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Довкілля та екологічні проблеми

ДОВКІЛЛЯ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
УДК 636.4.082.453.5
ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВЕДЕННЯ ГАЛУЗІ СВИНАРСТВА В УКРАЇНІ
В. О. БЕЛІКОВА, студент
Науковий керівник – Н. П. ГРИЩЕНКО, к. с.-г. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Вступ. Традиційним способом переробки гною в Україні є його накопичення та
зберігання. Відсутність механізму менеджменту відходів, відсутність відповідних сховищ та
спеціалізованих майданчиків спричиняє негативний забруднюючий вплив на екологію від
свинарських підприємств має. Це в першу чергу пов’язано з вивільненням парникових –
вуглекислого газу, метану, закису азоту – та шкідливих газів: аміаку, окислів азоту,
сірководню. У результаті роботи системи вентилювання на під час експлуатації
свинокомплексу потужністю 12 тис. голів свиней за годину в атмосферу виділяється 6,05 кг
пилу, до 14,4 кг аміаку, 83,4 млрд. мікробних тіл. Тому, екологічні аспекти ведення
свинарства в Україні є актуальними та потребують вирішення.
Мета. Дослідити аспекти екологізації виробництва продукції свинарства в Україні та
стан впровадження біогазових установок та їх використання для утилізації екологічно
небезпечних відходів виробництва.
Постановка проблеми, аналіз останніх публікацій щодо її розв’язання. Аналіз
літературних джерел вітчизняних фахівців галузі свинарства В. М. Волощука, Ю. В. Засухи,
М. Г. Повода та інших показав актуальність вивчення питання екологічних аспектів ведення
свинарства. Для дослідження даної проблематики використані методи синтезу, аналізу та
порівняння.
Результати. Скорочення викидів від роботи свинарських підприємств можливе за
рахунок впровадження нових технологічних рішень та екологічно безпечного поводження зі
свинарськими відходами: максимальне повернення поживних речовин з гною в ґрунт,
скорочення витрат на зберігання й утилізацію гною, вироблення екологічно безпечних і
ринково-придатних органічних добрив, мінімізація негативних екологічних впливів та
наслідків (запобігання виділенню шкідливих газів, зниження запахів, інактивація патогенної
мікрофлори та проростання насіння бур’янів), отримання додаткової енергетичного ресурсу
– біогазу.
Метанове зброджування гною відбувається у біогазових установках, в яких за рахунок
анаеробної біоконверсії тваринницьких відходів, а також рослинних решток одержують
біогаз метан і органічне добриво. Під час метанового бродіння зберігається до 83 % енергії
зброджуваної глюкози. Такий високий процент свідчить, що метаногенез є найвигіднішим в
енергетичному відношенні шляхом трансформування енергії органічних речовин у паливо.
При метановому бродінні розкладається близько 30 % органічної речовини. В першу чергу
розкладаються нестабільні органічні сполуки, тому шлам, що утворюється внаслідок
метанового бродіння, позбавлений запаху, який властивий гною.
Висновок. Методи анеоробного зброджування та прискорення біотермічного
компостування спрямованні на перетворення потенційно небезпечних для біосфери відходів
у безпечні та корисні продукти переробки гною.
Література
1. Відомчі норми технологічного проектування. Свинарські підприємства (комплекси,
ферми, малі ферми) / [М. Ф. Галібаренко, О. П. Смірнов, Г. Г. Марченко та ін.]. – К. :
Міністерство аграрної політики України, 2005. – 95 с.
2. Дурст Л. Кормление сельскохозяйственных животных / Л. Дурст, М. Виттман. – Пер.
с нем. под ред. И. И. Ибатуллина, Г. В. Проваторова. – Винница: Новая книга, 2003. – 384 с.
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УДК 504.74.
ПОРУШЕННЯ ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНОЇ ОСНОВИ РЕЗИСТЕНТНОСТІ
МЕДОНОСНИХ БДЖІЛ ПІД ДІЄЮ АНТРОПОГЕННОГО ФАКТОРА ЯК МОЖЛИВА
ПРИЧИНА ЗАГРОЗИ ЇХ ЗНИКНЕННЮ
Н. П. БІЛИК, студентка
Науковий керівник – Н. М. ГЛОВИН, к. пед. н., доц.
ВП НУБіП України Бережанський агротехнічний інститут
Вступ. Бджільництво в нашій країні є важливою галуззю сільського господарства.
Бджоли дають цінний продукт харчування – мед, який відзначається високими поживними
якостями і має лікувальні властивості. До його складу входять переважно виноградний та
плодовий цукри, що легко засвоюються організмом людини, а також необхідні для організму
ферменти, вітаміни та мінеральні речовини. При лікуванні деяких тяжких хвороб
використовують бджолину отруту, маточне молочко та бджолиний клей (прополіс). Крім
меду, від бджіл одержують також і віск, що є сировиною для багатьох галузей промисловості
та для виготовлення штучної вощини. Дуже важливу роль відіграє бджільництво і в
підвищенні урожайності багатьох перехреснозапильних культур. Дослідженнями наукових
установ та практикою передових господарств доведено, що від запилення бджолами
збільшуються врожаї соняшника, гречки, гірчиці, насінників еспарцету, люцерни,
конюшини, яблуні та інших плодоягідних культур на 25–30 і більше процентів [1].
Від запилення бджолами поліпшується також якість насіння, збільшується розмір,
соковитість і смакові властивості плодів. Користь, яку дають бджоли при запиленні
сільськогосподарських культур, в 10–15 разів перевищує прямі доходи від бджільництва.
Бджоли сприяють насінництву найважливіших багаторічних кормових культур – червоної
конюшини і люцерни, обробіток яких не тільки створює хорошу кормову базу для
тваринництва, але і, що не менш важливо, поліпшує родючість ґрунту, знижує якісний і
кількісний рівень бур’янів, підтримує життєдіяльність місцевої фауни. Все це певним чином
зберігає або стабілізує екологію землеробства як на даній дільниці, так і в районі загалом.
Бджільництво несе в собі культуру праці, естетичне і етичне сприйняття живої
природи, надає виховний вплив, приносить задоволення і насолоду. Робота з бджолами
сприяє стабілізації психіки людини, знімає стресові стани, поліпшує роботу всіх систем
організму. Не даремно бджолярі відрізняються фізичним здоров’ям. Отже, в умовах України,
з розвиненим інтенсивним землеробством і садівництвом, бджоли є важливим фактором
підвищення врожаю багатьох зернових, технічних, овочевих, плодоягідних та інших культур.
Таким чином, бджільництво у нас має не тільки медовий, а й переважно запилювальний
напрям і є досить розвиненою галуззю сільського господарства [2]. Бджола протягом сезону
відвідує близько 100 видів рослин, а за один день 4000 квітів, збираючи разом з нектаром та
пилком забруднюючі речовини, що можуть знаходитися в них.
Аналіз літературних джерел з теми. Організм бджіл надзвичайно чутливий до
екологічного стану довкілля оскільки інтенсивно і в значних кількостях нагромаджує
токсичні речовини [5]. Встановлено, що навіть незначна концентрація деяких токсичних
речовин у воді, повітрі, нектарі або пилку у медоносних рослин часто призводить до
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масового ураження та загибелі бджіл. Бджолина сім’я, збираючи сировину для своєї
продукції на ділянці площею 12–28 км2, несе інформацію про екологічний стан території в
радіусі 2–3 км навколо вулика [5].
Середня тривалість життя бджоли в період медозбору – 32 дні, 10 з яких вони
проводять тільки у вулику. Дні, які залишилися (20–22) бджоли літають в радіусі 3–5 км і
встигають за цей час нагромадити в організмі велику кількість важких металів. Як наслідок,
пасіки – готова моніторингова мережа стосовно широкого комплексу екологічних
характеристик оточуючого їх середовища. Деякі з різновидів втручання людини в екологічну
рівновагу природи можуть привести до втрати окремих видів тварини і рослинного світу. Ще
в 1930-х роках Е. Крейн (1984) показала найтісніший взаємозв’язок між бджолами і вмістом
металів в навколишньому середовищі. М.Д. Левін (1971) писав, що надзвичайний збиток
бджільництву наносить застосування інсектицидів. Відмічається не тільки загибель окремих
бджолиних сімей, але і головним чином ослаблення їх сили. Не виключається небезпека
попадання пестицидів в продукти бджільництва. Токсичні для людини речовини
нагромаджуються в них і при використанні для боротьби з хворобами бджіл ліків хімічного
синтезу [8, 9, 10].
Мед, маточне бджолине молочко і бджолина отрута – найбільш екологічно чисті
продукти, а прополіс, пилок і перга – найбільш забруднені. Тому при отриманні останніх
необхідно особливо ретельно підбирати екологічно чисті території. У цьому разі сім’ї, що
використовуються для виробництва пилка і перги, не можна розміщувати ближче за 3 км від
великих автомагістралей і промислових підприємств, оскільки це приводить до
недопустимого рівня вмісту свинцю і інших важких металів в них. За останні роки різко
виросла кількість неякісної і фальсифікованої продукції бджільництва, що випускається в
заводських умовах, що ускладнює її виявлення. Повинен бути об’єктивний (незалежний)
контроль за екологічним станом повітря – грунти – рослини – продукти бджільництва [6].
В інтересах охорони бджіл і корисній дикій энтомофауні сучасна інтегрована система
захисту рослин повинна розвиватися з урахуванням оптимального поєднання фізичних,
біологічних і хімічних методів застосування інсектицидів короткочасної токсичної дії з
контролем перевищення допустимої межі шкідливості фітофагам. Високого екологічного і
господарського ефекту можна досягнути, своєчасно застосовуючи комплекс агротехнічних
прийомів обробітку сільськогосподарських культур.
У системі боротьби з шкідниками пріоритетне місце повинні займати біологічні методи
захисту рослин. Вони поліпшують медозбірні умови пасік і сприяють інтенсивному
розмноженню корисних комах (запилювачів рослин і энтомофагів), що позитивно впливають
на фітосанітарну і екологічну обстановку території [6].
В останні роки в багатьох країнах світу спостерігається феномен масової загибелі і
зникнення бджіл, який отримав назву "Колапс бджолиних сімей" або синдром депопуляції
медоносних бджіл.
Існує ряд чинників, які можуть негативно впливати на бджіл. Однак, безумовно,
причина багатьох із них – діяльність людини, тобто антропогенний вплив.
До одних із пріоритетних забруднювачів повною мірою можна віднести важкі метали
(ВМ), джерелами яких є різні галузі промисловості, сільське господарство, а також
автотранспорт.
Бджолині сім’ї найтіснішим чином пов’язані з середовищем, в якому вони знаходяться.
Виявляючи повну самостійність в підтримці необхідних умов існування протягом усього
річного циклу, бджоли постійно залежать від рослинного і тваринного світу, чистоти повітря
і погодних чинників. Їх зміни насамперед позначаються на життєздатності бджіл. У той же
час за станом бджолиних сімей, їх життєздатності, кількості і якості меду, що збирається
бджолами, пилку можна судити про ту екологічну ситуацію, в якій вони знаходяться.
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Вже відомо, що забруднення навколишнього середовища важкими металами
представляє серйозну небезпеку для екосистем і здоров’я людей. Особливо небезпечні важкі
метали, що виявляють високу токсичність – ртуть, свинець, кадмій. Ці речовини, вхідні до
складу викидів промислових підприємств і автомобільного транспорту, попадають в гніздо
бджіл при зборі ними нектару, пилка, прополісу [7].
Міграція важких металів відбувається по ланцюжку ґрунт – рослини – продукти
бджільництва – людина. Важкі метали поступають в ґрунт з атмосферними опадами, з
викидами і стоками сусідніх промислових підприємств, вихлопними газами автомобільного
транспорту, пестицидами і добривами. Основним джерелом забруднення ґрунтів ртуттю є
хімічні речовини, що використовуються в сільському господарстві. Так, з пестицидами в
ґрунт щорічно, попадає 3–4 г/га ртуті.
Другою ланкою ланцюга є рослини. З ґрунту рослини отримують за допомогою
ґрунтово-поглинювального комплексу мінеральні речовини, в тому числі і важкі метали, які
акумулюються в органах рослин. Додатково на поверхні рослин можуть нагромаджуватися
важкі метали з повітря, осідаючи на листі і квітках у вигляді аерозолів. У процесі
виробництва меду бджоли збирають нектар і згущують його, тим самим збільшуючи
концентрацію важких металів в меді. Щоб запобігти отруєнню бджіл, необхідно виробити
стратегію попередження їхньої інтоксикації. Для сприяння безпечному застосуванню
пестицидів бджолярі й агрономи повинні виконувати організаційні, агротехнічні й спеціальні
заходи. Дуже важливо додержуватися правил застосування препаратів з урахуванням класу
небезпеки. Важливі фактори підвищення врожайності сільськогосподарських ентомофільних
культур: раціональне використання пестицидів і запилювальна діяльність комах, у першу
чергу: медоносних бджіл. Щоб сполучити інтереси рослинництва й бджільництва, у
довідкову літературу необхідно включати достовірну інформацію про безпеку пестицидів.
Отруєння бджіл токсичними речовинами пов’язане в основному із широким
використанням пестицидів для боротьби зі шкідниками сільськогосподарських культур, з
промисловими викидами різних підприємств, рідше – з застосуванням забрудненого солями
(в основному хлористим натрієм) цукру на корм бджолам (сольовий токсикоз). Різні хімічні
речовини, що надходять у навколишнє середовище у вигляді газоподібних, рідких або
твердих часток, звичайно заносяться бджолами у вулик, і їх концентрація в гнізді може бути
в 1 000–100 000 разів більша, ніж у повітрі, і в 1 000–10 000 разів вища, ніж у рослинах.
Завдяки цій особливості гнізда бджіл використовують для індикації стану довкілля. Разом з
тим ця властивість робить бджолу особливо уразливої до різних забруднень [6, 7].
Ступінь і характер прояву отруєнь залежать від кількості, хімічних і фізичних
властивостей речовин, способів, умов і термінів їх внесення в навколишнє середовище, фази
розвитку і видового складу рослинності, погодних умов і часу детоксикації (знешкодження)
у природі. Отруєння бджіл пестицидами звичайно спостерігаються при несвоєчасному
інформуванні бджолярів про час, місце і характер хімічних обробок, при порушенні правил
обробки, відсутності на пасіках відповідного устаткування для ізоляції бджіл у вулику,
несвоєчасному перевезенні сімей бджіл у безпечне місце. Причиною отруєнь можуть бути і
неправильне збереження отрутохімікатів, недобросовісна робота при приготуванні робочих
розчинів пестицидів. У першу чергу отруєнню піддаються бджоли-збирачки. На ступінь
отруєння впливають сила сімей, порода та вік бджіл. Після відвідування оброблених квіток
бджоли-збирачки заносять нектар і пилок у вулик. Корм, що надійшов, передається від
бджоли до бджоли, надходить до матки, трутнів, личинок. Розрізняють надгострий, гострий і
хронічний перебіг отруєння. Надгострий перебіг можливий при зборі нектару, що містить
високотоксичні речовини, при надходженні в організм великих доз препарату при обробці
працюючих у полі бджіл отрутохімікатами, при промисловому викиді небезпечних речовин у
високих концентраціях. Бджоли звичайно гинуть у полі, не долетівши до вулика. Сім’ї
слабшають через втрату льотних бджіл. Ступінь ослаблення залежить від числа бджіл16

72 Всеукраїнська науково-практична студентська конференція присвячена 120-річчю
заснування НУБіП України, Київ, 2018

Довкілля та екологічні проблеми
збирачок, що вилетіли з вулика. У період інтенсивної роботи бджолиної сім’ї отруєння
льотних бджіл настільки значне, що, бджоли, які залишилися у вулику, не покривають
повністю розплід, і він гине від голоду й переохолодження.
При отруєнні пестицидами і промисловими викидами беруть до уваги раптовість і
одночасність загибелі бджіл у більшості або у всіх сім’ях пасіки. Пасіки обстежують
комісійно. Складають акт про нанесений збиток, наводять дані про застосовані пестициди
(промислові викиди), способи і час їх внесення, розташування квітучих медоносів
(пилконосів) стосовно оброблених ділянок, про наявність на зазначеній території водних
джерел, ознаки загибелі бджіл. Беруть проби для дослідження в лабораторії: не менш 500
бджіл у скляному чистому посуді, 100 г меду, шматок стільника 15х15 см з пергою, а також
будь-який інший матеріал з бджолиних сімей при підозрі на забруднення хімічними
сполуками. Проби опломбовують і висилають разом із супровідним документом та копією
акту обстеження. В супровідній записці вказують, на яку отруту варто провести дослідження.
Відбирають та доставляють проби, як найшвидше, тому що деякі пестициди нестійкі і
швидко руйнуються.
Профілактика отруєнь бджіл базується на беззаперечному дотриманні вимог ст. 30
Закону України «Про бджільництво» від 2 лютого 2000 №1492-III (1492-14), суворому
дотриманні регламентацій застосування в навколишньому середовищі токсичних для бджіл
речовин. Власників пасік оповіщають за три доби до хімобробок з зазначенням
застосовуваного отрутохімікату, місця (у радіусі 7 км), часу і способу проведення обробки.
Указують час ізоляції бджіл. Обробки проводять у період відсутності льоту бджіл у ранкові
або вечірні години. Не допускають обробку квітучих медоносів і пилконосів під час
масового льоту бджіл. На період обробки бджоляру необхідно вивезти пасіку в безпечне
місце або ізолювати бджіл у вуликах на термін, передбачений обмеженнями при
застосуванні отрутохімікату. З метою попередження отруєння в період обробки посівів
бджолині сім’ї можна занести у зимівник [9].
