючої добавки для молодняку свиней, що 
позитивно впливає на підвищення продуктивно-
сті та збереженості тварин.  
Надалі доцільно використовувати фітобіотич-

ні препарати розторопші плямистої з подрібне-
ного насіння та у вигляді водяних настоїв росли-
ни поросятам у підсисний період, після відлу-
чення та під час дорощування; особливо ефектив-
ні підкормки для реабілітації хворих та відста-
лих у рості тварин.  
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Постановка проблеми. Сучасне птахівництво 
передбачає збільшення спектру видового складу 
домашньої птиці з метою збільшення виробниц-
тва продукції і розширення її асортименту. Особ-
ливого розвитку набуває ще досить нова на 
Україні галузь − старусівництво. Останнім часом 
цей різновид птахівництва почав набирати деда-
лі більшої популярності в українському аграр-
ному секторі. Проте ринок страусиного м’яса 
дотепер відчуває дефіцит: попит перевищує про-
позицію, і для його повного задоволення необ-
хідно щорічно забивати до 500-700 тисяч страу-
сів, чого заводчики зробити до поки ще не спро-
можні. Рентабельність галузі досягає 200%, пе-
редусім через порівняно просту технологічну 
схему вирощування птаха, достатній рівень про-
дуктивності та високі ціни на продукцію. 
Мета дослідження: систематизація зарубіж-

ної та вітчизняної теорії й практики, що стосу-
ється галузі страусівництва. 
Результати досліджень. Ще в давні часи аф-

риканських страусів досить успішно одомашню-
вали. Древні єгиптяни проводили доместикацію 
багатьох диких тварин, у тому числі й страусів. 

Приручали виключно молодих птахів і після до-
сягнення зрілого віку періодично обскубували. 
Одомашненням страусів займалися також у схід-
ному Судані, Сомалі та інших країнах, де їх 
утримували зі стадами великої рогатої худоби та 
верблюдів. Фермерське розведення страусів за-
родилося в південній Африці приблизно 150 ро-
ків тому. У 1885 році в ЮАР число одомашне-
них птахів не перевищувало 80 особин. Із часом 
страусині ферми почали створюватися в Австра-
лії, Єгипті, США, Аргентині. Птахів розводили 
передусім із метою задовільння попиту на страу-
сине пір’я. В 1840 році з Південної Африки ви-
везли 1000 кг страусиного пір’я, а в 1910 – вже 
370 тис. кілограмів. Кількість страусів на фермах 
ПАР у 1913 році становило близько 750 тис. го-
лів. За деякими даними, в наш час у цій країні 
нараховується 350 ферм, на яких утримують по-
над 90 тис. страусів, які дають щорічно близько 
30 тисяч кг пір’я. В семидесятих роках минулого 
століття акцент поступово змістився на вироб-
ництво м’яса та шкіри птахів. Ще 15 років тому 
їх поголів’я налічувало не більше кількох тисяч, 
зараз на фермах 130 країн вирощується близько 
трьох з половиною мільйонів страусів.  
На 12000 ферм США утримують близько 100 

тисяч дорослих особин. В Європі по поголів’ю 
птахів першість розподіляють Італія й Іспанія. 
Спостерігається зростання інтересу до вирощу-
вання страусів у Китаї. Сільськогосподарським 
розведенням страусів займаються в Канаді, Ізра-
їлі, Бельгії, Росії. Найуспішніший приклад стра-
усівництва в Європі демонструє Польща: там 
лише за останнє десятиліття створено близько 
200 ферм. Лідером же світового страусоводства 
залишається ПАР, де більше ніж на тисячі ферм 
вирощують майже мільйон птахів. Однак ринок 
страусиного м’яса дотепер відчуває дефіцит: по-
пит вдесятеро перевищує пропозицію, і для його 
повного задоволення необхідно щороку забивати 
близько 500-700 тисяч страусів [4]. 
Пройшло всього декілька тисячоліть, і заощад-

ливі фермери зрозуміли, що страус – птах золотий. 
Його називають «коровою в пір’ях» і ця «корова» 

Досліджено питання біологічних особливостей 
страусів, їх виробничої цінності та перспектив 
вирощування й використання в сільськогосподар-
ському виробництві (як на великих птахопідприєм-
ствах, так і в приватних та фермерських госпо-
дарствах). Наведено аналіз роботи страусиної 
ферми з вирощування африканських страусів. 