Тривалість ізоляції бджіл залежить від часу розпаду (детоксикації) використовуваних
пестицидів у навколишньому середовищі і коливається від 1 до 7 діб; при зниженій
зовнішній температурі і високій вологості термін ізоляції збільшують на 1–2 дні, при обробці
в теплицях – на 2–3 дні. Варто уникати розміщення пасік поблизу металургійних комбінатів,
фосфатних, скляних, цегельних заводів, теплоелектростанцій, біля доріг з інтенсивним
автомобільним рухом.
Висновки. Ступінь забрудненості довкілля впливає на медоносних бджіл у всі періоди
їх життєдіяльності. Дезадаптивні реакції до дії антропогенних факторів призводять до
порушення балансу води в організмі та викликають погіршення резистентності комах,
процесів життєдіяльності та можуть привести до зникнення медоносних бджіл. Для
поліпшення якості середовища необхідно розробити й упровадити ефективні заходи щодо
оздоровлення всієї екологічної ситуації в області: для здобуття екологічно чистих продуктів
бджільництва необхідна оцінка місцевості на наявність екотоксикантів, зниження
антропогенної трансформації, участь у ґрунтозахисних мірах, насадження медодайних кущів
та дерев, охорона існуючих парків і створення нових, проведення роз’яснювальної роботи з
населенням щодо питань охорони біорізноманіття, використання отруйних речовин,
використання районованих порід бджіл, утилізації побутового сміття тощо.
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УДК599.733.1:591.1
ОСОБЛИВОСТІ ЗБЕРІГАННЯ ВОДИ В ОРГАНІЗМІ ВЕРБЛЮДА
Г. Р. БУРЛИК, студент
Науковий керівник – В. О. ТРОКОЗ, д. с.-г. н., проф.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Двогорбий верблюд або бактріан – найбільший представник сімейства верблюжих, що
відноситься поряд з одногорбим верблюдом до роду верблюдів. Крім наявності двох горбів і
більшого розміру та маси, двогорбий верблюд відрізняється від одногорбого в середньому
набагато густішим шерстним покривом. Обидва верблюди – близькоспоріднені види, що
утворюють життєздатні плодовиті помісі [1].
Метою роботи було з’ясувати особливості зберігання води в організмі верблюда.
Саме слово «верблюд» має арабське походження, в перекладі воно означає краса.
Найголовніша легенда про верблюдів пов’язана з тим, що в горбах зберігається вода.
Насправді це не так, в горбах накопичуються запаси жирових відкладень, які в першу чергу
служать для регуляції температури тіла тварини. Верблюди можуть тривалий час обходитися
без води завдяки тому, що багато п’ють. Насправді ж стійкість до зневоднення зумовлена
особливими еритроцитами. У верблюдів вони мають незвичайну будову і овальну форму,
завдяки чому добре зберігаються при зневодненні. У інших ссавців, зокрема і в людини,
еритроцити в подібних умовах починають склеюватися один з одним (аглютинують).
Верблюд – єдиний представник ссавців з овальними еритроцитами. Бактріан добре
пристосований до проживання в умовах різкоконтинентального сухого клімату з жарким і
сухим літом і дуже морозними та сніжними зимами. Характерні для верблюдів анатомічні та
фізіологічні особливості дозволяють йому надзвичайно довго обходитися без води і
задовольнятися лише грубим і малопоживним кормом. Суворі зими двогорбий верблюд
також переносить порівняно легко завдяки виключно густій шерсті. Однак ця тварина
категорично не переносить підвищеної вологості та зустрічається тільки в районах із самим
сухим кліматом [2].
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Крім того, що верблюд п’є, він їсть рослини, що містять воду. Якщо її в них багато, а
трапляється таке у вологий сезон року (в Сахарі взимку, в пустелях Середньої Азії навесні, в
Гобі – у другій половині літа), тоді він може дуже довго, а то і зовсім, не пити. Правда,
потрібно мати на увазі: чим більше солей в рослинах і питній воді, тим частіше верблюд
приходить до джерела або колодязя. У солончаковій пустелі, наприклад, йому потрібно пити
воду в будь-який час року, а ось подекуди в Сахарі, де солей мало і в ґрунті, і в рослинах,
взимку це робити не обов’язково: в з’їденому кормі цілком вистачає води. Десятки літрів
води може втратити верблюд і не гине від спраги під палючим сонцем, а лише «висихає»,
втрачає масу (майже до 30 %). Зате потім випиває неймовірну кількість води: наприклад, 13
відер за 10 хв.! Вода подібно до губки вбирається всіма тканинами тіла, навіть еритроцити
утримують її про запас. На водопій в звичайних умовах теж витрачається мало часу, та й на
годівлю не так вже й багато – набагато менше, ніж у корів і коней. Режим економії
проводиться і тут. Зазвичай, ссавці накопичують жирову тканину в м’язах або під шкірою,
але верблюди – особливі тварини, вони накопичують жир в горбі, який і живить їх під час
довгих походів по пустелі. Горб верблюда може важити до 35 кг, завдяки чому вони цілком
здатні обходитися без корму аж до 2 тижнів. Якщо верблюд проводить довгий час без корму,
горб починає значно зменшуватися в розмірах і завалюватися набік. Щоб привести його в
порядок, верблюду потрібен відпочинок і посилена годівля протягом декількох днів [3].
Верблюди здатні мінімізувати втрату вологи з організму, вони вкрай рідко
випорожнюються, при цьому їх екскременти дуже сухі, а сеча – надконцентрована. Більш
того, дихання верблюдів побудовано так, що волога не йде з організму під час видиху, а
конденсується на стінках носових раковин і стікає назад. Не менш важливою особливістю
організму цих ссавців є здатність переносити великі перепади температури тіла. Протягом
дня, температура тіла верблюда може змінюватися від 32,2 до 40,6 °C і тільки досягнувши
найвищої переносимої температури, верблюд починає пітніти. Вони дуже стійкі до
зневоднення: можуть нормально переносити втрату 30–40 % води в організмі. Для
порівняння, втрата 20 % води для людини є смертельною, при цьому при втраті 10 %
починаються хворобливі розлади [4].
Незважаючи на все вищесказане, жир в горбу верблюда служить лише замінником
корму та не здатний виділяти воду. І мабуть, найцікавіше: при високому зневодненні кров у
верблюда залишається рідкою. Адже в подібному випадку вона густіє, викликаючи смерть і
інших звірів і у людини, які гинуть у спекотній пустелі від теплового удару вже при втраті
12 % маси тіла. У горбах відкладається жир. Окиснюючись, він виділяє воду в більшій
кількості, ніж маса витраченого жиру.
Таким чином, важливою особливістю верблюда є пристосування функціональних
систем його організму до екстремальних умов життя. Це полягає в особливостях живлення та
метаболізму, будови та функції систем крові, дихання та виділення.
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ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО ТА ЛАНДШАФТНОГО РІЗНОМАНІТТЯ,
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ НА ПРИКЛАДІ
НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ОЛЕШКІВСЬКІ ПІСКИ»
Є. В. ЛЕБЕДЄВ, А. О. БУТІРИН,студенти
Науковий керівник – О. Т. ЄВТУШЕНКО, к. с.-г. н.
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Актауальність. На сьогодні стан територій області, які знаходяться в межах
екологічної мережі, крім об’єктів природно-заповідного фонду, значною мірою
незадовільний. Все це впливає на якість елементів екологічної мережі, як природного
середовища існування популяцій видів флори, мікобіоти та фауни, тому ми спостерігаємо
тенденцію зменшення біологічного різноманіття. Ключова роль у збереженні біологічного та
ландшафтного різноманіття відводиться законодавчому забезпеченню. Однак, як засвідчує
практика, існують розбіжності в правових нормах національного, міжнародного та
європейського рівня та їх застосуванні на практиці. Названі причини і зумовили обрання
напряму цього дослідження.
Аналіз літературних джерел. Сучасне землекористування на Херсонщині
характеризується великою часткою ріллі, як від загальної площі, так і від площі
сільськогосподарських угідь. Оптимізація землекористування в степових районах можлива
лише при умові створення геоекологічної інфраструктури, яка, насамперед, складається із
насичення ландшафтів біотичними елементами – лісами, лісосмугами, пасовищами,
цілинними степовими ділянками, тощо. Поширення лісових масивів для районів
інтенсивного землеробства має, крім природоохоронного та естетичного, ще й велике
господарське значення. Лісосмуги та ліси покращують мікроклімат, сприяють збільшенню
запасів вологи в ґрунті, стабілізують ерозійні дефляційні процеси. Лісосмуги та ліси
займають приблизно 5,4% території. Інший елемент геоекологічної інфраструктури, який є
позитивним фактором щодо родючості, наявність великих площ, зайнятих пасовищами та
сіножатями [2].
Загальна оцінка співвідношення ріллі та найважливіших елементів геоекологічної
інфраструктури – лісів, пасовищ та сіножатей показує, що землі Херсонщини втричі
інтенсивніше використовуються, ніж в середньому по Україні.
Природні абіотичні і біотичні чинники не можуть привести до незворотних порушень
екосистеми, так як, частіше за все, також мають певну періодичність змін, до якої екосистема
адаптувалася. Тому, основну небезпеку для існування природних комплексів представляють
саме антропогенні фактори. Їх швидкодія і трансформуючий характер практично не дають
можливості екосистемам в цілому і окремих її компонентів адаптуватися до змін природного
середовища, викликаним цими факторами. Адаптації до дії антропогенних факторів
виробляються не тільки на популяційному та видовому рівнях, а й на біоценотическом рівні.
Видовий склад, співвідношення видів, їх розподіл і динаміка визначають стан фауністичних
комплексів - одного з важливих компонентів будь-якої екосистеми. Території природнозаповідного фонду зазнають впливу суміжних територій активного природокористування:
поблизу поселень зустрічаються несанкціоновані сміттезвалища, наявні факти самовільних
браконьєрських рубок дерев, випасання худоби по краях лісових ділянок тощо [1].
За результатами праці робочої групи з розгляду питань, пов’язаних із використанням
території національного природного парку «Олешківські піски» підрозділами Збройних Сил
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України, якою вивчалося питання щодо правомірності проведення на території
національного природного парку «Олешківські піски» заходів з бойової підготовки
підрозділів Збройних Сил України, обласна державна адміністрація визначила чітку позицію
щодо збереження природних комплексів і об’єктів національного природного парку
«Олешківські піски», як природоохоронної території європейського значення та
запропонувала альтернативний варіант щодо створення військового полігону. Обласною
державною адміністрацією спільно з представниками командування Сухопутних військ
Збройних Сил України узгоджено питання щодо визначення території військового полігона у
складі земель, які відносяться до сфери управління Міністерства оборони України (площею
4800 га), та додаткового відведення під полігон земельних ділянок лісового фонду
(загальною площею біля 4200 га), які не входять до складу цього парку [4].
Відпрацьовано План взаємодії при проведенні заходів оборонного та
природоохоронного характеру на території національного природного парку «Олешківські
піски», військового полігона та земель лісомисливського господарства. На виконання
Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385, в області
реалізується завдання щодо розширення НПП «Олешківські піски» [2].
З метою охорони рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів
рослин та тварин за результатами інвентаризації рослинного та тваринного світу області для
подальшої підготовки кадастру рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення,
видів рослин, грибів, лишайників та тварин складено Червоний список Херсонської області,
який схвалено розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 20 вересня 2013
року № 612 та затверджено рішенням ХХVІ сесії Херсонської обласної ради шостого
скликання від 13 листопада 2013 року № 893. Загалом на території області охороняється 28
видів рослин, що включені до Європейського Червоного списку, 12 видів рослин, включених
до переліку CITES, 9 видів рослин охороняються Бернською конвенцією,121 включено до
Червоної книги України, 231 – до Червоного списку Херсонської області. 142 види тварин,
що зустрічаються в області, занесені до Червоної книги України, 54 види тварин включено
до Червоного списку Херсонської області, з яких 31 вид складають птахи, 15 видів – комахи,
5 – ссавці, а також по одному виду риби, земноводні та плазуни. В основному, стан більшості
видів задовільний, особливо в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Ряд
представників рослин і тварин вимагають підвищеної уваги до збереження ареалів зростання
та проживання [5].
Висновки. В Херсонській області стан територій, які знаходяться в межах екологічної
мережі є перспективними для розвитку природоохоронного комплексу та створення нових
природоохоронних зон в межах області, на уже наявних об’єктах проводиться модернізація і
посилення природоохоронної діяльності. На прикладі НПП «Олешківські піски» можна
побачити збільшення площ, на яких ведеться природоохоронна діяльність. Попри те, що
землі на Херсонщини втричі інтенсивніше використовуються, ніж в середньому по Україні,
успішно проводяться заходи щодо збереження біологічного різноманіття в регіоні.
Виконується державна стратегія регіонального розвитку, яка сприяє створенню нових та
розширенню існуючих природоохоронних зон.
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ВПЛИВ ПОЛІГОНІВ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ НА НАВКОЛИЩНЄ
СЕРЕДОВИЩЕ
С. Г. ГАРАФОН, студент
Науковий керівник – Н. В. СТРАТІЧУК, к. е. н., доц.
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Актуальність теми. Проблема твердих побутових відходів (ТПВ) постає досить гостро
для навколишнього середовища. ТПВ є одним з найбільш значних факторів забруднення
довкілля. Величезні обсяги накопичення ТПВ − це реальна небезпека для населення і
навколишнього природного середовища, яка є на сьогодні складною проблемою і потребує
негайного розв’язання.
Постановка проблеми. Технологічна недосконалість облаштування звалищ ТПВ
зумовлює ряд проблем, наприклад забруднення поверхневих і підземних вод, що створює
загрозу погіршення екологічного, санітарно-епідеміологічного стану, здоров’я населення та
деградації рекреаційних ресурсів. Екологічна ситуація ускладняється ще й тому, що
впродовж тривалого часу не вирішуються проблеми у сфері поводження з відходами,
передусім через великі обсяги їх щорічного утворення, низький низький рівень використання
та нагромадження.
Виклад основного матеріалу. Діяльність людини зумовлює утворення твердих
відходів. Газоподібні і рідкі відходи швидко поглинаються природним середовищем, на
відміну від них, тверді відходи асимілюються десятки і сотні років.
Тверді побутові відходи (ТПВ) – відходи, які утворюються в процесі життєдіяльності
людини та накопичуються у житлових будинках, суспільних, лікувальних, торговельних та
інших установах (це - харчові відходи, предмети домашнього вжитку, сміття, опале листя,
відходи від прибирання і поточного ремонту квартир, макулатура, скло, метал, полімерні
матеріали та ін.) та не мають подальшого використання по місцю їх утворення.
Полігони – це природоохоронні споруди, призначені для складування ТПВ і
забезпечуючи захист від забруднення атмосфери, ґрунтів, підземних і поверхневих вод,
перешкоджаючі розповсюдженню патогенних мікроорганізмів за межі майданчика
складування і забезпечуючи знезараження ТПВ біологічним способом [1].
Звичайні ТПВ великого міста містять більше 100 найменувань токсичних сполук:
барвники, пестициди, ртуть та її сполуки, розчинники, свинець та його солі, ліки, кадмій,
миш’яковисті з’єднання, формальдегід, солі талію та ін.
Основним фактором впливу полігонів ТПВ на навколишнє середовище є фільтрат.
Фільтрат – це стічні води, що виникають в результаті інфільтрації атмосферних опадів у тіло
полігону, які концентруються в його підошві. Фільтрат, після проходження через товщу
відходів, збагачується токсичними речовинами, що входять до складу відходів, або є
продуктами їх розкладання (важкими металами, органічними, неорганічними сполуками). На
полігонах ТПВ відбувається рознесення сміття вітром, забруднення ґрунтових вод, не
приємний запах і вигляд цих місць. Пластмаси і синтетичні матеріали, не піддаються
процесам біологічного руйнування і можуть тривалий час (десятки років) перебувати в
об’єктах навколишнього середовища. Сміття транспортують на звалища, які займають сотні
й тисячі гектарів цінних земель в околицях великих міст. Відкриті сміттєзвалища стають
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осередком розмноження пацюків, мух, бактерій. Стікаючі поверхневі води з полігону на
рельєф місцевості забруднюють ґрунти. З поверхневим і ґрунтовим стоком фільтрат
поступає у водні об’єкти, забруднюють і їх.
В результаті біохімічних процесів в ґрунтах звалищ утворюється біогаз, який при
виході на поверхню забруднює атмосферне повітря, і що нерідко призводить до займання
відходів на звалищах і полігонах. Існуюча донедавна практика підпалювання відкритих
звалищ призвела також до не контрольного забруднення повітря, що в свою чергу
супроводжується утворенням токсичних речовин, що згубно впливає на рослинний
покрив [2].
З огляду на безліч причин (серед яких основними є нестача вільних земель під нові
полігони, відсутність коштів на їх будівництво, або впровадження прогресивних технологій
поводження з відходами) звалища ТПВ продовжують експлуатуватися. Необхідним стає
впровадження на полігонах ТПВ природоохоронних заходів, що дозволяють знизити їх
навантаження на навколишнє середовище. Одним з найбільш актуальних дієвих заходів є
установка на полігонах систем збору та утилізації звалищного газу [3].
Висновки. Проблема сміття була є і буде актуальною ще багато років, аж поки
людство не усвідомить усі негативні наслідки впливу сміття на навколишнє середовище та
здоров’я. Вирішенням проблеми є збирання та переробка окремих компонентів твердих
побутових відходів, яка здійснюється шляхом, як роздільного збирання за місцем їх
утворення, так і сортування загально зібраних твердих побутових відходів на
спеціалізованих підприємствах.
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ЩО ЯКЩО УВЕСЬ ЛІД НА ЗЕМЛІ РОЗТАНЕ?
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Науковий керівник – К. В. МАЗУР, к. е. н., доц.
Вінницький національний аграрний університет
Перш за все, глобальне потепління – це прогресуюче поступове підвищення
температури поверхні Землі, що пов’язується з парниковим ефектом і призводить до зміни
клімату у глобальних масштабах.
Дана проблема наразі дуже актуальна і вимагає рішучих дій. Раніше вже наша планета
мала справу з таким явищем, як глобальне потепління і було це приблизно 56 мільйонів років
тому. І тоді це призвело до еволюції людини. Цю подію геологи пояснюють по різному.
Найновішою версією слугує удар комети, що досить логічно тому, як удар комети міг
викликати еволюцію незліченних видів теплолюбних рослин та тварин. Цьогоріч нa
щoрiчних збoрaх Геoлoгiчнoгo тoвaриствa СШA в Кoлoрaдo нaукoвцi предстaвили двa
дoкументи, якi oписують вiдкриття дивних квaрцoвих кульoк в oсaдoвiй породі, пoв’язaних з
пoчaткoм пiзньoпaлеoценoвoгo термiчнoгo мaксимуму. Нaукoвцi зaзнaчили, щo вoни
знaйшли цi склoпoдiбнi сфери в трьoх мiсцях Приaтлaнтичнoї низoвини. Нa думку геoлoгiв,
вoни «хoвaлися» тaм прoтягoм десятилiть. Тепер їх зiстaвляють iз пoзaземними удaрaми [1].
Раніше ж найпоширенішою гіпотезою було те, що викликало глобальне потепління
вулканічні виверження. Тому, як теплові аномалії, що виникають в результаті впливу і
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виверження пилу могли розповсюдити лісові пожежі. Докази цього були підтвердженими
документально.
Основною причиною порушення кліматичного балансу є використання викопного
палива та неефективне споживання енергії. Парникові гази CO2 (вуглекислий газ), CH4
(метан) та N2O (закис азоту), що утворюються внаслідок діяльності людини, здатні
викликати посилення парникового ефекту.
Надмірна кількість газів, які утворюються в результаті діяльності ТЕЦ, транспорту,
сільського господарства, промисловості, потрапляючи до атмосфери Землі утримує сонячне
тепло у нижніх шарах атмосфери, не даючи йому повертатися до космосу. Внаслідок чого
йде розігрів планети і як слідство підвищується середньорічна температура на Землі [2].
Коли ми п’ємо воду, ні для кого не секрет, що ми п’ємо не солону, а прісну воду.
Більша частина води у світі це солона вода, прісної ж всього на всього 3 % і 70 % з них –
заморожені. 30 мільйонів кубічних кілометрів замерзлою води. Це так багато замерзлої води,
стільки льоду, що якщо ви візьмете шар його товщиною в тисячу метрів, ним можна вкрити
всю Північну Америку.
На суші лід формує льодовики, льодовикові щити, вічну мерзлота, та сніг. Але Арктика
– це океан у значній мірі, тому там замерзла вода приймає форму плавучого морського льоду
– айсбергів. І, оскільки вони безпосередньо контактують з усе теплішою водою, морський лід
розплавиться першим у міру підвищення глобальної температури.
Науковці повідомляють, що останні 35 років наш світ все дедалі більше і більше стає
теплішим. Температури зростає з кожним роком. Рiвень вуглекиcлoгo гaзу пoчaв знaчнo
збiльшувaтиcя в aтмocферi з кiнця 19 cтoлiття, тaким чинoм глoбaльнa темперaтурa пoверхнi
плaнети зрocлa приблизнo нa 2º зa Фaренгейтoм, aбo 1,1 °C. Нaукoвцiв вкрaй зaнепoкoїлa
тaкa cитуaцiя, aдже 16 з 17 нaйcпекoтнiших рoкiв в icтoрiї Землi булo зaфiкcoвaнo з пoчaтку
2001 рoку [3].
Дійсно, для деяких судноплавних компаній може бути вигідною відсутність
льодовиків. Але скільки ж морських котиків, ведмедів і інших арктичних звірів можуть
залишитись без місця проживання та просто зникнути з лиця Землі, як мамонти. Число їх
популяції тане разом із льодом під ними.
Деякі нафтові та енергетичні компанії використовують танення льоду для пошуку
нових місць незайманих ресурсів, використовуючи сейсмічні вибухові роботи, тим самим ще
більше піднімаючи температуру води.
Більшість льоду на Землі, а це більше 95 %, знаходиться на суші і міститься в
основному у величезних льодовикових щитах, які вкривають Гренландію і Антарктиду. Де є
цілі гірські хребти, майже настільки ж великі, як Альпи, що повністю поховані під льодом.
Якщо весь лід розтане то рівень води підніметься на 70 м, а це дуже багато. Половина
населення світу живе на морському узбережжі. У Латинській Америці затоне аргентинська
столиця Буенос-Айрес, а також Уругвай та Парагвай. Африка в значній мірі залишиться
«сухою», проте її велика частина стане непридатною для життя. У Єгипті в результаті
підвищення рівня води в Середземному морі у болоті опиняться стародавні міста
Олександрія і Каїр. Багато відомих пам’яток Європи також будуть знищені. Зникнуть
Лондон та Венеція. Під водою опиняться Нідерланди і майже вся Данія. В Азії вода затопить
території, на яких сьогодні проживає близько 600 млн. китайців. Зникнуть повністю
Бангладеш і деякі прибережні райони Індії. Австралія отримає ціле море прямо в центрі
континенту [4].
Отже, танення льоду – серйозна справа. Хоча і науковці з National Geographic
заспокоюють, що сильно лякатись не потрібно і процес цей довготривалий. За підрахунками
фахівців з усього світу повністю лід розтане через близько п’ять тисячоліть. Але ми не
повинні сидіти склавши руки. Проблеми потрібно вирішувати негайно і кожен має почати з
себе, тоді і світ стане кращим і ми зможемо зберегти нашу планету майбутнім поколінням.
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Кити – найбільші ссавці на планеті. Це корінні мешканці морів і океанів. Вони
утворюють загін китоподібних, а найбільші розміри має синій кит. Його максимальна
довжина досягає 33 м, а маса доходить до 190 т. Цей гігант живе у воді, але дихає легенями.
Причина цього полягає в тому, що мільйони років тому морські тварини жили на суші. З
незрозумілих досі для науки причин вони поступово змінили середовище існування та
перетворилися в підводних мешканців [1].
Мета роботи – з’ясувати особливості окремих функціональних систем китоподібних.
Під водою тварина зазвичай знаходиться 20 хв. Перед тим як зануритися у водну
безодню, робить глибокий ковток повітря. При цьому легені дуже швидко забирають кисень,
і той потрапляє в кров. Він поступово споживається організмом, забезпечуючи киту
комфортне існування на глибині. Незважаючи на те, що будова китів геть виключає
відсутність легень, на суші ці ссавці жити не можуть. Шкіра у них відразу пересихає, а вусаті
кити, що володіють величезною вагою, дуже швидко задихаються. Маса тіла здавлює легені,
і повітря перестає на них діяти. Тому поза води морські тварини не існують. Вони є
невід’ємною частиною Світового океану, вражаючи людей своєю величчю, досконалістю, а
також і розумом, який значно перевищує аналогічний параметр наземних ссавців [1, 2].
Китоподібні характеризуються наступними рисами [2, 3]: сильно розщеплений рот, без
натяку на губи, в якому або незвичайно велика кількість зубів, або особливі піднебінні рогові
пластинки; відсутність мигальної перетинки на очах, положення сосків позаду тіла, тонка,
гладка на дотик темна шкіра, жирна і бархатиста, з украй рідким щетиноподібним волоссям;
під шкірою відкладається надзвичайно товстий шар жиру. Останнім просочені і всі кістки,
тому вони завжди мають жовте забарвлення; на поверхню океану кити спливають 1 раз на
10 хв. Але якщо є необхідність, вони можуть перебувати в морських глибинах до 45 хв. Коли
кит показується на поверхні, першим ділом він звільняє легені від використаного повітря. Ця
процедура супроводжується сильним шумом. Вусаті кити, піднімаючись з глибини на
поверхню, випускають фонтан води, який досягає у висоту кількох метрів; коли кит
занурюється у воду, його дихальні шляхи закриваються, щоб не допустити потрапляння
води. Для цієї мети у нього є невеликі клапани; у кита травна і дихальна системи ніяк не
пов’язані один з одним. Тому попадання води в легені через рот виключено; також у китів
немає нюху і практично атрофований зір. Все, що потрібно, китам повідомляють звуки. Тому
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кити постійно зайняті аналізом підводних звуків; дитинча кита при народженні може
досягати 9 метрів у довжину. Материнське молоко самок містить до 50 % жиру, при цьому
воно багате білком. Жир і білок становлять половину від ваги молока, тому воно дуже густе,
за консистенцією подібне до зубної пасти. Протягом доби дитинча отримує до 90 л молока і
до 1,5 року виростає до 20 м в довжину.
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Заповідна справа – це пріоритет сучасної природоохоронної політики держави.
Концепція розвитку заповідної справи передбачає розвиток та вдосконалення мережі
природно-заповідних територій, системи керування ними та зростання їх суспільного
значення для розвитку держави. Розуміння необхідності обліку рідкісних і зникаючих видів
організмів зумовило створення правовий бази та спеціального охоронного законодавства, яке
включає охоронні книги. Наслідком роботи Міжнародної комісії по рідкісних і зникаючих
видах рослин і тварин (1948) стало створення Міжнародної Червоної книги, окремі випуски
якої почали видавати з 1966 року [ 1].
Ціль досліджень – аналіз літературних та наукових матеріалів щодо методів та засобів
захисту та збереження біорізноманіття водних екосистем.
Предмет досліджень - природоохоронні Книги.
Методи досліджень: наукові та спеціальні методи дослідження (аналіз, синтез,
комплексний системний підхід, порівняння). Теоретична основа аналізу – природнозаповідна законодавча база.
Червона книга – анотований список рідкісних і перебувають під загрозою зникнення
тварин, рослин і грибів. Існують Червоні книги різного рівня - міжнародні, національні та
регіональні. Занесення певного виду до Міжнародної Червоної книги означає визнання того,
що він потребує охорони на території всіх країн, де трапляється. Створюють і списки видів,
які потребують охорони на території окремих регіонів чи країн, наприклад, Європейський
Червоний список.
Червона книга України (ЧКУ) є основним, юридично закріпленим інструментом
охорони природи України. Згідно з «Положенням про Червону книгу України», прийнятим
Верховною Радою України 1992 року, Червона книга – це державний документ про сучасний
стан видів тварин і рослин, які перебувають під загрозою зникнення, та про заходи щодо
їхнього збереження і науково обґрунтованого відтворення. Ведення ЧКУ, охорону та
використання об’єктів, занесених до неї, регламентується Законом України «Про Червону
книгу України» (№ 3055–3), а також законами «Про охорону навколишнього природного
середовища» (№ 1264–12), «Про тваринний світ»(№ 2894–14), «Про рослинний світ» (№
591–14), «Про природно-заповідний фонд» (№ 2456–12) та іншими нормативно-правовими
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актами. Відповідальність за порушення норм Закону «Про Червону книгу України»
передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення та Кримінальним
кодексом України. Її ведення покладено на Національну комісію з питань Червоної книги
України. До Червоної книги України заносяться види тварин і рослин, які постійно або
тимчасово перебувають чи зростають у природних умовах на території України, в межах її
територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони, і
знаходяться під загрозою зникнення. Занесені до ЧКУ види тварин і рослин підлягають
особливій охороні на всій території України. Кабінет Міністрів України забезпечує офіційне
видання та розповсюдження Червоної книги України не рідше одного разу на 10 років. До
ЧКУ входять наступні категорії видів: зниклі, зникаючі, вразливі, рідкісні, невизначені,
недостатньо відомі, відновлені види. До списку входить 60 видів водоростей. З них 30 –
вразливі, –29 рідкісні, 1 –зникаючий. ДО ЧКУ включені 71 вид риб, що зустрічаються як у
річкових так і в морських акваторіях. Основними причинами зменшення чисельності видів є
забруднення місць проживання та вилов риби забороненими методами.
Існують й регіональні червоні списки, які дозволяють: охороняти в цілому
благополучні види на неблагополучних ділянках їх ареалів з урахуванням особливостей
місцевих популяцій, їх значення для підтримання локального біологічного різноманіття;
забезпечувати охорону мігруючих видів, не занесених до Червоної книги України тощо [2].
Червона книга Чорного моря – Книга є зведенням щодо 254 рідкісних і зникаючих
видів рослинних і тваринних організмів Чорноморського регіону, стану та ступеня
вивченості їх популяцій, загроз виживанню та заходів, необхідних для їх збереження.
Просторово Червона книга Чорного моря охоплює Чорне та Азовське моря та їх узбережжя.
У Червоній книзі Чорного моря кожен вид оцінено на різних географічних рівнях –
світовому, чорноморському та регіональному (субрегіональному). Категорія субрегінального
рівня може бути різною у різних країн – в залежності від його чисельності та стану на
відповідних ділянках ареалу. Міжнародна Червона книга – це зібрання фактів про унікальних
представників флори і фауни нашої планети, над якими нависла загроза зникнення.
Міжнародна Червона книга складається з декількох солідних томів. До неї внесено близько
300 видів і підвидів ссавців, майже 300 видів птахів, більше 100 видів плазунів, 40 –
земноводних, понад 250 видів судинних рослин. У ній є також і «червоний список» тварин і
рослин, які зникли з планети, починаючи з 1600 р. [ 1].
Ще один офіційний природоохоронний документ – Зелена Книга України, яку
створено для охорони унікальних фітоценозів, які ще збереглися. В Зеленій Книзі визначенні
водні рідкісні, зникаючі та типові рослинні угрупування. На відміну від Червоної книги,
Зелена книга звертає увагу на охорону не окремих видів, а цілісних угруповань. У ній
представлено 126 рідкісних й типових рослинних угруповань, які потребують охорони.
Перша Зелена Книга була видана у 1927 р.
Крім того, існують "Білі книги" (зведення про біотопи - оселища рідкісних видів
організмів, яким загрожує деградація чи знищення).
Чорний список – міжнародний перелік видів рослин і тварин, які зникли на Землі,
починаючи з 1600 року. Підставою для введення певного виду до Чорного списку є
відсутність достовірних відомостей про його існування принаймні протягом останніх 50
років
Україною підписано конвенції, які нерідко визначають інший охоронний режим для
видів і територій, ніж це зазначено у її власних законах. Деякі конвенції та угоди мають
додатки, що визначають власне категорійний статус видів – Бернська, Бонська,
Вашингтонська конвенції тощо. Інші договори прямо статус/категорію того чи іншого виду
не визначають, проте надають їм охорону опосередковано – завдяки тому, що вид є
середовище утворювачем / трапляється на територіях / є компонентом екосистем, що
охороняються (наприклад, Рамсарська конвенція, конвенція ЮНЕСКО тощо).
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Таким чином, на основі проведеного аналізу наукових досліджень виявлено, що для
України основним документом, що регламентує збереження і охорону природних ресурсів є
Червона Книга України. У законодавстві також, окрім Червоної Книги, за питання підтримки
та збереження охоронних видів тварин та рослин відповідають такі документи як Зелена
Книга України, Регіональні червоні списки, Міжнародні червоні списки, Червона книга
Чорного моря, Міжнародні договори та програми по особо охоронним територіям,
ЮНЕСКО, Міжнародна біологічна програма. Потрібно, поширювати межі охорони, які
регламентують законодавчі документи щодо охорони і захисту із збереженням охоронних
видів у природно-заповідних фондах.
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ОСОБЛИВОСТІ СТАТЕВОГО ДОЗРІВАННЯ ДЕЛЬФІНІВ
К. Ю. КЕРМАЧ, студент
Науковий керівник- В. О. ТРОКОЗ, д. с.-г. н., проф.
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Дельфіни – це морські ссавці підряду зубастих з ряду китоподібних. Дельфіни родичі
китів і косаток. Ця група тварин налічує близько 40 видів. Дельфіни відрізняються від риб:
вони дихають легенями, мають не луску, а шкіру, у них є зуби, вони народжують живих
дитинчат, і цілий рік годують їх своїм молоком. [1]
Мета. Ознайомитися із статевим дозріванням дельфінів.
Більшість китоподібних розмножується кожних 2 роки, але зрідка деякі дельфіни
спаровуються, ще не закінчивши вигодівлю потомства, і, можливо, плодяться щорічно.
Вагітність у різних видів триває від 10 до 16 місяців. Здебільшого дельфіни розмножуються
влітку при сприятливих температурних умовах. Дитинча народжується дуже великим (від 1/4
до 1/3 довжини тіла матері). Зрідка в одній самці знаходять кілька зародків. Найбільша
кількість потомства в дельфіна – 6 зародків, а у синього кита – 7. Зайві зародки дитинчат
розсмоктуються і тільки дуже рідко можуть народитися двійнята. Пологи китоподібних
відбуваються під водою. Перший дихальний акт дитинча робить у момент свого першого
виринання на поверхню. Це своєрідний безумовний рефлекс, при якому подразником
служить відчуття зміни середовища (вода - повітря). Плід народжується хвостом вперед.