Встановлено, що в сучасних умовах розвитку галу-
зі птахівництва в напрямі розширення асортиме-
нту та підвищення біологічної цінності продукції в 
умовах України актуальним є розвиток страусів-
ництва. За мінімальних затрат можна одержати 
практично безвідходне виробництво продукції з 
високим рівнем рентабельності. Спектр викорис-
тання одержаної продукції забезпечує повну реалі-
зацію, що стане сировиною для багатьох галузей 

народного господарства. 
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не хворіє ні ящуром, ні «коров’ячим сказом», ні 
«курячим грипом». Справжній страусиний бум 
почався в кінці 1980-х років, коли дослідження 
сповідаючих здоровий спосіб життя американсь-
ких учених показали, що страусине м’ясо містить у 
півтора рази менше холестерину і в дев’ять разів 
менше жиру, ніж, наприклад, яловичина, не посту-
паючись перед останньою на смак. 
В українські степи африканські страуси були за-

везені бароном Фрідріхом Едвардом Фальц-
Фейном у якості експерименту й прижились у має-
тку Асканія-Нова. В Криму в 1913 році існувало 
близько 300 страусиних ферм [6]. За останні роки 
страусині ферми створені на Київщині, Дніпропет-
ровщині, Луганщині, Херсонщині, а також у Пол-
тавській області. Найбільш популярними в фер-
мерських та спеціалізованих птахогосподарствах 
останнім часом стали африканські страуси та ему. 
Саме ці види бігаючих або, так званих, безкільових 
птахів мають високі адаптивні властивості й рівень 
продуктивності, швидше пристосовуються до тех-
нологічних процесів [1].  

 
Рис. 1. Страус африканський 

Ряд Страуси (Struthioniformes). Сучасні форми 
представлені одним родом та одним видом – 
страусом африканським (Struthio camelus), який 
утворює кілька підвидів. Це найбільші за розмі-
ром сучасні птахи, їхня маса досягає 60-100 кг, а 
висота – 2,5-2,75 м (рис. 1). На ногах розвинені 
лише два пальці – третій і четвертий. На грудній 
частині тіла розташований роговий мозоль, що 
захищає шкіру від опіків та пошкоджень при зі-
ткненні з грубим гарячим субстратом. Таз – за-
критий; крила – невеликі, під час швидкого бігу 

птах їх розпускає. Біг – швидкий (до 70 км за го-
дину), довжина кроку під час бігу сягає 4-5 мет-
рів. Живуть у пустелях, степах, саванах. Це зграй-
ні, полігамні птахи, хоча пташенят висиджують 
обидві статі. У шлюбний період самці токують. 
Самка відкладає 10-20 яєць масою до 2 кг (у сере-
дньому 1400 г). Шкаралупа яєць забарвлена в бі-
ло-жовтий колір, тому вони малопомітні на дні 
гніздової ями. Насиджують близько 45 днів. Сам-
ка насиджує вдень, самець міняє її вночі. Стате-
вий диморфізм (зовнішні ознаки, за якими можна 
розрізнити самця від самки) у цих птахів прояв-
ляється в розмірах та забарвленні. Пташенята – 
зрячі, вкриті пухом, належать до виводкових. 
Статевої зрілості досягають на третьому році. 
Живляться в основному рослинами, рідше – дріб-
ними тваринами (комахами, плазунами, гризуна-
ми). Страуси зустрічаються невеликими групами, 
в гніздовий період по 20-30, а молоді – по 50-100 
особин [2]. 
Ряд Нанду (Rheiformes). Населяють степові та 

передгірські простори Південної Америки. Менші 
за розміром, ніж африканські страуси; висота їх 
становить близько 50 см, маса – 40-50 кг. Трипа-
лі, з порівняно добре розвиненими крилами, 
оперення – бурувато-сіре. Живляться рослинним 
кормом, поїдають також черв’яків, молюсків, ящі-
рок. Тримаються стадами з кількох десятків осо-
бин. Полігамні, на період розмноження діляться на 
групи з одного самця і 3-7 самок. Самки відклада-
ють у спільне гніздо 20-40 яєць, середньою масою 
по 600 г. Висиджує кладку (приблизно 39-45 днів) 
і водить потомство лише самець (рис. 2) [6]. 

 
Рис. 2. Страус Нанду з потомством 
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1. Характеристика продуктивних якостей страусів 

Види птахів 

Маса до-
рослих 
особин, 
кг ♂/♀ 

Інтенсив-
ний ріст, 
міс. 

Статева 
зрілість, 
років/міс. 

Кількість 
яєць,  
шт. 

Маса  
яєць,  
кг 

Максималь-
ний час збе-
реження яєць, 
років/міс. 

Продуктив-
ний період, 

міс. 

Страус афри-
канський 180/150 6 2-3 р. 20-30 1,5-2,2 До 1 року 0,5-1 міс. 

Нанду 50/30 6 2-3 р. 50-120 0,6-0,8 До 1 року 1-2 міс. 
Ему 55/50 6 2-3 р. 20-30 0,7-0,8 До 1 року 1-1,5 міс. 

Кури яєчних 
порід 3/2,2 3 4-5 міс. 240-260 0,060 До 1 міс. 10 міс. 

Індики 16/8 5-6 9 міс. 100-120 0,090 До 1 міс. 6-7 міс. 
 