Пуповина рветься у самого черева, де вона менш міцна. Малюк споживає дуже жирне
молоко (до 54 %, тобто в 10 разів жирніше коров’ячого) від 4 місяців (дрібні дельфіни) до 13
(кашалоти), а в неволі навіть до 21–23 місяців (афаліни). Молоко споживають невеликими
порціями, але дуже часто (дельфіни через кожні 15–30 хв). При годівлі дитинча кінчиком
рота щільно захоплює сосок і молоко впорскується йому в рот під тиском особливих м’язів. З
першого дня новонароджений дельфін плаває поруч з самкою; виявляється це допомагає
йому економити сили і плисти пасивно, використовуючи тиск гідродинамічного поля
навколо батька, який як би буксирує своє дитинча. З віком така звичка слабшає і зникає.
Дитинча зростає дуже швидко і за лактаційний період у вусатих китів збільшується майже
вдвічі, а у зубастих китів на 1/3 початкового розміру. На час переходу на самостійне
харчування у одних різко збільшується китовий вус, а у інших прорізаються зуби.
28

72 Всеукраїнська науково-практична студентська конференція присвячена 120-річчю
заснування НУБіП України, Київ, 2018

Довкілля та екологічні проблеми
Статеве дозрівання триває 3–6 років, але уповільнений ріст тіла триває ще довго після
того. Коли скелет повністю костеніє і всі епіфізи хребта зростаються з тілами хребців, настає
фізична зрілість. Процес окостеніння хребта починається з обох кінців, до того ж з
хвостового йде швидше, ніж з головного і закінчується в грудному відділі. Такі послідовні
зміни в хребті іноді використовують для визначення індивідуального віку [1,2].
Живуть кити до 50 років, дрібні – до 30 років. Багато видів дельфінів знаходяться під
загрозою зникнення. Ці тварини гинуть в рибальських сітках, через розливи нафти, від ран,
заподіяних гребними гвинтами суден [3].
Література
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http://dovidka.biz.ua/tsikavi-fakti-pro-delfiniv/
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Крокодили (Crocodylia) – ряд великих за розміром плазунів, єдиний сучасний ряд
надряду крокодилоподібних, що разом із птахами формує кладу архозаврів. Група
сформувалася близько 84 млн років тому протягом пізнього крейдового періоду. Слово
«крокодил» походить від грец. Κροκόδειλος – «кам’яний черв’як», через бугристу шкіру цих
тварин. Ці сильні хижі рептилії, активні переважно вночі, живуть як у воді, так і на суші.
Мета роботи. З’ясувати особливості дихальної системи та дихання крокодилів [2].
Дихальна система крокодила створена таким чином, щоб тварина комфортно
почувалася, як на суші, так і під водою. Органи дихання крокодила представлені хоанами
(ніздрями), носоглотковим проходом з вторинним кістковим небом, піднебінною завіскою,
трахеєю та легенями з діафрагмою. Досить потужні і складно влаштовані легені крокодила
здатні вмістити великий обсяг повітря, при цьому тварина може при необхідності
регулювати центр тяжкості. Щоб дихання крокодила не заважало йому швидко пересуватися,
існують спеціальні м’язи в області діафрагми [4].
У плазунів порівняно із земноводними складніший і механізм дихання. Повітря
надходить до легень і виходить із них за рахунок рухів ребер. Унаслідок цього змінюється
об’єм порожнини тіла. Органи дихання плазунів - легені, що мають багато перетинок, які
збільшують поверхню газообміну. Крім того, їхні дихальні шляхи складаються з послідовно
з’єднаних гортані, трахеї та бронхів. Трахея розгалужується на два бронхи, що заходять до
легень [1].
Група біологів показала, що при диханні крокодили використовують ту ж схему, що і
птахи. Повітря проходить через легені крокодилів тільки в одному напрямку, а не в двох, як
у ссавців. До цих пір вважалося, що «односпрямоване» дихання, є унікальним придбанням
птахів. При вдиху повітря проходить легені птахів наскрізь. Близько трьох чвертей повітря
не затримується в легенях і потрапляє в особливі повітряні мішки, розкидані по всьому тілу.
При видиху повітря з повітряних мішків знов потрапляє в легені, де з нього забирається
кисень. Таким чином, кров птахів насищається O2 як на вдиху, так і на видиху [4].
До цих пір вважалося, що далекі родичі птахів крокодили і алігатори використовують
інший механізм дихання, коли все повітря потрапляє відразу в легені, а після того, як з нього
витягується кисень, видихається. Автори нової роботи показали, що це не так. За словами
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однієї з дослідниць, вона звернула увагу на анатомічну подібність легень алігаторів і птахів і
вирішила перевірити, як саме здійснюється у хижих рептилій процес дихання.
В одному з проведених експериментів вчені визначили, як розподіляються у алігаторів
потоки повітря при диханні. Для цього дослідники помістили особливі прилади в легені
шести живих міссісіпських алігаторів. Виявилося, що повітря, яке вдихається розподіляється
не по двох гілках бронхів (гілки, що ведуть до легень), а тільки по одній (йдеться не про
первинні бронхи, а про їх більш дрібні відгалуження). При цьому на видиху повітря
рухається по тій же гілці і в тому ж напрямку, що і при вдиху. Це спостереження
підтвердилося на дослідах з мертвими крокодилами, в легені яких вдувається повітря або
вода з флуоресцентними гранулами [3].
На думку вчених, односпрямованість потоку повітря забезпечується повітряними
«вентилями», сформованими петлеподібними відгалуженнями бронхів. Ці відгалуження
виконують функцію, аналогічну функції повітряних мішків у птахів.
Дослідники вважають, що такий спосіб дихання з’явився вже у спільних предків птахів,
крокодилів і динозаврів – архозаврів. Саме завдяки «односпрямованому» диханню архозаври
зуміли добитися еволюційного успіху. Багато факторів свідчать, що за часів життя
архозаврів концентрація кисню в повітрі була набагато нижчою, ніж зараз. [1].
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Не потрібно бути фахівцем, щоб відрізнити папуг серед інших птахів – у цих птахів
дуже характерна зовнішність. Типова їх ознака – своєрідні дзьоб і лапи. Верхня частина
дзьоба гачкоподібно вигнута і рухомо зічленована з черепом. Вона перекриває нижню
частину, яка теж рухлива. У основі наддзьоб’я розвинена восковиця, на якій розташовані
ніздрі. Восковиця буває покритою пір’ям або голою, яскравого забарвлення або безбарвною.
Язик товстий, м’ясистий і закруглений, іноді має рогоподібне покриття. Лапи пристосовані
для пересування, вони короткі, товсті, два пальці повернені вперед, а два – назад. У деяких
видів два передніх пальці частково зростаються. У зв’язку з цим птахи ходять по землі
незграбно, перевалюючись з боку на бік і спираючись при ходьбі на дзьоб. Проте папуги, що
живуть у степах, спритно і швидко бігають. У порівнянні з головою тулуб малий, крила
більшою частиною добре розвинені [1]. Мета роботи – за літературними даними дослідити
особливості голосу у папуг.
Джерелом звуку у ссавців є голосові зв’язки, що розташовані у верхній гортані
(ларінксі). На відміну від них, у птахів голосовий апарат знаходиться в нижній гортані
(сирінксі), у тому місці, де трахея розділяється на бронхи. Частота звуків, що їх видають
птахи, набагато вища, ніж звуків, які спроможна відтворити людина. У більшості співочих
птахів сирінкс складається з 5–7 пар добре розвинених голосових м’язів, які регулюють
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проходження повітря через бронхи. В утворенні звуків також беруть участь три пари
тимпанальних мембран, трахея, ротова порожнина і повітряний мішок. Птахи й люди здатні
видавати звуки однакової висоти, але тільки птахи здатні швидко їх модулювати. Те, що
людське вухо чує як один звук, насправді може бути серією навіть із десяти тональностей.
Птахи спроможні прекрасно розрізняти і чути такі нюанси. Найпростіші, на думку людини,
звуки можуть містити велику кількість різноманітної інформації, що її необхідно передати
представникам певного виду птахів. Деякі птахи можуть наслідувати не тільки голосам
інших птахів, але також і людському голосу [2].
У багатьох папуги асоціюються з дуже балакучими істотами, здатними до мови. Такий
феномен пояснюється наявністю у папуг м’ясистого язика і спеціального голосового апарату,
що дозволяє їм виробляти широкий спектр артикуляцій і, відповідно, імітувати людський
голос. Папуги – надзвичайно цікаві птахи, і справа не тільки в умінні деяких з них
розмовляти. Розумні і забавні, недарма вони користуються такою популярністю в якості
домашніх улюбленців у багатьох країнах. Насправді папуги не вміють розмовляти в
звичайному сенсі цього слова – вони просто запам’ятовують і повторюють слова. Втім, не
тільки слова – вони можуть запам’ятовувати і відтворювати й будь-небудь інші звуки.
Папуга-рекордсмен Книги рекордів Гіннесса – Жако знав більше 400 слів і говорив цілими
реченнями, знав слова на декількох мовах. В Австралії існують спеціальні школи для папуг,
де їх вчать розмовляти. У папуг відмінно розвинене почуття ритму – вони можуть дійсно
ритмічно танцювати під музику [3].
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КУЛЬТУР ЗАКРИТОГО ГРУНТУ
Г. Е. КОЛОТИГІНА, студент
Науковий керівник – Т. П. ШКУРКО, д. с.-г. н., проф.
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Сучасні методи захисту рослин містять теоретично та методично обґрунтоване
поєднання організаційно-господарських, агротехнічних, генетичних, імунологічних, біологічних,
мікробіологічних і хімічних засобів. Їх взаємодія суворо зумовлена й спрямована насамперед
на обмеження обсягів застосування пестицидів. У світовій практиці цей напрям наукового
забезпечення рослин дістав назву інтегрованого. Головним завданням даного методу є
зниження навантаження існуючих засобів захисту рослин на агроекосистему та пошуки
нових препаратів, які менш згубно діяли б на навколишнє середовище. При цьому особливе
значення надається розвитку біологічних методів захисту рослин від шкідливих організмів 1.
Біологічний метод заснований на використанні при боротьбі зі шкідниками рослин
природних паразитів, хижаків, грибних, бактеріальних, вірусних мікроорганізмів та
продуктів їхньої життєдіяльності. Як правило, біологічні засоби захисту рослин мають
вузьку вибіркову здатність, тим самим не наносять шкоди людині, бджолам та
навколишньому середовищу у порівнянні з хімічними пестицидами 2, 3.
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Практично біологічні засоби можна застосовувати проти усіх шкідників і хвороб,
оскільки вони потенційно існують у природі. Однак особливого значення вони набувають у
закритому ґрунті на овочевих і плодово-ягідних культурах, при вирощуванні яких необхідно
проводити багаторазові обробки, що впливають безпосередньо на продукцію 4.
З екологічної точки зору тепличні культиваційні споруди представляють із себе
частково або повністю самостійну екосистему з програмованим мікрокліматом, запасом
мінерального живлення й іншими чинниками, які необхідні для вирощування тієї чи іншої
культури 4. Видовий склад шкідливих організмів у теплицях, на відміну від агроекосистем
відкритого ґрунту, представлений специфічними формами, адаптованими до умов закритого
ґрунту. На сьогодні майже всі види ентомофагів, які використовуються в закритому ґрунті,
належать до вузькоспеціалізованих, тобто є монофагами. Це є істотним недоліком, оскільки в
теплицях дуже часто присутні і шкодять одночасно два і більше видів шкідників. Отож
проти того чи іншого комплексу шкідників доводиться використовувати в один і той же
період вегетації рослин кілька видів вузькоспеціалізованих біоагентів, які часто потребують
різних абіотичних умов (температура, відносна вологість повітря тощо), що зменшує їх
ефективність, призводить до збільшення затрат на засоби захисту. Тому заміна
вузькоспеціалізованих біологічних агентів (монофагів) багатоїдними хижаками (поліфагами)
або їх поєднанням є економічно доцільна. Серед багатоїдних ентомофагів звернуто увагу,
зокрема, на клопа Macrolophus pygmaeus. Дослідженнями встановлено, що макролофус є
перспективним хижаком багатьох видів сисних комах-шкідників різних культур закритого
ґрунту. Жертвами цього хижака в умовах теплиць, є теплична білокрилка, попелиці, трипси,
павутинні кліщі. Використовується він на ряді овочевих (томат, огірок, баклажан, солодкий
перець) і декоративно-квіткових культур (троянда, хризантема та ін.). В умовах дефіциту
основного джерела їжі можливе харчування соком рослин 5.
Отже, розвиток біологічного захисту рослин у теплично-парникових господарствах є
одним з найважливіших і потребує впровадження біометоду у сільськогосподарську практику.
Мета дослідження – розведення та використання хижого клопа макролофуса в
лабораторних і виробничих умовах та уточнення оптимального співвідношення чисельності
клопа зі шкідниками рослин закритого ґрунту.
Методика досліджень. Дослідження з масового розведення хижого клопа макролофуса
(Macrolophus pygmaeus R.) проведені на базі ТОВ «БІО ПРОДАКШН» з використанням
ентомологічних садків на культурі тютюну (Nicotiana tabacum L.).У якості поживи для клопа
використовували яйця зернової молі (Sitotroga cerealella). За підтримання оптимальних
параметрів мікроклімату в приміщенні, личинки хижака починають розвиватися через 5–6
днів і через 21–26 днів досягають імагінальної стадії розвитку. Транспортували зібраних
особин клопа на виробництво в спеціальних пластикових контейнерах.
Вивчення динаміки чисельності макролофуса і фітофагів (теплична білокрилка
Trialeurodesvaporarsorium Westw і попелиця Aphisgossypii Glov) у різних співвідношеннях
проведено у виробничих умовах на томаті. При дослідженні вивчено норми випуску
макролофуса для регулювання чисельності білокрила і попелиці на томатах закритого ґрунту
та встановлені умови для функціонування саморегулюючої системи триотрофу “рослинафітофаг-ентомофаг” та термін її дії.
Результати дослідження. При проведені лабораторних досліджень встановлено, що
макролофуса доцільно використовувати у співвідношенні “хижак-жертва” 1:5. В умовах
закритого ґрунту при вирощуванні томатів макролофус, за достатньої кількості корму,
успішно розмножується і накопичується. Передімагінальний період розвитку макролофуса у
виробничих умовах становить 21-35 днів.
В умовах теплиці при співвідношенні “макролофус-білокрилка” 1:5 щільність популяції
білокрилки почала знижуватись після 7-го дня спостережень і це зниження не приймало
зворотного характеру, а на 42-й день білокрилка була фактично знищена.
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У зв’язку з тим, що при вирощуванні помідорів за прогресивних технологій висота
стебла сягає 3-х метрів і більше (в залежності від конструкції теплиць), на практиці доцільно
встановлювати чисельності шкідника і хижака на листі рослини. Підрахунки показали, що
співвідношення чисельності хижака і жертви на 35 день спостережень становила 3:1. Збільшення
кількості клопа на 1 м2 відбулося за рахунок виходу нової генерації. Після різкого
збільшення щільності популяції макролофуса відбувається різке зниження популяції жертви.
При цьому негативного впливу макролофуса на фізіологічний стан рослин не виявлено.
Популяція попелиці, при співвідношенні “хижак-жертва” 1:5, була знищена на 35-й
день. Різке збільшення чисельності клопа відмічено на 28 день досліджень (рис. 1 Б).
Висновки. Результати дослідження у виробничих умовах показали, що найбільш
ефективним у боротьбі з білокрилкою і попелицею є співвідношення “хижак-жертва”– 1:5. За
такої щільності хижака утворюються необхідні умови для ефективного функціонування
системи “рослина-фітофаг-ентомофаг”.
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ТИПИ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ІХ РОЛЬ В АДАПТАЦІЇ
А.Ю. КОХАНЕЦЬ, студент
Науковий керівник – О.В. ЖУРЕНКО, к. вет. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Організм як єдине ціле розглядався у взаємозв’язку з особливостями конституції і
реактивності більше ніж дві тисячі років тому Гіппократом у його знаменитій класифікації
темпераментів. Вчені у 18 столітті порівняли гіпократівські темпераменти з особливостями
будови організму, а також із його фізіологічними особливостями та схильністю до певних
захворювань і зробили спробу розробити, у відповідності з цього, пропозицій до їх
лікування. Але, тільки поняття про те, що у вищих тварин і людини нервово-рефлекторні
механізми об’єднують усі системи організму в єдине ціле, врівноважують його з зовнішнім
середовищем, а також сформульоване І.П.Павловим учення про типи вищої нервової
діяльності підвели основу під цю концепцію і дали поштовх для нових досліджень [1].
Інформація про причини, які є в основі індивідуальних властивостей реакцій організму на
вплив довкілля, завжди цікавила вчених [2].
Під силою нервових процесів розуміють спроможність нервових клітин реагувати
певним чином на дію ефективних подразників із навколишнього середовища [3].
Врівноваженість – рівень збалансованості процесів гальмування та збудження за
силою [5].
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Рухливість – спроможність швидко, “... на вимогу зовнішніх умов, звільнити місце,
дати перевагу одному збудженню перед іншим, збудженню перед гальмуванням і навпаки”.
За І.П. Павловим поєднання нервових процесів вкладаються в рамки чотирьох
основних типів, і в певній мірі вони відповідають класифікації темпераментів Гіпократа:
сильний врівноважений рухливий тип (сангвінік). Характеризується сильними й рухливими
процесами збудження і гальмування. Він є найдосконалішим за здатністю адаптуватися до
умов навколишнього середовища із усіх типів; сильний врівноважений інертний тип
(флегматик) характеризується достатньо сильними процесами збудження й гальмування, але
з дещо меншою рухливістю. Коли умови вимагають швидко змінювати одне збудження на
інше чи збудження на гальмування і навпаки, зміна їх проходить повільно; сильний
неврівноважений (нестримний) тип (холерик). Збудження домінує над гальмуванням, тому
такі особини частіше хворіють, коли вимагається саме гальмування. Але, на відміну від
слабкого, цей тип здатний тренувати і значно покращувати своє недостатнє гальмування;
слабкий тип (меланхолік) – обидва нервові процеси (збудження і гальмування)
відрізняються слабкістю. Погано пристосовується до умов життя, часто може захворіти.