Ряд Ему (Casuariformes). Це великі трипалі пта-
хи з відносно короткими і сильними ногами й 
майже редукованими крилами. Пір’я – чорного 
кольору, схоже на волосся, вкриває все тіло. По-
ширені на території Австралії, Нової Гвінеї та де-
яких прилеглих островах. Ряд включає дві родини: 
Казуарові (Casuaridae) та Ему (Dromaedidae). 
До родини Ему (Dromaedidae) належить один 

вид, який досягає 170 см висоти і 45-55 кг живої 
маси. Поширені в степово-пустинних областях 
Австралії та о. Тасманії. Тримаються невеликими 
групами; моногамні. Гніздо будує самець. Самка 
відкладає 7-8 і більше темно-зелених яєць масою 
близько 700 г кожне. Висиджує самець, він і виво-
дить потомство. Висиджування триває 53-60 днів. 
Молодняк відрізняється від дорослих своїм забарв-
ленням: спочатку вони смугасті, а пізніше набува-
ють однотонного сірого забарвлення. Статевого 
дозрівання досягають на другому-третьому році. 
Страуси, в порівнянні з іншими представниками 

одомашненої птиці, мають властивості, які пере-
вищують за основними виробничими показниками 
традиційні породи та види птахів (табл. 1) [4]. 
Виробники страусиної продукції до позитив-

них якостей страусів відносять: 
• Високі відтворювальні та продуктивні влас-

тивості цих птахів. 
• При загальній тривалості життя до 70 років 

самка досягає зрілості в 2-3 роки, зберігає влас-
тивість до відтворення до 35-40 років.  

• Об’єми виробництва та якість м’яса ставить 
страуса на особливий щабель.  

• Внаслідок анатомо-фізіологічних особливостей 
шлунок страуса здатен перетравлювати значну кі-
лькість багатих клітковиною зелених і грубих кор-
мів. Це ставить його на особливе місце в сільсько-
господарському виробництві. На відміну від інших 
сільськогосподарських птахів, страус – птиця з па-
совищною технологією вирощування й утримання. 
Дорослий птах щодня з’їдає приблизно 29 склад-
ників: люцерна, конюшина, тимофіївка тощо. 

• У зимовий період страуси добре почувають 
себе на вигулах, не мерзнуть і мають хороші 
адаптивні властивості. Пояснюється це тим, що 
на зиму вони відкладають певну частку жиру для 
обігріву тіла.  
У сучасному тваринництві Європи існують 

певні труднощі з реалізацією м’яса яловичини (у 
зв’язку з розповсюдженням „коров’ячого ска-
зу”). М’ясо страусів може успішно конкурувати 
на ринку з іншими сортами, і його частка в струк-
турі загального м’ясного виробництва має тен-
денцію до збільшення. 
Страусівництво – це майже безвідходне, бага-

топродуктивне виробництво. Одна сім’я страусів 
(при потомстві не менше 40 пташенят) дозволяє 
одержати за рік приблизно 600 кг м’яса І катего-
рії, 450 кг м’ясопродуктів, 40 м2 шкіри і 40 кг 
пера. Використовують майже все: шкіру, жир, 
м’ясо, пір’я, кігті. Основний продукт страусів-
ництва – м’ясо – завдяки своїм дієтичним влас-
тивостям найближчим часом посідатиме значне 
місце в здоровому харчуванні людини. На відго-
дування одного птаха до 100 кг (забійна маса) 
потрібно 13-14 місяців, за які витрачається до 
500 доларів. Третину тушки складає м’ясо. 
У наш час все більшої уваги надається здоро-

вому способу життя, і якісне харчування – одна з 
його важливих складових. М’ясо страусів, завдя-
ки своїм високим поживним властивостям, ви-
ключно низькому вмісту жирів і багатому набору 
мікроелементів має високий попит. Страусятина – 
винятково ніжна, з характерним смаком, низьким 
вмістом холестерину (приблизно 32 мг на 100 г 
продукту, в декілька разів менше жирів, ніж у 
яловичині або свинині, всього 1,2%). Цінним та-
кож є жир страусів, він накопичується в спеціаль-
ному мішечку, маса якого – 3-10 кг. Для нього 
характерні унікальні терапевтичні властивості. Зі 
страусиного жиру виготовляють масло, яке вже 
не одне тисячоліття використовують із лікуваль-
ною та косметологічною метою. Жир страуса має 
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бактерицидні та протизапальні властивості, легко 
поєднується з іншими компонентами в кремах та 
мазях. Препарати на основі страусового жиру за-
стосовують для лікування суглобів та м’язів [3]. 
Важливим для кулінарів є той факт, що страу-

сине м’ясо, не дивлячись на низьку жирність, не 
видається на смак сухим і не стає жорстким при 
термічній обробці. Крім цього, страусятина до-
сить добре вбирає різноманітні спеції, що дозво-
ляє використовувати це м’ясо для приготування 
традиційних блюд італійської, китайської, мек-
сиканської кухні (табл. 2). Орієнтовний вихід 
м’яса з туші одного африканського страуса 
представлені в таблиці 3. 
Відгодівля товарних страусів може забезпечи-

ти таким високоцінним м’ясом ринок попиту 
досить швидко. Оптимальний вік птиці для за-
бою – рік. Товарної маси (95-100 кг) можна до-
сягти на кращих страусиних фермах через 9-10 
місяців, а за програмою всесвітньої асоціації – 
через 7-10 місяців. З туші страуса (приблизно 
120 кг) можна отримати близько 40 кг м’яса. Ва-
ртість 1 кг його складає в Росії 400-500 крб., у 
Німеччині – 14-25 євро, в США – 8-12 доларів, у 
Японії – 50-70 доларів.  
Навіть за оптимальної яйценоскості (за рік – 

44 яйця) від однієї самки можна отримати до 20 
страусенят, які при вирощувані до року й живій 
масі близько 100 кг забезпечують вихід 1170 у 
тушах по 58,8 кг, або 840 кг чистого м’яса і жи-
ру, а також 25 м2 чудової шкіри. Шкіра ціниться 

досить високо завдяки маленьким виростам (фо-
лікулам) і коштує дорого (приблизно 1,5 тис. 
грн.). На даний час провідні фабрики з обробки 
страусиної шкіри знаходяться в Італії та Нідер-
ландах, значних успіхів вони досягли і в Польщі. 
Високі ціни на даний вид продукції обумовлений 
нерозвиненістю галузі. Зниження його вартості 
слід розглядати як фактор часу [5]. 
Яйценосність страусів за сезон становить 20-

130 яєць; на фермах Східної Європи – на рівні 
40-45 яєць; у ПАР – 60 яєць. За програмою все-
світньої асоціації страусівництва планується до-
сягти 100 яєць від самки за сезон. За тиждень 
одна самка може знести 2-4 яйця. Добір страусів 
із високими показниками яйценосності веде до 
підвищення продуктивності всього стада. Зазви-
чай самка у середньому відкладає упродовж пе-
вного відрізку часу близько 15 яєць (по 1 на ко-
жні 2 дні), воно формується 48 годин, потім вона 
сім днів відпочиває. Рівень яйцекладки спочатку 
низький, хоча швидко збільшується з віком пти-
ці, далі повільно йде на спад.  
Пік яйцекладки припадає на 5-7-й рік і збері-

гається на такому рівні 10-12 років. Шляхом се-
лекції можна продовжити репродуктивний пері-
од більше 12-и років. Якщо яйця з гнізда при-
брати – самка продовжуватиме нестися, відкла-
даючи 12-16 яєць, починає їх насиджувати, хоча, 
як правило, самець починає насиджувати пер-
шим. Самка із самцем можуть висидіти за сезон 
2-3 кладки. 

2. Порівняльна характеристика поживної цінності м’яса різних видів тварин  
(за даними НДІ харчування, Канада) 

На 100 г  
продукту 

Вода,  
% 

Жир,  
% 

Холестерин, 
мг 

Білок,  
% 

Енергетична цін-
ність, кДж/100 г 

Африканський страус 75,4 1,2 51,3 21,7 438 
Ему 73,6 1,7-4,5 54,7 21,2 471-531 

Яловичина (вирізка) 75 2-14,7 61 18-22 657,6 
Куряче м’ясо (біле) 73-75 1-3 80 23-24 478,6 
Свинина (вирізка) 70 25 65 18-28 1335,8 

3. Орієнтовний вихід туші африканського страуса 
Найменування Маса, кг 

Жива маса 100 
Маса туші:  - теплої 

- після охолодження протягом тижня при 10С 
57,2 
53,2 

Загальний вихід м’яса з ніг 
Стегно 

33,5 
22,0 

Ніжки 11,4 
Філе (тільки зі стегна) 

Стейк, біфштекс (зі стегна та ніжки) 
М’ясо для піджарювання (з ніжки) 

11,0 
10-16 
5-11 

Шия 2-2,5 
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4. Вміст поживних речовин у страусиному яйці, порівняно з курячим, (%) 
Параметри хімічного складу яйця Страус Курка 

Вода 88,7 87,9 
Загальний білок 8,9 10,6 Білок  

яйця Мінеральні речовини 0,87 0,6 
Вода 50,6 48,7 

Загальний білок 15,0 16,6 
Загальний жир 31,3 32,6 

Жовток 
яйця 

Мінеральні речовини 1,9 1,0 
 
Колір і форма шкаралупи залежать від стану 

здоров’я самки, а також від системи годівлі. Нор-
мальний колір шкаралупи – яскраво-жовтий. На 
дотик поверхня яйця – гладка, але якщо уважно 
придивитися, можна помітити невеликі пори для 
дихання. Маса яйця – 1250-1400 г. За розмірами 
страусине яйце має близько 18 см у висоту і 14 
см у діаметрі [5]. 
Яйця страуса можуть використовуватися в ку-