Його неможливо значно покращити тренуванням. Для нормальної життєдіяльності йому
необхідні оптимальні, «оранжерейні» умови.
Сила, врівноваженість і рухливість нервових процесів, це якості, що забезпечують
швидке і точне пристосування організму тварини до змін зовнішнього середовища [3].
У процесі життя організм піддається різноманітному впливу довкілля, які впливають
на характер функціонування нервової системи. Науковці під керівництвом І. П. Павлова
накопичили значну кількість даних щодо можливості тренування властивостей нервових
процесів, і на цій основі вчені дійшли висновку, що остаточна або наявна нервова діяльність
складається з генетично зумовлених характеристик нервової системи і змін, що виникли під
дією зовнішнього середовища [5].
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УДК 631.95
СУЧАСНИЙ СТАН ВОДНИХ РЕСУРСІВ ЧЕРНІГІВЩИНИ
В. О. ЛАВСЬКИЙ, студент
Науковий керівник – Н. В. ЛАВСЬКА, к.с.г.н., викл.
ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж»
Актуальність. Стан навколишнього природного середовища сьогодні є однією з
найгостріших соціально-економічних проблем, що прямо чи опосередковано стосується
кожної людини. Екологічна інформація у сучасному світі стала предметом особливої уваги
органів влади, політичних кіл, громадських організацій, засобів масової інформації.
Постановка проблеми. Щороку у поверхневі водні об’єкти країни скидаються великі
об’єми недостатньо очищених комунально-побутових і промислових стічних вод, що є
наслідком неефективності систем очищення води. Забруднення води викликає деградацію
річок, водосховищ, озерних систем та погіршення якості води, що негативно впливає на
здоров’я людей. Головною причиною виникнення кризового стану довкілля є низькій
пріоритет екологічної політики в Україні.
Аналіз літературних джерел. Чернігівщина є однією з найбагатших за запасами
водних ресурсів. Загальна площа земель водного фонду, згідно державної статистичної
звітності форми, становить 197,714 тис. га, в тому числі площа відкритих заболочених земель
– 129,691 тис. га. Площі, зайняті водними об’єктами, становлять 68,023 тис. га, в тому числі:
річками та струмками – 17,696 тис. га, озерами та прибережними замкнутими водоймами –
10,293 тис. га, ставками та водосховищами – 29,704 тис. га, штучними водотоками –
10,330 га. Всього на території області протікає 1570 річок загальною довжиною 8369 км.
Відповідно до класифікації річок України всі річки Чернігівської області поділяються на: 2
великих річки – Дніпро та Десна, 8 середніх – Сож, Трубіж, Супій, Удай, Судость, Сейм,
Снов, Остер та 1560 малих річок. Для регулювання річкового стоку з метою його
рівномірного розподілу у часі і просторі на території області функціонують штучні водойми
– водосховища та ставки.
Основними забруднювачами водних об’єктів області є підприємства комунального
господарства. Середньорічний скид забруднюючих речовин у природні водні об’єкти згідно
державним статистичним звітностям становить близько 20 тис. т. В перерахунку на душу
населення маса скинутих забруднюючих речовин у поверхневі водні об’єкти становить 18–
19 кг. Одним з найбільших забруднювачів водних об’єктів недостатньо очищеними
зворотними водами в Чернігівській області є КП «Чернігівводоканал» Чернігівської міської
ради.
Чернігівська область на заході та північному заході межує з Гомельською областю
Республіки Білорусь, на півночі – з Брянською областю Російської Федерації. Джерелом
потенційного негативного впливу на стан водних об’єктів Чернігівщини з території
Республіки Білорусь є господарська діяльність КП «Гомельводоканал» та
сільськогосподарського комплексу з відгодівлі свиней «Сож». Потенційно небезпечними
об’єктами для області є також Гомельський хімічний завод, Білоруський газопереробний
завод, Речицький гідролізно-дріжджовий завод, Мозирський нафтопереробний завод, завод
побутової хімії в Калінковичах.
Уряд, на своєму засіданні 31 травня 2017 року, ухвалив рішення про запровадження
обліку поверхневих водних об’єктів в Україні. Міністр екології та природних ресурсів
України О.Семерак пояснив, що прийняття постанов КМУ дозволить запровадити облік
поверхневих водних об’єктів в Україні, який був до цього часу відсутній, а також привести у
відповідність законодавчі акти України щодо впровадження інтегрованих підходів в
управлінні водними ресурсами за басейновим принципом.
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Довкілля та екологічні проблеми
Висновки. Щороку стан річок, озер і підземних вод в Україні погіршується. Причиною
цього є ряд проблем: забруднення водойм викидами з підприємств, надмірне використання
природних ресурсів, замулення та заростання водойм. Довгострокова стратегія розвитку
водних ресурсів України дозволила б краще забезпечувати українців питною водою, а
державі економити кошти на очистці води.
Практично всі водні ресурси в останні роки інтенсивно забруднюються внаслідок
збільшення впливу антропогенних чинників: безсистемна господарська діяльність з
порушенням допустимих меж освоєння територій, надмірна інтенсифікація використання
природних ресурсів, замулення, забруднення та заростання річок, недотримання режиму
обмеженого господарювання на прибережних захисних смугах. На думку фахівців, таке
безповідальне ставлення до природних ресурсів пояснюється низьким рівнем екологічного
світогляду та відсутністю почуття відповідальності за стан навколишнього середовища.
Експерти вважають, що для покращення стану водойм необхідно забезпечити навколо
водних об’єктів оптимальне поєднання лісових насаджень та лук, здійснити комплекс
заходів з припинення скидання до них неочищених стічнх вод, ренатуралізації осушливих
заплав, рекультивації порушених земель.
Крім того, варто посилити державний нагляд і контроль за скидами з підприємств і
дотримання режиму господарювання у водоохоронних зонах річок і дренажних каналів.
Необхідно змусити власників великих підприємств встановити очисні системи на
законодавчому рівні, або ж ввести систему штрафів, як це є в країнах Європи.
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ПРОБЛЕМА УТИЛІЗАЦІЇ ВИКИДІВ СПИРТОВОГО ВИРОБНИЦТВА
А. Б. ЛЕНЬ, студент
Науковий керівник – Н. М. ГЛОВИН, к. пед. н., доц.
ВП НУБіП України Бережанський агротехнічний інститут
Актуальність. У статті розглянуто використання відходів спиртового виробництва, а
саме післяспиртової барди, як органічного добрива для ґрунтів. Підвищення виходу основної
продукції спиртзаводів, отже, і відходу спиртової промисловості, низький попит тваринників
на барду (годування худоби бардою чітко пов’язано з сезонністю) призвели до того, що
майже 50 % не знаходять збуту. Розробка і впровадження нових безвідходних технологій
вироблення спирту потребує чимало часу і витрат, а незатребувана барда щодня надходить у
ставки-накопичувачі, які поступово переповнюються, порушуючи екологічний стан
прилеглих до спиртзаводів земельних угідь і відкритих водойм. Більш того, тривале
зберігання її в ставках-накопичувачах призводить до псування, розшарування і утворення
осаду.
Одним з рішень проблеми утилізації барди є її застосування в сільському господарстві
як добриво.
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Довкілля та екологічні проблеми
Проблема утилізації відходів спиртового виробництва (ВСВ) обумовлена значними
об’ємами накопичення їх на прилеглих до заводів територіях в ставках-накопичувачах.
Спиртова барда – екологічно чисте добриво. Концентрація солей важких металів в ній значно
нижче. У той же час за вмістом загального азоту барда перевершує в 5 –7 разів підстилковий і
в 25–30 разів безпідстилковий гній, що вказує на її підживлювальний характер. Азот –
вирішальний фактор врожаю культур.Дослідження збагачення ґрунту елементами азоту
становить науковий і практичний інтерес для агрохімії, що вивчає трансформацію азоту в
системі «ґрунт – добриво – рослина» з метою збільшення продуктивності
сільськогосподарських культур високої якості в біологічному відношенні [3, 4].
Об’єкт досліджень – утилізація ВСВ і процес їх впливу на родючість та екологічний
стан чорнозему типового.
Предмет досліджень – екологічно безпечні норми утилізації відходів спиртового
виробництва, екологічний стан чорнозему типового.
Результати й обговорення. Спиртове виробництво – одна з провідних галузей
народного господарства за кількістю утворюваних викидів і стічних вод. Барда як один з
викидів спиртового виробництва на більшості заводів не утилізується і без очищення разом
зі стічними водами скидається у відстійники, де загниває, забруднюючи ґрунтові води та
повітря. До природної емісії метану спиртові заводи додають метан з полів фільтрації,
посилюючи парниковий ефект на планеті.
Створення полів фільтрації вимагає відведення значних площ земельних угідь, які
можна було б використовувати для вирощування сільськогосподарської продукції.
Хімічний склад барди в процентному співвідношенні такий: вода 93,7–94,5%; сухі
речовини 5,5–6,3%; в тому числі безазотні екстрактивні речовини 2,76–2,86%; жир 0,03–
0,08%; клітковина 1,21–1,37%; мінеральні речовини (зола) 0,5–0,8%.
Спиртова барда – відходи спиртової промисловості після очищення і осадження
містить: азот нітратний 17,5 мг/л, нітритний 186, цинк 0,011, нікель 0,002, марганець 0,011,
срібло 0,00001, кобальт 0,017, ванадій 0,006, залізо 0,6 мг/л. Азотні сполуки (нітрати і
нітрит), що містяться в барді, сповна замінюють азотні добрива, що вносяться в кількості
30 кг/га речовини, що діє. Окрім вказаних елементів в барді міститься (% на суху речовину):
протеїн 25–28, безазотисті речовини 40–42, ліпіди 5–6, клітковина 13–18, зола 7–6. Ці
речовини сприяють розвитку всієї мікрофлори ґрунту. Спиртова барда має кислу реакцію
середовища (рН 4,8–5,2). За допомогою соломи (приблизно 5–6 т/га), що має лужну реакцію,
підкислення ґрунту не відбувається, лише прискорюється процес її розкладання. При вищих
концентраціях (більше 200 л/га) ґрунт підкислюється, що негативно впливає на розвиток
висіяних сільськогосподарських культур і активність ґрунтової мікрофлори.
В якості об’єкту дослідження вибрано спиртовий завод смт. Козлів Тернопільської
області, на якому в якості сировини використовують мелясу та зерно кукурудзи. При повній
потужності на підприємстві утворюється до 600 м3 барди за добу.
Аналізуючи дані про хімічний склад післяспиртової мелясної барди, використовували
осад, який утворюється внаслідок природного фільтрування, на полях фільтрації, в якості
добрива під сільськогосподарські культури. Тому більш детального вивчали вплив осаду на
рослини. Відомо, що ґрунт з величезним мікробним різноманіттям є каталізатором у
використанні усіх утворюваних на землі відходів. Мікроби переробляють відмерлі речовини
таким чином, що вони знову стають доступними для рослин. Нові рослини формуються за
рахунок відмерлих решток, що є в ґрунті.
Висновки. Для зменшення негативного впливу на оточуюче середовище викидів
спиртового виробництва, а саме, післяспиртової барди, пропонується бардяний осад
використовувати в якості добрива під сільськогосподарські культури. Виробництво
етилового спирту на даному заводі можна вважати доцільним та екологічно вигідним.
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Довкілля та екологічні проблеми
Однією з переваг через близьке розташування аграрних господарств, що забезпечує
зменшення витрат на транспортування барди.
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УДК 574.5
ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ І ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
ЕКОСИСТЕМ ХАДЖИБЕЙСЬКОГО ЛИМАНУ
Р. С. МАТВІЄНКО, студент
Науковий керівник – М. І. БУРГАЗ, ст. викл.
Одеський державний екологічний університет
Вступ. Останніми роками екосистеми причорноморських лиманів зазнали значних
змін. Тому виникла необхідність узагальнення і аналізу даних для виведені закономірностей
змін біологічного різноманіття та екологічного стану водойм.
В Одеській області розташована значна кількість причорноморських лиманів, а саме:
група Тузловських лиманів, Сасик, Шаболатський, Дністровський, Сухий, Хаджибейський,
Куяльницький, Дофінівський, Григорівський, Тилігульський і ряд більш дрібних лиманів, які
схильні до значного антропогенного впливу, що характерно для всього Чорного моря і,
особливо, для його північно-західної частини.
Проте, одним з головних напрямків господарського використання лиманів залишається
рибництво і рибальство. Лимани, що характеризуються високою біологічною
продуктивністю і кормовою базою, можуть забезпечити значний вихід товарної риби та
нерибних об’єктів промислу. Незважаючи на те, що причорноморські лимани (до складу
яких відноситься і Хаджибейський лиман) досить добре вивчені в рибогосподарському
відношенні (досліджено їх кормові ресурси, іхтіофауна, розроблені численні рекомендації
щодо підвищення рибопродуктивності), рибне господарство тут розвивалося нерівно, і в
даний час знаходиться в неблагополучному стані.
Мета дослідження. Аналіз біологічного різноманіття та екологічних проблем
екосистем Хаджибейського лиману.
Матеріали і методи дослідження. На основі аналізу спеціалізованої літератури
дослідити біологічне різноманіття та визначити екологічні проблеми Хаджибейського
лиману.
Результати дослідження. Зміни екологічного стану та складу біоти лиману практично
в усіх випадках прямо або побічно пов’язані з діяльністю людини. Відповідно до змін
гідролого-гідрохімічного режиму та екологічного стану, в лимані, кілька разів
спостерігається повна зміна біоти, у тому числі і іхтіофауни.
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Довкілля та екологічні проблеми
Екологічний стaн водойми погіршується через скид стічних вод з станції біологічної
очистки «Північнa». Сaме цей фaктор призвів до зниження солоності води і її літньому
«цвітінню». В останні роки в зв’язку з підвищенням рівня лиману не одноразово приймалися
рішення, щодо зменшення об’ємі очищених прісноводних каналізаційних стоків. Завжди це
відповідним чином відбивалося на екології водойми. Зменшувався рівень, об’єм, площа,
натомість зростала солоність, евтрофікація, забруднення та замулення водойми. В ході цих
метаморфозів лиман втратив аборигенну іхтіофауну і в даний час за своїми екологічними та
характеристиками та гідрологічним режимом близький до водойми-водосховища. Таким
чином очевидно, що екологічний стан Хаджибейського лиману, в сучасних умовах, цілком
залежить від об’ємів скидання в його акваторію очищених прісноводних стоків. Зменшення
їх обсягу, або повне припинення скидання неминуче приведе до екологічної катастрофи, як
та, що сьогодні спостерігається на лимані Куяльник.
Висновки і пропозиції. Виходячи з отриманих результатів, збереження біологічного
різноманіття та сприятливий екологічний стан екосистеми Хаджибейського лиману має
величезне значення. На сьогодні рибне господарство не зацікавлене у підтримці проектів
масштабного втручання в екосистеми лиманів, які можуть призвести до повної втрати
водойм для рибного промислу, або викликати різнобічні негативні екологічні наслідки в
регіоні.
УДК 57.04.:574.56
СУЧАСНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ДЖЕРЕЛА ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ГІДРОБУДІВНИЦТВУ
К. С. МОЗГОВЕНКО, студент
Науковий керівник – І. Ю. КІРЄЄВА, к. б. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Природній гомеостаз водних екосистем є головним фактором, який зумовлює сталу
біорізноманітність гідробіонтів України, зокрема найбільш цінних видів риб. Ця проблема
постала внаслідок початку індустріалізації – ведення в експлуатацію енергетичних об’єктів
(ТЕС,АЕС,ГЕС), які докорінно змінили стан водойм та їх саморегуляцію. Фізичні форми
впливу енергетичних об’ єктів пов’ язані з прямим знищенням гідробіонтів, непрямим
пригніченням їх фізіологічного стану, порушенням гаметогенезу риб, а також структури
аборигенної іхтіофауни, її видового різноманіття, безпосередньою загибеллю риб та
кормових организмів в турбінах ГЕС та водосховищі.
Повністю перебудовується система місць існування аборигених гідробіонтів як
наслідок водозабору та погіршення екологічного стану водойм, блокування можливості
сезонних міграцій прохідних і напівпрохідних риб, відчуження традиційних місць нересту,
зменшення нерестових площ, перебудова умов нересту, нагулу і зимівлі, підвищенні
температурного оптимуму умов проживання, потрапляння забруднюючих речовин та
виникнення явища ”цвітіння” з токсичними наслідками.
Крім того, сучасна «Програма розвитку гідроенергетики України до 2026 року»
передбачає зарегулювання р. Дністер сімома ГЄС та формування каскаду водосховищ,
наслідками якого буде: зникнення червонокнижних риб (марена, вирезуб, чоп, стерлядь),
знищення прируслових та руслових природних комплексів національного природного парку
«Дністровський каньйон» частини природних комплексів національних природних парків
«Хотинський» та «Галицький», низку об’єктів природно-заповідного фонду інших категорій.
Тому, нагальною потребою сучасності – є переорієнтація та пошук альтернативних джерел
енергії, які б могли зупинити подальше будівництво енергооб’єктів, які наносять невиправну
шкоду водним екосистемам.