лінарії, але столове яйце не входить до числа 
основних продуктів страусівництва, оскільки 
практично всі одержані яйця направляються на 
інкубацію. Деяка кількість яєць – в основному, 
одержані від молодих самок, а також яйця, за-
плідненість яких викликає сумніви (недостатня 
маса яйця і т.п.) – направляється в продаж як 
столове. Навіть на великій страусиній фермі мо-
жна отримати щонайменше 30-40 яєць від кож-
ної самки. Маса такого яйця може бути від 800 г 
до 1800 г. Використовують і шкарлупу – на за-
кордонних ринках вона коштує 10-12 доларів.  
Характеристики біологічної повноцінності 

страусиних яєць представлені в таблиці 4. 
Шкаралупа яйця досить легка й міцна: його 

вміст у сирому вигляді має масу 800-1200 г. Від-
соток жовтка в яйці дещо вищий, ніж у курячо-
му. Колір жовтка – насичений, білка (навіть піс-
ля кулінарної обробки) – напівпрозорий. Яйця 
страусів відрізняються від яєць інших видів пта-
хів низьким рівнем холестерину і ненасичених 
жирних кислот. Варити його потрібно приблизно 
75 хвилин. Великий попит має сувенірна продук-
ція, виготовлена зі шкаралупи. Порожні шкара-
лупи отримують шляхом видалення вмісту яйця 
через невеликий отвір (діаметром близько 10 
мм) на кінці. Для цього (в більшості випадків) 
відбирають незапліднені яйця. Після видалення 
вмісту яйця просушуються і піддаються худож-
ній обробці. Одержані таким чином сувеніри до-
сить привабливі й можуть служити як декораці-
єю приміщення, так і чудовим подарунком. У 
Корпорації „Агро-Союз” Дніпропетровської об-
ласті, наприклад, освоїли декоративний розпис 

страусиних яєць і створили школу з українсько-
го розпису. 
Пір’я страусів підрозділяють за розміром і за-

барвленням на групи. Найпоширенішим є пір’я 
білого, чорного та сірого кольорів. Довжина 
пір’я коливається від 10 до 80 см. Найбільше 
цінується біле пір’я з крил чи хвоста самця; кіло-
грам такого пір’я (з одного птаха можна отрима-
ти максимально 1,2 кг коротких та півкілограма 
довгих) коштує 110 і 300 доларів відповідно. 
Пір’я широко застосовується в модельному бізне-
сі. З короткого пір’я виготовляють різноманітні 
щіточки і віники, які використовуються для очи-
щення екранів телевізорів, комп’ютерів (оскільки 
воно володіє статичними властивостями). 
Міцні кігті страуса застосовують для шліфу-

вання алмазів. Зараз активно досліджується 
кров, мозок, рогівка ока, які – як передбачають – 
можуть бути використані для лікування різних 
хвороб людини.  
Таким чином, галузь страусівництво є безвід-

ходною, і попит на її продукцію зростає невпин-
но з кожним роком. 
Розвиток страусівництва у всіх країнах, де цей 

напрям виник на хвилі маркетингового буму 90-х 
років минулого століття, проходив приблизно 
однакові етапи. Спочатку формувався ринок ге-
нетичної продукції, де основний прибуток одер-
жують від продажу молодняку й плідників. Та-
кий підхід до відтворення знижує якість птахів 
тому, що водночас із завезенням страусів із ферм 
південноафриканських республік на ринок по-
трапляє багато напівдиких страусів з інших аф-
риканських країн (часто з невисокою продукти-
вністю й мало пристосованих до інтенсивних 
технологій вирощування). 
На першому етапі формується певна інфра-

структура, більше пов’язана з відтворенням, 
аніж із виробництвом м’яса і переробкою продук-
ції. Практично в кожній країні створюються під-
приємства з виробництва інкубаторів для страу-
сових яєць, організовуються асоціації, видається 
спеціальна література. 
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Перехід до ринку кінцевої продукції (м’яса й 
шкіри) у багатьох країнах, у тому числі й в Укра-
їні, для багатьох фермерів може стати проблем-
ним. Собівартість птахів для забою, отриманих 
від дорогого племінного маточного поголів’я і 
вирощених часто з невисокими технологічними 
показниками, досить висока й варіює в різних 
країнах, у середньому, від 160 до 425 доларів. 
При цьому витрати на забій і переробку станов-
лять до 125 доларів. 
На другому етапі відбувається розширення 

інфраструктури, наприклад, виробництво спеці-
ального устаткування для забою страусів, пере-
сувних боєнь, певна спеціалізація у вирощуванні 
птахів, стандартизація продукції. У перехідний 
період між першим і другим етапами відбуваєть-
ся скорочення кількості ферм й укрупнення тих, 
що залишилися. Діяльність асоціації значною 
мірою спрямована на просування кінцевої про-
дукції на ринок [3]. 
Початок розвитку страусівницва в Україні 

(2000 р.) збігся в часі з перехідним періодом до 
ринку кінцевої продукції. В Україні ринок про-
дукції страусівництва практично відсутній, тому 
виробники страусиного м’яса можуть працювати 
в полі мінімальної конкуренції за умови налаго-
дженої безперебійної реалізації продукції. 
Страусівництво в Україні називають перспек-

тивним видом сільськогосподарського підпри-
ємництва, часто порівнюючи зі скотарством. Від 
корови, наприклад, за рік можна отримати лише 
одне теля, тоді як від самки страуса – від 30 до 
40, а то й 72 голів молодняку. Отже, кількість 
м’яса від «нащадків» однієї самки – 300 та 900 кг 
(від страусинової сім’ї) відповідно. Страусу по-
трібно втричі менше корму, ніж свині. Його ра-
ціон формують доступні і в наших умовах зер-
нові (кукурудза, овес, пшениця, ячмінь), висівки, 
пивні дріжджі, рибна та кісткова мука, сіно. 
Корм повинен бути збагачений спеціальними 
вітамінними добавками, оскільки неповноцінна 
годівля молодняку найчастіше призводить до 
його загибелі, а в дорослого страуса у такому 
разі знижується здатність до розмноження, 
якість м’яса і шкіри. Страуси не хворіють ні на 
сказ, ні на ящур [3]. 
До перспектив страусівництва саме в нашій 

державі можна віднести відносну доступність 
земельних ресурсів: страусам потрібні значні 
території. Для вирощування страусів не потрібно 
спеціального і дорогого обладнання, приміщен-
ня може бути неопалювальним, одначе з теплою 
підлогою, оскільки низ у страуса досконало «го-
лий», на відміну від тулуба, надійно захищеного 

від холоду пір’ям. За даними корпорації „Агро-
Союз” с. Майське Дніпропетровської області, 
найефективнішим є забезпечення відгодівлі 
страусів у спеціально обладнаних ангарах або 
реконструйованих корівниках. Тут, у с. Майське, 
що на Дніпропетровщині, знаходиться ферма 
для підрощування молодняка на чотири тисячі 
голів, ангари з частково контрольованим кліма-
том (із локальним підігрівом) і майданчик для 
вигулу дорослих птахів. На фермі займаються 
виведенням в інкубаторі молодняку – на 2016 
яйцемісць, відгодівлею товарних страусів, тут 
же працює єдиний з-поміж країн СНД цех із за-
бою птиці. Собівартість вирощування однієї 
птиці впродовж 10 місяців становить близько 
500 доларів. При цьому страуси виростають ва-
гою близько 90-100 кг. З птаха власники страу-
синої ферми планують отримувати не тільки м’я-
со, а й шкіру, яйця і пір’я, а також страусиний 
жир (рис. 3). 
За даними роботи страусиної ферми «Ясного-

родська» Київської області, репродуктивна сім’я 
страусів (самець і дві самки) коштує 3600 дола-
рів. Привезти молодняк з-за кордону дешевше – 
посередницькі фірми пропонують п’ятиденних 
страусенят по 110 доларів, проте і ризикованіше, 
адже невідомо, скільки голів виживе.  

Пір'я; 
11%

М'ясо; 
14%

Інші 
продукти; 

15%

Шкіра; 
60%

 
Рис. 3. Складові прибутку, одержаного 

 в результаті продажу продукції 
страусівництва 

Продукція галузі коштує дорого і пересічний 
громадянин держави допокищо не має достатніх 
купівельних можливостей. 
Таким чином, страуси поступово займають 

свою нішу в сільськогосподарському виробниц-
тві – й перспективи розвитку цієї галузі на Укра-
їні безсумнівні. Комерційний продукт у живій 
масі в страуса становить приблизно 40%, цей 
показник набагато вищий, ніж у великої рогатої 
худоби, овець і, навіть, домашньої птиці. Моні-
торинг розвитку страусівництва в нашій державі, 
як галузі агропромислового виробництва, дає 
можливість виділити три основні етапи: 
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1. Пропаганда страусівництва як нової галузі 
сільськогосподарського виробництва. 

2. Репродукція страусів та збільшення кілько-
сті фермерських господарств. 

3. Консультативна допомога фермерським го-
сподарствам, поширення інформації по техноло-
гії страусівництва. 
Важливим стратегічним питанням майбутньо-

го розвитку страусівництва є визначення ринків 
збуту продукції, а також об’єму виробництва, 
цін на продукцію, її собівартість, вимоги пере-
робної промисловості й можливість переробки 
продукції страусівництва. 
На сучасному ринку попиту на м’ясо страусів 

можна виділити такі напрями: 
- ресторани і заклади харчування; 
- окремі категорії населення, фінансовий рі-

вень яких дозволяє споживати екзотичні види 
продукції; 

- м’ясо перероблене; гарячого та холодного 
копчення. 
У нас, на жаль, немає єдиних технологічних 