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Ціль досліджень. аналіз літературних та наукових матеріалів по пошуковим
дослідженням альтернативних джерел енергії з перспективними енергосистемами, з
мінімізованим екологічним впливом на водні системи.
Об’єкт досліджень: інноваційні альтернативні(поновлювані) енергетичні технології.
Методи досліджень: наукові та спеціальні методи дослідження (аналіз, синтез,
комплексний системний підхід, порівняння). Теоретична основа аналізу – праці вчених та
головних спеціалістів - екологів та рибної галузі.
Аналіз наукових матеріалів дозволив виявити переваги та недоліки альтернативних
джерел енергетики. Так, застосування високопотужних вітрових електростанцій дозволяє
отримувати дешеву електроенергію, але енергоефективність їх турбін мають низькій ККД й
залежать від сталості погодних умов.
До переваг сонячної енергетики відносять широке розповсюдження джерела акумуляції
й компактність енергопанелей, а до недоліків – дуже високу залежність від кліматичних
умов, погодних факторів, циклічність природного часу (день-ніч), а головне - великі затрати
праці на отримання 1 кВт енергії при низькому ККД; наявність отруйних речовин у
фотоелементах (свинець, кадмій галій, миш’ як тощо ), обмежений термін експлуатації
фотоелементів й проблеми по їх утилізації. Якщо характеризувати енергетику Землі, то до
переваг її застосування відносяться: колосальна потенційна потужність(вулкани, тектонічний
спредінг) й стабільність функціональних коливань гейзерів, а до недоліків - локальність
розташувань джерел енергії, відсутність можливості ефективної акумуляції енергію з
закритих надр Землі. Що стосується енергії Світового океану (припливно-відливні явища), то
до її основних переваги відносять: широку розповсюдженість джерела енергії й велику
енерго-потенційність водних мас при таких недоліках як локальність територій з
ефективними умовами джерела використання та висока вартість об’єктів.
Застосування первинної біомаси (біопаливо) для енергетичних цілій можливе за
рахунок наявності широкого спектру джерел сировини (відходи сільського господарства,
зіпсовані продукти, стоки крохмаль-переробних підприємств, рідкі відходи цукрових заводів,
побутові відходи, стічні води міст і спиртових заводів, жирові відходи риби тощо) та
дешевизни при низькому ККД. Крім того, існує й воднева енергетика – сучасна
альтернативна технологія, а водень – ідеальний екофільний вид палива.
Існують дуже перспективні за енергоефективні українські іноваціонні розробки, яки за
результатами лабораторних досліджень перевершують потужність та екологічність
традиційних енергетичних об’єктів України.
Разом з цім, досліджені технологічні характеристики різних типів енергокомплексів за
коефіцієнтом ККД та енергоефективністю поступаються традиційним ТЕЦ та АЕС,
впровадження альтернативних енергетичних об’єктів цілком залежить від державного
стимулювання дослідницьких програм, науки та перспективних розробок. Крім того, є
потреба у більш коректному викладу аспектів надання природних ресурсів у спеціальне
природокористування для цілей альтернативной энергетики в існуючому законодавстві
України (Водний кодекс, Кодекс про надра тощо).
Література
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Науковий керівник – Ю. А. ХОДОСОВЦЕВА, к. б. н., доц.
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Вступ. Охорона природи, у тому числі і рослинного світу, – одна із актуальних задач
сучасності. Головним у цьому напрямі є формування природоохоронних територій держави,
які репрезентативно відображали б все багатство та різноманіття її природи. Україна
відноситься до тих держав, де присутня широка мережа заповідних об’єктів. Для сталого,
збалансованого розвитку території, з метою створення оптимальних умов для життя на ній
людей необхідне збереження біологічного, ценотичного і ландшафтного різноманіття.
Однією з умов досягнення цього є переведення певної частини території та окремих об’єктів
в ранг, що підлягають особливій охороні. Серед них найважливішими є території та об’єкти
природно-заповідного фонду, в межах яких природні комплекси є найбільш захищеними.
Пам’ятки природи являють собою територію або окремий об’єкт, які мають особливу
цінність, є унікальними або типовими для держави. Їх беруть під охорону для збереження в
природному стані з науковою, культурно-просвітницькою та естетичною метою [1].
Актуальність теми. У місті Гола Пристань Херсонської області на сьогоднішній день
недостатньо уваги приділяється охороні та збереженню пам’яток природи. Тому на
сучасному етапі постає необхідність дослідження та збереження унікальних пам’яток
природи.
Метою даного дослідження є аналіз сучасного стану об’єктів природно-заповідного
фонду м. Гола Пристань та визначення шляхів щодо збереження та раціонального їх
використання.
Виклад основного матеріалу. Гола Пристань – це туристичне курортне місто
європейського типу, відоме у світі своєю неординарністю, культурою, традиціями,
природними багатствами, працьовитими, доброзичливими людьми. Гола Пристань – місто
обласного значення в Україні, центр Голопристанського району Херсонської області.
Розташоване на річці Конка, притоці Дніпра. Навколо Голої Пристані добре збережений
комплекс дніпровських плавнів, який включає в себе різні види ландшафту: десятки островів
у дельті Дніпра, сухі степи, піщані кучугури, озера, болота, солончаковий комплекс [4].
Природно-заповідний фонд Голої Пристані представлений заповідними об’єктами
місцевого значення.
Пам’ятками природи: частина озера Соляне, площею 5,0 га, що відоме своїми
цілющими властивостями ропи та грязей (затверджене рішенням облвиконкому №100/14 від
02.03.1973 р.); вікові кримські сосни до 100-120 років, що займають земельну ділянку
площею 1,5 га (затверджене рішенням облвиконкому №100/4 від 02.03.1972 р.); вікові дуби
(6 дубів до 100 років), що займають площу 1,5 га (затверджене рішенням облвиконкому
№100/4 від 02.03.1972 р.); вікова тополя до 100 років (затверджене рішенням облвиконкому
№100/4 від 02.03.1972 р.).
Парками-пам’ятки садово-паркового мистецтва: парк санаторію «Гопри» площею 18 га
з різноманітним порідним складом дерев (затверджене рішенням облвиконкому №238 від
22.04.1964 р.).
Заповідними урочищами: Голопристанський акацієвий ліс площею 42 га, розміщений у
зеленій зоні міста (затверджений рішенням облвиконкому №100/4 від 02.03.1972 р.).
Гідрологічним заказником загальнодержавного значення «Озеро Соляне» (Стаття 5
Закону України «Про природно-заповідний фонд України» та Указ Президента України від
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27 липня 2016 року № 312 «Про території та об’єкти природно-заповідного фонду
загальнодержавного значення») [2].
У м. Гола Пристань, як і в цілому по Україні, існує безліч проблем щодо
функціонування об’єктів природно-заповідного фонду та їх раціонального використання.
Найбільш несприятливий стан склався з пам’ятками природи, заповідними урочищами і
парками-пам’ятками садово-паркового мистецтва. На сьогодні одним із основних чинників,
що призводять до негативного впливу на стан природно-заповідного фонду, є антропогенне
навантаження на довкілля, відсутність закріплених на місцевості меж об’єктів природнозаповідного фонду, що створює підґрунтя для різних порушень (зміни площі та конфігурації
меж, самозахоплення земель природно-заповідного фонду тощо). Сучасний стан потребує
поліпшення, так як підприємства, організації та установи, на території яких знаходяться
пам’ятки природи, взяли на себе охоронні зобов’язання, але не виконують їх. Причиною
цього є недостатність фінансування. Виходячи із сучасного стану пам’яток природи міста
Гола Пристань, можна зробити висновок, що необхідна наявність інформаційних аншлагів та
догляд за ними, підкормка поживними речовинами, достатнє зволоження ґрунту, санітарна
обрізка дерев, прибирання прилеглої території. Прикореневі кільця не повинні бути
заасфальтовані. Заповідний об’єкт повинен бути огороджений, навколо нього у радіусі не
менше п’яти метрів має бути встановлена огорожа, щоб попередити витоптування ґрунту.
Висновки. Місто Гола Пристань Херсонської області має досить унікальні і важливі
природно-заповідні об’єкти і території. Природно-заповідний фонд представлений об’єктами
як загальнодержавного, так і місцевого значення. З метою збереження біологічного та
ландшафтного різноманіття необхідно здійснювати заходи по впорядкуванню, створенню і
оптимізації функціонування заповідних об’єктів.
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МІКРОКЛІМАТ ТВАРИННИЦЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ
Н. Д. ОЛЬШЕВСЬКА, студент
Науковий керівник – Л. В. ЧЕПІЛЬ, к. с.-г. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Мікроклімат – це всі показники навколишнього середовища разом. Температура
повітря, вологість, освітленість, склад повітря, наявність бактерій.
На мікроклімат впливає цілий ряд факторів. Це клімат в регіоні, час року, кількість
тварин, системи вентиляції та розмір приміщень, їх теплопровідність, режим дня, спосіб
утримання худоби і навіть його вік.
Зміни у мікрокліматі можуть серйозно вплинути на здоров’я тварин та знизити їх
продуктивність на 20–40 %. Зменшується приріст живої маси, частіше гине молодняк. Також
при несприятливих умовах в корівнику зростає кількість захворювань, що призводить до
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загального загибелі худоби. Особливо важко переносять це телята, високопродуктивні
корови і племінну худобу. При цьому, якщо говорити про температуру, шкідливі як дуже
низькі показники, так і спека. Причому задуху велика рогата худоба переносить особливо
важко. До того ж поганий мікроклімат майже втричі зменшує термін експлуатації
приміщення, вимагає більш частого і дорогого ремонту. Він впливає і на здоров’я
працівників підприємства [1].
Температура повітря безпосередньо впливає на теплообмінні процеси в організмі
тварин. Її несприятливі значення призводять до зменшенню надоїв, зміни апетиту, порушень
у роботі внутрішніх органів. Високу температуру влітку корови переносять гірше, ніж холод.
Особливо вона небезпечна при великій вологості та нестачі вентиляції. У спеку біля худоби
сповільнюється обмін речовин, знижується вироблення травних ферментів, моторика
шлунково-кишкового тракту. Як наслідок, зменшується апетит, поживні речовини корму
погано засвоюються і падає продуктивність. Крім цього, корови потіють, втрачаючи солі і
вітаміни. У них знижується гемоглобін і в цілому змінюється склад крові. Оптимальна
температура для корівника від 8 до 22 градусів тепла. Далі вже починаються процеси
«гальмування» в організмі худоби.
Корови добре переносять холод, тому в тих країнах, де не буває сильного мінуса, часто
будують корівники, схожі на хлів, з майже повністю відкритими стінами. При похолоданні
отвори у стінах закривають спеціальною плівкою. Особливо для регіонів, де бувають морози
понад 20 градусів. Взимку корівник повинен бути захищеним і добре вентильованим
одночасно. Хоча корівки люблять прохолоду, температура не повинна опускатися нижче +4
градусів. Оптимально – від +8 градусів. Теоретично може бути і холодніше, але це
призводить до перевитрати кормів, травмування тварин, псування обладнання. Важливу роль
відіграє теплоізоляція огороджувальних конструкцій. Взимку вона дозволяє зберігати тепло,
що виділяється тваринами, не порушуючи охолодження приміщень влітку. Потрібно також
враховувати, що повітря проникає в приміщення і через різні щілини, тому на зиму всі
припливні отвори зменшують на 30 % [2].
Оптимальний рівень вологості для утримання худоби 50–70 %. Висока вологість
уповільнює обмінні процеси, знижує опірність організму інфекціям. Так, якщо в корівнику
дуже волого, тварини набагато частіше хворіють на шлунково-кишкові, простудними і
шкірними захворюваннями. Телята, що живуть в приміщеннях з вологістю 90-100% і
температурою від +10 до -2 градусів набирають на 15–20 % менше маси. В той же час
небезпечна і занадто низька вологість. Якщо вона становить менше 30–40 %, а температура в
корівнику при цьому вище норми, це не тільки викликає сильну спрагу, сухість слизових у
худоби, але теж згубно впливає на імунітет [1]. Кількість світла впливає на здоров’я і
продуктивність будь-яких тварин. Це важливо для приміщень, де їх містять, чи то корівник,
пташник або свинарник. Його недолік порушує обмінні процеси, засвоюваність деяких
мікроелементів, сприяє відкладенню зайвого жиру. Найкращі результати тварини показують
при освітленості в 50–100 люкс при тривалості світлового дня 12–18 годин. При цьому
організація природного освітлення такої інтенсивності не завжди можлива і доцільна (через
необхідність великої кількості вікон), тому на практиці частіше використовують штучне
світло [2]. Отже, мікроклімат приміщень для утримання тварин має першочергове значення у
тваринництві, оскільки сприятливе середовище покращує розвиток молодняку, підвищує
прирости, резистентність, продуктивність тварин, подовжує термін їх продуктивного
використання. Недотримання вимог оптимального мікроклімату загрожує серйозними
збитками для підприємства.
Література
1. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99
[Електронний ресурс] / Режим доступу : URL: http://ua-info.biz/legal/basetp/ua-zmptae.htm/ –
01.12.1999 р. – Загол. з екрану.
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АНТРОПОГЕННИЙ ВПЛИВ НА ЛІСОВІ ЕКОСИСТЕМИ
А.О. ПРОКОПЕНКО, студент
Науковий керівник – В. В. ЮРЧЕНКО, к. с.-г. н., доц.
Харківська державна зооветеринарна академія
В XX столітті площа лісів світу скоротилася майже на 2/3, і нині вони займають лише 4
млрд га (близько 30% суходолу). Лісовий фонд України за різними оцінками складає від 11
до 16 % території, що майже в два рази менше за середньоєвропейський показник (24–
27 %) [1]. На одного українця припадає близько 0,2 га лісу, в той же час на одного жителя
Європи – в 6 разів більше (1,3 га). За останні 500 років площа лісів в Україні зменшилася в 3
рази (Генсирук С. А., 1992).
Визначення головних чинників, що провокують знищення лісових екосистем, є першим
кроком на шляху вирішення даної екологічної проблеми. Метою нашої роботи було
вивчення загальних причин скорочення площі лісів і насамперед на території Харківської
державної зооветеринарної академії.
Масштаби нелегальної вирубки лісів у світі залишаються колосальними: якщо стовбури
незаконно зрубаних дерев викласти один за іншим у лінію, то вона обігне екватор більше
десяти разів (ГЕО, 2010, №12, с. 36). З метою розширення сільськогосподарських угідь,
прокладання транспортних шляхів, звільнення територій під будівництво та заради
одержання такого універсального матеріалу як деревина щорічно вирубують 13 млн га лісів,
а на заміну виростає лише 6 га (з http://www.mirprognozov.ru/prognosis/climate/skolko-lesovostalos-na-nashey-planete/).
Ліси України виконують переважно водоохоронну, захисну, санітарно-гігієнічну та
рекреаційну функції, їх експлуатаційне значення обмежене. Тим не менш, експорт деревини
з України в 2,5 рази перевищує імпорт. Під сокиру йдуть як поширені в регіоні хвойні
дерева, так і більш дорогі – дуб і бук. Значне ослаблення лісових фітоценозів України
зумовлене надмірною вирубкою середньовікових і пристигаючих деревостанів [2]. На думку
експертів, незаконні вирубки в Україні досягають 10–15 % обсягу всієї деревини, що
заготовляється. Все це вирішується шляхом оплати штрафів і відповідальності, однак ніяк не
сприяє відновленню повноцінних лісових екосистем. В кращому випадку на місці природних
лісів лісгоспи насаджують монокультури, фактично перетворюючи ліс в агроценоз.
Внаслідок цього знищується лісове різноманіття, а монокультура провокує масовий розвиток
фітофагів і захворювань, швидке поширення пожеж, що вимагає хімічних обробок та інших
заходів [2, 3].
Тривале інтенсивне використання карпатських лісів призвело до порушення
екологічної рівноваги, створення серйозних проблем навіть для сусідніх країн внаслідок
паводків. Надмірні повені і паводки є результатом суцільніх рубок на великих площах [4].
У зв’язку з вищевказаним ряд фахівців вважає, що в природних і напівприродних лісах
України необхідно припинити будь-які рубки, в тому числі санітарні; всі природні ліси
повинні стати заповідними [2]. Інші не виступають за повну відмову від рубок лісу, а
пропонують запровадити такі методи господарювання, що не допускають змін гірських
ландшафтів, наприклад, відмовитися від суцільних рубок у горах, а проводити вибіркові,
переважно взимку, невеликі за площею вирубки, у межах природного приросту, із
застосуванням повітряно-трелювальних установок замість гусеничної техніки [4].
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Великими проблемами для лісів є також пожежі (низові, верхові, підземні, плямисті) і
забруднення довкілля. До 97 % лісових пожеж виникає за виною людини. Збільшення їх
частоти пояснюється глобальним потеплінням [3]. Забруднення повітря, наприклад,
сірчистим газом, викликає зменшення охвоєності, суховершиннісь, розрідження крон дерев і
уповільнення їх росту. Під впливом кислотних опадів гинуть дерева, збіднюється
трав’янисто-чагарниковий ярус. Ліси, що знаходяться в стресовому стані через забруднення,
пожежі стають більш чутливими до враження комахами та патогенами [6]. Значної шкоди
лісам завдають хвороби (дотістромоз, офіостомові гриби, коренева губка, інші гнилі) та
шкідники (сосновий пильщик, короїд-типограф, пильщик-ткач, шестизубий короїд тощо) [1].
Катастрофічна ситуація складається в соснових лісах внаслідок масового незаконного
видобутку піску. Один за іншим розробляються потужні піщані кар’єри, а на їх місці
влаштовують звалища сміття [5]. Це призводить до загибелі дерев, порушення
гідрогеологічного режиму територій (підземні води надходять у величезні кар’єри,
знижується рівень грунтових вод, на околицях засихає ліс).
Таким чином, найбільшого негативного впливу на лісові екосистеми завдають чинники,
тісно пов’язані з діяльністю людини: вирубка, пожежі, шкідники, захворювання,
забруднення, кислотні опади, глобальні зміни клімату, браконьєрство, незаконний видобуток
піску, рекреація тощо.
На території Харківської державної зооветеринарної академії розкинувся лісовий
заказник місцевого значення «Лозовеньківський бір», організований у 1996 році, площею 51
га. Насадження бору на 80 десятинах, вкритих пісками земель, під керівництвом О. А.
Колєсова тривали з 1882 року до 1900 року [7, 8]. Зараз віковий сосновий ліс є родзинкою
нашого краю, але одночасно зазнає негативного антропогенного впливу, у наслідок чого він
поступово гине: окремі дерева засихають, падають при буревіях, самовідновлення не
відбувається.
Негативний антропогенний вплив на «Лозовеньківський бір» проявляється в різних
формах: 1) рекреаційного навантаження (приїжджають відпочивати городяни, розводять
вогнища, залишають сміття); 2) порушення гідрогеологічного режиму території (підняття
ґрунтових вод) внаслідок багаторічної експлуатації розміщених поряд з лісом полів
фільтрації – єдиної споруди, що застосовується для очищення стічних вод академічного
містечка; 3) відчуження частини території бору під зоопарк (на даний момент він
ліквідований, але на його місці загинули практично всі сосни); 4) розширення кладовища
(поховання відбувається стихійно прямо в лісі); 5) виникнення локальних низових пожеж в
теплу пору року; 6) локального видобування піску; 7) незаконної вирубки дерев (особливо
напередодні новорічних свят); 8) знищення підліску (пояснюється як боротьба із
захаращенням території); 9) випасання свійської худоби (особливо було поширене близько
10 років тому) та 10) засмічення. ХДЗВА в силу своїх можливостей протистоїть негативному
впливу на «Лозовеньківський бір», але допомоги компонентних органів не вистачає.
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Національний університет біоресурсів і природокористування України
Пінгвінові (Spheniscidae) – родина кілегрудих птахів. Родина пінгвінові є єдиною
групою ряду пінгвіни. Згідно сучасної класифікації в світі налічується 6 родів і 19 видів
пінгвінів.У природних умовах тривалість життя пінгвіна становить 15–25 років. У зоопарках
за ідеальних умов утримання ці птахи можуть доживати до 30-ти років. Пінгвіни є досить
відособленою групою птахів, що має давнє походження. Саме слово «пінгвін» за однією
версією валлійського походження і походить від слів «pen» – голова та «gwyn» – біла, так
спочатку називали померлу сьогодні безкрилу гагарку, яка була дуже схожа на пінгвінів, і ця
назва згодом перейшла до них. За іншою версією назва «пінгвін» походить від англійського
«pinwing», що означає крилошпилька. І нарешті, за третьою версією назва пінгвінів
латинського походження, так як латиною слово «pinguis» означає «товстий».
Метою даної роботи є ознайомитись з особливостями фізіології пінгвінів.
Форма тіла пінгвінів обтічна, що ідеально для пересування у воді. А ось літати вони, на
жаль, не вміють зовсім. Та й по землі вони пересуваються дуже незграбно із-за особливостей
будови свого тіла. Ноги пінгвіна короткі та одночасно товсті, на кожній нозі по 4 пальці,
з’єднані між собою плавальними перетинками. Власне будова ніг і призводить до того, що
пінгвіни пересуваються настільки смішно і незграбно. Проте вони володіють рідкою
здатністю стояти вертикально, це досягається завдяки тому, що їх лапи з шкірястими
перетинками розташовуються в самому кінці тулуба. Мускулатура і будова кісток
дозволяють їм працювати під водою крилами майже як гвинтами. Плавання під водою
відрізняється від польоту в повітрі тим, що на підйом крила затрачається та ж енергія, що і
на опускання, оскільки опір води більше, ніж опір повітря, тому лопатки пінгвінів мають
порівняно з іншими птахами велику поверхню, на якій кріпиться мускулатура, яка відповідає
за підйом крила.
Хвіст пінгвінів сильно укорочений, оскільки рульову функцію, яку він зазвичай має у
інших водоплавних птахів, у пінгвінів виконують, в першу чергу, лапи. Друга відмінність
пінгвінів від інших птахів – міцність кісток. У всіх птахів кістки трубчасті, що робить їх
скелет легше і дозволяє літати або швидко бігати, а у пінгвінів вони схожі на кістки ссавців
(дельфінів і тюленів) і не містять внутрішніх порожнин. Сурові антарктичні холоди
пінгвінам допомагає переносити зігріваючий запас жиру, що має товщину 2–3 сантиметри.
Голова пінгвіна не дуже великих розмірів, тим не менш, вона знаходиться на рухомій,
гнучкій і короткій шиї та володіє потужним і гострим дзьобом.
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Оперення пінгвінів густе і щільне, тулуб птахів покритий пір’ям на зразок черепиці,
воно ж захищає його від намокання в холодній воді. Забарвлення пір’я та самих пінгвінів у
всіх однакове – темна спинка і біле черево. Приблизно раз на рік пінгвіни линяють, старе
перо випадає, а на його місці виростає нове. У цей період пінгвіни знаходяться виключно на
суші, де намагаються максимально сховатися від поривів вітру і взагалі холодів [3].
Здобич свою пінгвіни видобувають у воді. Під час полювання пінгвін може зробити до
900 занурень, швидкість пінгвіна у воді може досягати до 10 км на годину. Дзьоб пінгвіна під
час морського полювання працює за принципом насоса, він всмоктує всю дрібну здобич
разом з водою. До раціону їх живлення входить різна морська риба, раки, планктон, дрібні
молюски, восьминоги або кальмари.
Найцікавішою особливістю відносно способу життя цих птахів є той факт, що в
суспільстві пінгвінів панує матріархат. Саме самки пінгвінів вибирають собі вподобаних
самців, домагаються їх визнання, а самці, у свою чергу, займаються висиджуванням яєць, у
той час як самки шукають корм. Загалом відносини між статями у пінгвінів діаметрально
протилежні багатьом іншим представникам тваринного світу.
Пінгвіни – колективні істоти і живуть не просто сім’ями, або зграями, а утворюють цілі
пташині колонії, які можуть сягати мільйона особин. А на острові Завадовського,
розташованого в південній Атлантиці, відома найбільша в світі колонія антарктичного
пінгвіна, за приблизними підрахунками там мешкає близько 10 мільйонів цих птахів.
Пінгвіни люблять перебувати в суспільстві собі подібних, але під час шлюбного
періоду для продовження роду, самець разом із самкою на час залишають суспільство своїх
родичів, і повертаються назад вже з новонародженим малюком [1].
Статевої зрілості пінгвіни досягають після двох років. Отже, з настанням шлюбного
періоду молоді самки вибирають собі самця, і з ним усамітнюються для спарювання. В
результаті цього в самки через певний час з’являється 1-2 яйця (в окремих випадках їх може
бути три). Приблизно через 30–100 днів (залежно від виду пінгвінів) з яєць вилуплюються
маленькі пташенята, вони спершу сліпі, і лише через декілька тижні прозрівають. Не
дивлячись на турботу і захист батьків, приблизно 60% пташенят гинуть від голоду, холоду і
нападу хижих птахів – поморників, що люблять поласувати пташенятами пінгвінів.
До своєї першої линьки маленькі пінгвіни знаходяться виключно на суші, і тільки з
появою густого водонепроникного оперення вони зможуть зануритися у воду. По мірі
дорослішання вони починають об’єднуватися в невеликі групи, які вчені зоологи називають
своєрідними «дитячими садками» для пінгвінів. Таке об’єднання має і практичне значення,
так як в групі молодим пінгвінам легше захиститися від хижих поморників [2].
Там, де пінгвіни стикалися з людиною, місцеві жителі в невеликій кількості
використовували їх м’ясо в їжу, збирали яйця. Під час розвитку китобійного промислу в
Антарктиці пінгвінів почали винищувати китобої. Поступово заселялися субантарктичні
острови, на них завозили наземних тварин, які перейшли на живлення пінгвінами, їх яйцями
і пташенятами. У останні десятиліття численні наукові бази в Антарктиці і розвиток туризму
також нанесли велику утрату чисельності пінгвінів, особливо видам з обмеженим ареалом.
Науковці встановили на Антарктичному півострові камери зовнішнього спостереження, аби
стежити за колоніями пінгвінів.
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ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний коледж»
Екологічні проблеми вбивають більше ніж війни, хвороби чи стихійні лиха. Високі
рівні забруднення повітря, води і відходів від великих промислових центрів у багатьох
районах призвели до утворення регіональних «гарячих точок», які завдають серйозної шкоди
здоров’ю людей і стану навколишнього середовища.
Згідно з дослідженнями українських вчених, найбільшої шкоди навколишньому
середовищу спричиняють транспорт, промисловість, енергетика та сільське господарство.
Щорічно в атмосферу України потрапляє понад 6 млн. т шкідливих речовин і
вуглекислого газу. Традиційно головними забруднювачами залишаються промислові
підприємства, однак збільшення кількості автомобілів на дорогах спричинило ріст
шкідливих викидів в атмосферу. За останні кілька років кількість відпрацьованих газів, що
надходять у повітря на території великих міст, зросла на 50–70 %. Більшість шкідливих
речовин викидають в атмосферу приватні авто – у 2009 р. на них припало 1,7 млн. т
шкідливих речовин, тоді як загальна кількість усіх автомобільних викидів склала 2,3 млн. т.
«Житниця Європи» сьогодні переживає ненайкращі часи. Складний стан земельних
ресурсів України зумовлений тим, що 71 % всього агроландшафту країни використовується
для господарської діяльності. Але через надмірне і нераціональне використання земель їх
родючість з кожним роком знижується. Екосистема ґрунту руйнується в основному через
інтенсивний розвиток ерозії, якій останнім часом піддалося більше 35 % сільгоспугідь.
Активне використання добрив призвело до збільшення площі кислих ґрунтів (на 2,4 млн. га
за останні 15 р.). На врожай сільськогосподарських культур впливає і товщина гумусового
шару, який за останнє десятиліття знизився в середньому на 20%. До того ж, майже 40 %
загальної площі земельних ресурсів належать до забруднених земель. Прогноз на майбутнє
невтішний. При нинішніх темпах деградації ґрунту (ерозія, затоплення, зміни клімату та ін.)
критичні значення рівня родючості можуть наступити через 20–30 років, а в окремих
регіонах навіть раніше.
Україна належить до малолісистих країн – ліс покриває лише шосту частину її
території. Але при цьому експорт деревини з України в 2,5 рази перевищує імпорт.
Екстенсивне ведення лісового господарства призводить до того, що ліси не відновлюються і
втрачають біологічну стійкість (площа лісів, уражених шкідниками і хворобами, постійно
збільшується), а цінні деревні породи (дуб, бук і сосна) покриваються малоцінними (грабом,
березою, осикою). Прямий наслідок нераціональної вирубки лісів - збільшення частоти та
інтенсивності повеней у західних областях України, особливо на Закарпатті. Однак
недосконала законодавча система нездатна зупинити знищення лісів, минулого року обсяги
заготівель лісу в Закарпатській області зросли на 14,2 %.
Істотна частина валового внутрішнього продукту країни пов’язана з видобутком і
переробкою мінерально-сировинних ресурсів (41–43 %), сконцентрованих у гірничо –
видобувних регіонах . Між тим, екологія цих регіонів страждає не стільки від інтенсивного
видобутку, скільки від неправильного закриття нерентабельних і вироблених шахт і кар’єрів.
Ігнорування наукових підходів до цього процесу призвели до активізації процесів
підтоплення міст і сіл, забруднення поверхневих і підземних водозаборів, просідання земної
поверхні.
Однією з найбільш серйозних екологічних проблем України сьогодні можна вважати
проблему утилізації і переробки різних відходів. У країні діє близько 800 офіційних звалищ,
загальна кількість сміття на яких перевищила 35 млрд. т. Щорічно ця цифра зростає ще на
48

72 Всеукраїнська науково-практична студентська конференція присвячена 120-річчю
заснування НУБіП України, Київ, 2018

Довкілля та екологічні проблеми
сімсот-вісімсот тисяч т. За інформацією Міністерства екології та природних ресурсів,
загальна площа всіх полігонів з відходами вже займає 4% площі України. Речовини, які
виділяються в результаті хімічних реакцій на полігонах твердих побутових відходів, здатні
перетворити територію України на одну суцільну зону екологічного лиха. Адже небезпечні
хімічні речовини і бактерії просочуються в ґрунт, потрапляють в повітря та ґрунтові води,
отруюючи життя на відстані десятків кілометрів від звалища. За інформацією Міністерства
екології та природних ресурсів України, щорічно середньостатистичний українець викидає
на смітник близько 250 кілограмів побутових відходів. З цих 250 кілограмів мінімум 50
можна відправляти не на звалище, а на пункти прийому вторинної сировини, що дозволило б
скоротити кількість твердих побутових відходів на 10 мільйонів кубометрів.
Об’єкти військової діяльності та військові поселення залишилися нашій державі у
спадок від Радянського союзу. І сьогодні стан більшості з них доволі плачевний. Системи і
устаткування водогосподарського комплексу об’єктів і гарнізонів Збройних сил України на
90% морально і фізично застаріли. Екологи зазначають, що вони працюють зі значним
перевантаженням і становлять потенційну загрозу навколишньому середовищу. Фахівці
говорять, що місцеві жителі тих територій, де раніше розташовувалися військові частини, і
досі відчувають присмак бензину в колодязній воді. А кораблі і судна Військово-морських
сил України взагалі не оснащені системами очищення і знезараження господарчо-побутових
вод, значить - є постійним джерелом зараження акваторії моря.
Сумарна активність радіонуклідів, які вийшли за межі 4-го енергоблоку
Чорнобильської АЕС 26 квітня 1986 року і в наступні дні після аварії, перевищила
300 млн. кюрі. Аварія призвела до радіоактивного забруднення більш ніж 145 тис км2
території України, Білорусії та Росії. На радіоактивних територіях сьогодні розміщено понад
дві тисячі населених пунктів, в яких проживає майже півтора мільйони людей. Українські
вчені єдині в думці про те, що наслідки Чорнобильської аварії ще дуже довго будуть про себе
нагадувати.
Всі вище зазначені чинники згубно впливають на екологічну ситуацію в Україні і
викликають такі негативні наслідки як: парниковий ефект, кислотні дощі, руйнування
озонового шару.
Нині настав час серйозного переосмислення людством ставлення до природи, час
об’єднання зусиль націй і народів у боротьбі за врятування біосфери планети, адже Земля у
нас всіх одна. Тому, на нашу думку, ключове завдання – тримати основні екологічні
проблеми в фокусі суспільної уваги, добиватись від керівництва держави реального
покращення ситуації у сфері
охорони навколишнього середовища та збереження
біорозмаїття.
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УДК 628.1.033 (477.72)
ПРОБЛЕМИ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ МІСТА ХЕРСОН
О. С. СОКОЛЬНИК, А. В. ОСАДЧА, студенти
Науковий керівник – О. Т. ЄВТУШЕНКО, к. с.-г. н.
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Актуальність. Проблема нестачі якісної питної води є однією з найактуальніших
господарських, водогосподарських та екологічних проблем сьогодення, її вирішення є
основною задачею на глобальному рівні. Особливе місце в цьому аспекті належить безпеці
питного водопостачання.
Одним із основних факторів, що безпосередньо впливають на стан здоров’я населення є
якість питної води. Висока мінералізація питних вод та незадовільна очистка є причиною
виникнення багатьох хвороб та впливає на формування злоякісних утворень в організмі
людини. При довгостроковому вживанні вод такого хімічного складу, проходить
дестабілізація захисної спроможності людського організму, що аналогічно довгостроковому
впливу низьких радіаційних доз, а здоров’я людей є головним чинником національної
безпеки України.
Одними з головних причин дефіциту питної води є вкрай зношена водна мережа міста і
безконтрольність водоспоживання господарств, які використовують воду із мережі
водопостачання, порушення режиму підземних вод, які забруднюються промисловістю та
транспортом.
Постановка проблеми. Прогресивне погіршення питної води в Херсоні за останні
кілька десятиріч є результатом порушеного режиму підземних вод, який утворився внаслідок
довготривалої, поза терміном амортизації, експлуатації артезіанських свердловин. Добування
питної води проходить, як правило, з ділянок площею в кілька квадратних кілометрів кожна.
При переексплуатації конкретного геологічного ярусу проходить притік небажаних
інгредієнтів з інших горизонтів. Для артезіанських вод Херсона головними такими
інгредієнтами є катіони та аніони легко розчинних мінеральних солей, металів, а інколи аміаку, нафтопродуктів, сполук азоту.
Особливо небезпечно просочування сильно забруднених вод з верхнього шару в
водоносний горизонт. Ґрунтові води в місті під впливом фізичних, хімічних шкідливих
домішок неорганічного та органічного складу забруднюють неогеновий шар міста Херсон,
який вже зараз є небезпечним для його використання як джерела питних вод [2].
Аналіз літературних джерел. За матеріалами Екологічного паспорту Херсонської
області джерелом питної води міста Херсон є підземні води сарматського водоносного
горизонту [1].