рекомендацій з вирощування та використання 
страусів. Виробники самостійно вирішують пи-
тання з відновленням робочого поголів’я, реалі-
зацією продукції, пошуками ринків збуту. Прак-
тика показала, що створення асоціацій або коо-
перативів значно полегшує вирішення багатьох 
виробничих питань. Продукти страусівництва 
досить дорогі, тому що ця галузь ще не має рек-
лами і відповідних стандартів (як інші галузі) і 
лишається ще нестабільною, а її продукти – ек-
зотичними й елітними. Тому деякий час вони 
будуть дорогими й мало- або недоступними для 
частини населення. 
Важливим аспектом ринкової стратегії роботи 

галузі є акцент на дієтичні характеристики м’яса 
страусів. Можливе створення кола споживачів і 
продажі м’яса без посередників; продаж цілих 
туш у спеціалізовані магазини, ресторани, на 
замовлення; продаж птиці безпосередньо дис-
триб’юторам та брокерам, які працюють над 
розвитком цього специфічного ринку. За таких 

умов розвиток галузі в Україні може бути кон-
курентоздатним і перспективним для сільського 
господарства держави. Сильні сторони України 
– дешеві корми, земля й робоча сила.  
Висновки: 
1. Страусівництво – високопродуктивний вид 

галузі птахівництва, який трансформується в са-
мостійну галузь сільського господарства в світі й 
в Україні (в останній час). Розвиток цієї галузі 
може стати для вітчизняного виробника перспек-
тивним і конкурентоздатним. 

2. Основна продукція галузі страусівництва – 
високоцінне дієтичне м’ясо, яке успішно конку-
рує на світовому ринку з яловичиною тому, що 
страуси не хворіють на губчату енцефалопатію, 
як корови; їх м’ясо цілком безпечне. Страуси 
мають імунітет до "курячого грипу", який набу-
ває великого масштабу серед країн світу, зокре-
ма Європи. Виробництво продукції страусівниц-
тва є прибутковим і високорентабельним: одна 
сім’я дозволяє отримати за рік 600 кг м’яса пер-
шої категорії, 450 кг м’ясопродуктів, 40 м2 шкіри 
і 30 кг пера. 

3. Дорослий страус з’їдає за добу 4 кг корму, 
більшу частину якого становлять зелена маса та 
овочі. Ефективним є поєднання утримання стра-
усів у приміщеннях із випасом на природних і 
штучних пасовищах. Усі види страусів мають 
високі адаптивні властивості, і в умовах клімату 
України збереженість молодняку і дорослих пта-
хів знаходиться на рівні 75-85%. 

4. Страусівництво – практично безвідходна 
галузь виробництва. Крім м’яса від страусів мо-
жна отримати яйця, високоякісну шкіру, цінний 
жир, який має лікувальні властивості, кігті для 
шліфування алмазів. 

5. Основна проблема галузі – відсутність кла-
сичного ланцюга: вирощування забійної птиці, 
переробка, продаж продукції. В Україні цього 
ланцюга ще немає, й організація його конче по-
трібна. Особливо складним завданням, врахову-
ючи масштаби її виробництва, залишається про-
сування страусиної продукції на ринок.  
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Мета дослідження: узагальнити дані, що сто-
суються історичної ролі Полтавського товариства 
сільського господарства у розвитку птахівництва 
на Полтавщині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). 
Результати дослідження. Полтавське товарис-

тво сільського господарства (започатковане у 
1865 році) наприкінці ХІХ та на початку ХХ ст. 
було одним з ініціаторів і організаторів докорін-
ного поліпшення місцевих малопродуктивних 
сільськогосподарських тварин [4]. 
До кінця 80-х років ХІХ століття птахівництво 

було виключно побічною галуззю й служило, 
головним чином, для власного споживання. 
Племінне птахівництво мало характер пере-

важно приватного і спортивного напрямку вико-
ристання. 
Протягом зазначеного періоду на масове по-

ліпшення малопродуктивної птиці не зверталося 
ніякої уваги, не проводилося майже ніяких захо-
дів для поліпшення й розвитку птахівництва. 
У 80-х роках минулого століття продукти пта-

хівництва стали вивозити за межі губернії (в ос-
новному, за кордон). Перші спроби виявилися 
успішними – це дало поштовх до розвитку екс-
порту [3]. З тих пір вивіз за кордон став зроста-
ти, досягнувши останніми роками ХІХ століття 
значних розмірів (на суму понад сто тисяч руб-
лів щороку). 

Полтавщині належало почесне місце серед 
інших губерній щодо кількості й збуту продуктів 
птахівництва. 
За даними статбюро Полтавського губернсь-

кого земства, в губернії в 1910 році нараховува-
лося всього птиці 3774070 штук, із яких курей – 
3351525, гусей – 167327 штук. 
За 1911 рік із Полтавщини було вивезено жи-

вої птиці 482600 пудів [1]. 
Таким чином, птахівництво поступово набу-

вало промислового характеру. 
Промислове птахівництво належить виключно 

до селянського господарства. Саме тому Полтав-
ське товариство сільського господарства з особ-
ливою увагою віднеслося до відродження Пол-
тавського відділу Російського товариства сільсь-
когосподарського птахівництва, яке знаходилося 
під августейшим патронатом його імператорсь-
кої величності Великого Князя Петра Миколайо-
вича, засноване ще 1898 року, хоча фактично 
воно не функціонувало [5].  
Товариство віддало в розпорядження відділу 

птахівництва приміщення для засідань, окрім 
того допомагало матеріально. Відділ птахівниц-
тва, що почав свою діяльність у 1902 році, ста-
вив своїм завданням дослідження стану птахів-
ництва в Полтавській губернії, а також улашто-
вування виставок птиці [6-7]. 
Із 1904 року Полтавський відділ птахівництва 

особливу увагу зосереджує на організації виста-
вок, що мало неабияке значення у справі поліп-
шення птахівництва в Полтавській губернії. Пе-
ресувні виставки проводилися щороку як у Пол-
таві, так і повітах. Відділ птахівництва брав та-
кож участь й у виставках столичних (Київ, Мос-
ква, С.-Петербург) [8].  
Мета виставок птиці – це популяризація серед 

населення корисних знань із птахівництва та 
поширення племінних порід птиці.  
У виставках брали участь такі губернії: Пол-

тавська, Катеринославська, Харківська, Ліфлянд-
ська, Естляндська, Київська, Чернігівська, 
Херсонська, Московська, С.-Петербурзька, Яро-

Розглядається історична роль Полтавського то-
вариства сільського господарства (кінець ХІХ – 
початок ХХ ст.), яке досить плідно займалося пи-
танням розвитку тваринництва, у тому числі й 
птиці. Полтавське товариство сільського госпо-
дарства було одним з ініціаторів та організаторів 
відродження галузі птахівництва, брало участь в 
організації поширення та поліпшення малопродук-
тивної птиці. Особливу увагу товариство зосере-
джувало на організації виставок, що мало неаби-
яке значення у справі поліпшення птахівництва в 

Полтавській губернії. 
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славська. На кожній виставці експонувалися ку-
ри, качки, гуси, індики, цесарки, чорні та білі 
лебеді, лелеки, журавлі, голуби [5].  
Так, 1907 року проходила Велика четверта ви-

ставка (виставки розміщалися щороку у центрі 
міста, на одній із площадок Олександрійського 
саду – нині Корпусний парк), яка за різноманіт-
ністю експонатів набагато перевищувала всі, по-
чинаючи з 1904 року, попередні виставки. Одної 
живої птиці на виставці було представлено 644 
голови. На цій виставці перше місце належало 
господарству графа Д.С. Шереметова (с. Гаврон-
ці Полтавського повіту). Представлено було такі 
породи птиці: лангшан і «негри» шовковисті 
(шовковисті кури: таку назву вони отримали че-
рез чорний колір шкіри). Серед експонатів се-
лян-кріпаків перше місце посіло господарство 

Г.І. Шкурупія (м. Решетилівка Полтавського по-
віту). Воно експонувало птицю породи лангшан, 
минорка, голошиї, плімутрок та пекінських ка-
чок [6]. 
Після закриття кожної з виставок проходив 

аукціон птиці. 
Крім того, полтавчани брали участь у першо-

му конкурсі яйценоскості птиці поширених по-
рід у губернії, який проходив при училищі Хар-
ківського землевпорядкування з листопада 1910 
по квітень 1911 року [2].  
Висновок. Таким чином, Полтавське товарис-

тво сільського господарства наприкінці ХІХ – 
початку ХХ століть було одним з ініціаторів та 
організаторів відродження галузі птахівництва, 
брало участь в організації поширення й поліп-
шення малопродуктивної птиці. 

БІБЛІОГРАФІЯ  
1. Бондаренко А.Ф. Труды Полтавской сельско-
хозяйственной опытной станции. Зоотехничес-
кий отдел. – Полтава, 1926. – С. 33-47. 
2. Журавлев Л. Первый конкурс яйценоскости. // 
Южно-русская сельскохозяйственная газета. – 
1910. – № 41. – С. 11. 
3. Иванов М.Ф. Сельскохозяйственное птицевод-
ство. – М.: Новая деревня, 1925. – С. 9-10. 
4. Нагаєвич В.М. Полтавське товариство сільсь-
кого господарства і його вплив на розвиток тва-
ринництва кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Дев’ята 
конференція молодих істориків освіти, науки і 

техніки України. – К., 2004. – С. 92-94. 
5. О мероприятиях в целях улучшения птицевод-
ства. // Полтавские агрономические известия. – 
Изд. Типо-Литография И.Л. Фришберга. – Пол-
тава, 1913. – № 2-3. – 10 августа. – С. 5-6. 
6. Отчет за 1907 год. Полтавский отдел российс-
кого общества птицеводства. – К., 1908. – С. 1-47. 
7. Отчет за 1908 год. Полтавский отдел российс-
кого общества птицеводства. – К., 1909. – С. 1-30. 
8. Передвижные выставки птицеводства в Пол-
тавской губернии. // Хуторянин. – 1909. – № 
15. – С. 1854-1855. 

 