Чисельність населення, якому підприємство надає послуги водопостачання
290,2 тис.осіб (70,8 % – багатоквартирні будинки, 29,2 % – приватні будинки). Джерело
водопостачання – Херсонське родовище підземних вод. В експлуатації – 137 свердловин
глибиною 60–100 м. Резервуарів чистої води – 14 одиниць загальним об’ємом 41,9 тис.
м3. Знезараження води виконується гіпохлорітом натрію на НСВ-1, НСВ-2, НСВ-3, НСВ4, ультрафіолетовим випромінюванням на НСВ-5 та НСВ-6. Обсяги водопостачання — 50-55
тис. м3 на добу. Обсяги водовідведення - 47 тис. м3 на добу. Довжина мереж водопостачання
— 914 км, довжина мереж водовідведення — 295 км. Подається та розподіляється вода
шістьма насосними станціями водопроводу, 26 насосних агрегатів. Підвищувальних
станцій (3-го підйому) — 48 одиниць, 132 насоси [6].
Результати аналізу якості питної води у розподільчій мережі міста Херсон згідно вимог
п. 4.13ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання
людиною» за січень 2018 року, показали, що органічні та бактеріологічні показники
знаходяться в межах норми [6].
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Показники мінералізації при спостереженні якості води свердловин в деяких районах
міста Херсон були перевищені. Причому, проаналізувати данні останніх десятиріч,
спостерігається стрімка тенденція щодо зростання цього важливого показника якості питної
води [2].
Через незадовільний технічний стан водопровідної мережі міста, питна вода при
транспортуванні від місця до місця споживання погіршує свої якісні показники. В останні
роки в місті Херсон практикувалась періодичність подачі води в оселі, що стимулювала
корозійні процеси, призвела до зношеності труб і погіршила якість води, але з 2017 року в
місті проводиться цілодобове постачання [6].
Незадовільна якість води в Херсоні пояснюється трьома основними причинами:
неправильна і нерегульована експлуатація водозабірних артезіанських свердловин;
антропогенне забруднення; зношеність водопровідної мережі, що призводить до вторинного
забруднення.
Нераціональна система водопостачання привела до збільшення мінералізації питних
вод, вторинному забрудненню, і як наслідок до погіршення здоров’я населення міста
Херсон [2].
Висновок. Основна причина виникнення небезпеки в галузі питного водопостачання не
тільки міста Херсон, а й всієї України є зношеність комунальних мереж. Проблему
забезпечення міста Херсон якісною питною водою на перспективу можна вирішити лише за
рахунок комплексного підходу: освоєння нових джерел, встановлення лічильників питної та
технічної води у споживачів, застосування трубопроводів водопровідної мережі з
ефективних екоматеріалів, своєчасна та ефективна промивка, дотримання регламенту
експлуатації, встановлення фільтрів на джерела водопостачання.
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УДК 636.4.09.033:614.94:636.083.3
ЕФЕКТИВНІСТЬ ГЕОТЕРМАЛЬНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ В СПЕКОТНИЙ ПЕРІОД РОКУ
І. В. СТАРОВ, магістрант
Науковий керівник – Р. В. МИЛОСТИВИЙ, к. вет. н., доц.
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Глобальні кліматичні зміни, які супроводжуються значним і тривалим підвищення
температур у теплий період року є суттєвою проблемою для тваринництва [1-2]. У
порівнянні з іншими видами тварин, свині особливо чутливі до підвищених температур
оточуючого середовища, оскільки мають обмежені фізіологічні можливостями щодо
охолодження тіла, й передусім, через недорозвиненість потових залоз і відносно невелику
поверхню легенів. Основним продуцентом тепла в їх організмі є м’язи. Шар підшкірного
жиру ізолює м’язи і обмежує передачу тепла в зовнішнє середовище, а тому вони мають
підвищену потребу в зниженні утворення метаболічного тепла, спрямованого на підтримку
температури тіла в спекотних умовах. Це досягається за рахунок зменшення споживання
корму, що негативно позначається на продуктивності та відтворювальній здатності тварин.
Спекотні температури є особливо проблемними для поголів’я на відгодівлі (вище 50 кг)
та для свиноматок і кнурів, які починають відчувати негативний ефект теплового чинника,
коли температура піднімається вище за 20 °С. При цьому величина термонейтральної зони
для вагітних і лактуючих свиноматок зазвичай знаходиться в межах 12…22 °С [3].
Повітряне середовище приміщень безпосередньо впливає на свиней, і для кожного віку
та фізіологічного стану тварин має свої особливості, так само як і вони в процесі свого росту
та життєдіяльності істотно змінюють його параметри [4]. Підтримка сприятливого
мікроклімату в спекотний період року на сучасних свинарських комплексах, як правило,
досягається за рахунок застосування тунельної вентиляції та оснащення їх системами
охолодження, які здатні автономно підтримувати задані параметри на оптимальному рівні.
Відтак вивчення ефективності роботи такого вентиляційного обладнання має важливе
значення для підтримання здоров’я та продуктивності тварин.
Метою роботи було дослідити вплив мікроклімату приміщень на відтворювальні
якості свиноматок у спекотний період року за різних варіантів вентиляції.
Матеріали і методи дослідження. Матеріалом досліджень слугували відтворювальні
якості свиноматок F1 (йоркшир × ландрас), опорос яких відбувався за різних систем
підтримання мікроклімату в свинарниках-маточниках ПП «Сігма» Дніпропетровської
області. Методом аналогів (за віком, живою масою, вгодованістю та попередньою
продуктивністю) з числа свиноматок зі встановленою поросністю було сформовано дві групи
тварин по 50 голів кожна. Опорос свиноматок першої групи (контрольна) відбувався в
приміщенні з вентиляцією негативного тиску з примусовим видаленням повітря через
витяжні шахти дахових вентиляторів за надходження повітря в приміщення через припливні
клапани в стінах. Свиноматки другої (дослідної) групи в той самий час розміщувалися в
приміщенні з геотермальною вентиляцією негативного тиску за надходження повітря в
приміщення через підземні тунелі на глибині 0,8-1,2 м. Тварини обох груп у холостий і
поросний періоди утримувались в однакових умовах. Годівля свиноматок обох груп сухими
комбікормами власного виробництва упродовж досліджень була ідентичною, повноцінною
та збалансованою за поживними речовинами. Параметри мікроклімату визначали раз на
тиждень загальноприйнятими методами: температуру і швидкості руху повітря –
термоанемометром Benetech GM 8903, вмісту аміаку (NH3), сірководню (H2S) та
вуглекислого газу (CO2) – газоаналізатором-сигналізатором «ДОЗОР–С-М», вологості
повітря – термогігрометром Testo 605.
Результати дослідження. Встановлено, що за спекотної літньої погоди в обох
свинарниках температура повітря в зоні перебування свиноматок була вища за
52

72 Всеукраїнська науково-практична студентська конференція присвячена 120-річчю
заснування НУБіП України, Київ, 2018

Довкілля та екологічні проблеми
рекомендовані нормативи (20 – 22 °С) на 6,6 – 10,9 °С. При цьому температура повітря в зоні
знаходження свиноматок дослідної групи за рахунок охолодження його в геотермальних
шахтах була нижчою на 4,3 °С або 13,1 % (р > 0,001).
Відносна вологість повітря була досить низькою в обох приміщеннях внаслідок
надходження сухого повітря зовнішнього середовища і знаходилась нижче на 1,4 – 3,1 % від
мінімального нормативного значення (40 %). При цьому в приміщенні з геотермальною
вентиляцією вона була дещо вищою (на 1,7 %). Швидкість руху повітря в обох приміщеннях
була низькою як для літнього періоду року (0,24…0,28 м/с). В свинарнику-маточнику з
геотермальною системою вентилювання вона виявилась нижчою на 0,04 м/с або на 14,3%.
Обидві системи вентиляції забезпечували задовільний газовий склад повітря, проте
через дещо нижчу рухливість повітря, вміст у ньому сірководню виявився вищим на 0,6
мг/м3 у приміщенні з геотермальною вентиляцією.
Таким чином, за високої температури зовнішнього повітря геотермальна система
вентилювання приміщення за рахунок охолодження повітря в підземних шахтах дозволила
створити більш комфортні температурні умови утримання для свиноматок. Однак дещо
нижчі показники вологості повітря потребують проведення заходів щодо його нормалізації в
спекотні періоди року.
Встановлено, що умови утримання свиноматок позначилися як на їх продуктивності,
так і на інтенсивності росту приплоду. За рахунок кращої збереженості (на 1,5 %) від
свиноматок дослідної групи, було отримано на 0,3 порося більше, ніж у контрольній. При
цьому більш комфортні температурні умови сприяли підвищенню їх молочності, що
проявилося в зростанні живої маси отриманих від них поросят на 0,5 кг або 7,2 %. Маса
гнізда на момент відлучення в свиноматок дослідної групи виявилась на 7,7 кг вищою, ніж в
контролі. При цьому, умови утримання свиноматок не впливали на багатоплідність,
великоплідність і масу гнізда при народжені.
Висновки і пропозиції. Кращий температурний режим у свинарнику-маточнику в
спекотний період року був досягнутий за рахунок геотермальної вентиляції, що сприяло
підвищенню збереженості поросят і збільшенню маси гнізда при відлученні. Підвищенні
температури в приміщеннях та низька вологість повітря, вимагають впровадження
додаткових заходів щодо нормалізації їх температурно-вологісного режиму.
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Довкілля та екологічні проблеми
УДК 631.95
ВПЛИВ ЖУЙНИХ ТВАРИН НА ПАРНИКОВИЙ ЕФЕКТ
В. Д. ХІНЦИЦЬКА, студент
Науковий керівник – М. Ю. СИЧОВ, д. с.-г. н., проф.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Глобальне потепління стало серйозною проблемою в сучасному світі. Однією з причин
його виникнення є забруднення повітря,яке в свою чергу підсилює природний парниковий
ефект. Парниковий ефект — явище при якому енергія сонячних променів, відбиваючись від
поверхні, не може повернутися у космос, оскільки затримується молекулами різних газів, що
призводить до підвищення температури поверхні. Цей процес призвів до росту занепокоєння
світової спільноти. В результаті, в 1992 році був підписаний проект Рамкової Конвенції ООН
про зміну клімату,а 11 грудня 1997 року було прийнято Кіотський протокол, дія якого мала
обмежити викиди парникових газів (вуглекислого газу, метану, закис азоту,
перфторвуглецю, гідрофторвуглецю та гексафториду сірки) в атмосферу. Україна являється
стороною цього проекту з 2004 р.
Тваринницький сектор – один з найбільших джерел антропогенних викидів ПГ. Згідно з
розрахунками, в 2005 році сумарні викиди в ланцюжку тваринницького виробництва склали
7,1 гігатонн в CO2-еквіваленті. Це 14,5 відсотка всіх антропогенних викидів ПГ. 44 % всіх
викидів – це викиди метану (CH4). На закис азоту (N2O) і вуглекислий газ (CO2) припадають
майже однакові частки – 29 і 27 відсотків відповідно [1].
Метан за кількістю виділення в атмосферу посідає друге місце серед парникових газів,
але на молекулярному рівні є набагато активнішим газом, ніж вуглекислий. Він виділяється
при видобуванні та транспортуванні вугілля, природного газу та нафти, при розведенні
худоби, а також при розпаді органічних речовин у твердих побутових відходах на міських
звалищах. Загрозливі кількості метану утворюються і при розкладанні органічних речовин на
затоплених рисових полях Азії та південних районах України. І звичайно спалювання та
вирубка лісів для розширення пасовищ та для оброблення земель с/г культурами не тільки
збільшує викиди СО2, СН4, а й зменшує кількість природних поглиначів.
Жуйні тварини є основними виробниками метану. До них належать с.-г. худоба (ВРХ,
вівці та кози) і родини жирафових, кабаргових, оленевих, оленькових, бикових та вило
рогових. Процес вироблення СН4 є частиною нормального травлення і називається
кишковою ферментацією, він становить майже одну третину викидів від сектора сільського
господарства. Решту частину становить зберігання та утилізація гною [3].
Метан, що продукують жуйні тварини, за походженням відносять до бактеріального.
Мікроорганізми передшлунків у процесі своєї життєдіяльності крім продуктів, які тварина
використовує як пластичний і енергетичний матеріал для своєї життєдіяльності, продукують
значну кількість газів, що виділяються у навколишнє середовище. Серед усіх мікроорганізмів
рубця окрему групу становлять метаногенні архебактерії, які здатні продукувати метан. Вони
є основними водень-утилізуючими бактеріями [4]. Протягом 1 години у рубці корів
утворюється до 2530 л газів, такого співвідношення: вуглекислий газ (СО2) – 60–70 %;
метан (СН4) – 2535 %; амоніак (NH3), О2, Н2 – близько 5 % [5]. Значить протягом одніє
години в рубці корови утворюється в середньому 10 л метану. За добу це число буде
становити 240 л або 0,24 м3 . Тобто 4 корови за добу виділяють 1 м3 С𝐻4 . На 1 березня 2018
р., як свідчать дані Держстату, в Україні нараховується 3,687 млн голів ВРХ і 1,378 млн голів
овець та кіз. В світі приблизно 1,3 млрд голів ВРХ. Отже, за добу в Україні виділяється 3,687
млн / 4=921 750 м3 , а в світі 1,3 млрд/4=325млн м3 метану.
Для вирішення цієї проблеми треба вдатися до таких варіантів. По-перше, селекційна
робота. Дослідження,що дозволили б заселити шлунок корови спеціальною мікрофлорою,
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бактерії якої можуть перетравлювати траву без виділення метану (як у кенгуру). По-друге,
можливість вирощування м’яса в лабораторіях, так зване живе м’ясо (in vitro). По-третє,
найбільш перспективним, на даний час, рішенням є зміна і контроль годівлі.
Викиди, джерелом яких є кишкова ферментація, значною мірою залежать від якості
кормів. Чим більша в кормовому раціоні частка погано перетравлюваних, грубих кормів,
тим більше метану викидається в атмосферу. Стадія зрілості кормів, способи їх консервації,
хімічна і фізична обробка (висушування, силосування) значно впливають на інтенсивність
метаногенезу в рубці жуйних . Утворення метану зростає при «старінні» грубих кормів і при
їх висушуванні, а при хімічній обробці і силосуванні зелених кормів – зменшується. Корми,
багаті на крохмаль, які сприяють утворенню пропіонату, знижують утворення СН 4, а грубі
корми, що багаті на целюлозу і є джерелом ацетату, навпаки посилюють метаногенез. При
збільшенні споживання жуйними тваринами концентратів від 40 до 68 % від кількості сухої
речовини кормів знижується продукцію метану, а втрати енергії корму зменшуються з 9,2 до
5,3%. Інтенсивність метаногенезу знижується також при згодовуванні грубих кормів,
уражених грибками (Fusarium, Epicoccum, Ulocladium, Mucor). При додаванні до раціону
тварин сухих дріжджів можна знизити утворення метану до 30% і збільшити продукцію
бактеріального протеїну до 23 % . На інтенсивність метаногенезу також впливає додавання
сполук, що можуть конкурувати з метаногенами за водень, н-д, сульфати. Знизити утворення
метану в рубці жуйних можна за допомогою введення у раціон природних сорбентів, жирних
кислот, галогенопохідних сполук, іонофорів або препаратів на їх основі. Додавання
мінеральних речовин таких, як хром, марганець, цинк сприяє зменшенню продукції метану, а
додавання нікелю і кобальту навпаки збільшує її [6].
Найголовніше пам’ятати, що глобальне потепління є спільною проблемою людства і
працювати над покращенням потрібно в кожному секторі економіки, а не тільки в сільському
господарстві.
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Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Вода приймає участь в усіх біологічних процесах організму та є середовищем для
здійснення всіх ферментативних реакцій. Більшість органічних і неорганічних сполук у
тканинах та рідинах організму знаходяться у стані молекулярно-дисперсних, іонодисперсних
та колоїднодисперсних розчинів (золі, гелі та студні). Мінеральний та електролітний склад
питної води відіграє велику роль у нормальному функціонуванні організму, а такі елементи
як Са, Nа, К, Мg та J, що містяться в ній, приймають безпосередню участь у згортанні крові,
проведення нервових імпульсів, скороченні м’язів та в регуляції обміну речовин [2]. Але не
слід забувати, що питна вода може містити й шкідливі речовини, а саме – важкі метали. А
тому вода, яку використовують у тваринництві, за показниками якості і безпечності повинна
відповідати вимогам чинних санітарних норм [3,4]. Нажаль, на сьогодні, шляхам
надходженню та впливу токсичних речовин на організм як людини, так і тварин приділено
недостатньо уваги, хоча для більшості регіонів країни підвищений вміст важких металів у
питній воді залишається актуальною проблемою [1].
Метою дослідження було провести оцінку питної води сільськогосподарських
підприємств України на відповідність її вимогам чинних Державних санітарних правил і
норм за вмістом Плюмбуму та Кадмію. Лабораторні дослідження проводили в науководослідному центрі біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК Дніпровського
державного аграрно-економічного університету.
Матеріали і методи дослідження. Матеріалом для дослідження були проби питної
води сільськогосподарських підприємств України, наплавлені на випробування до НДЦ в
2015-2017 роках. Зразки води на вміст Плюмбуму та Кадмію досліджували методом атомноемісійної спектрометрії.
Результати дослідження. За результатами випробувань 60 проб питної води щодо
відповідності їх вимогам ДСанПіН 2.2.4 – 171 – 10 «Гігієнічні вимоги до води питної,
призначеної для споживання людиною» встановлено, що значна кількість зразків за
санітарно-токсикологічними показниками не відповідала нормативам. Зокрема, перевищення
граничнодопустимої концентрації (ГДК) за вмістом Плюмбуму було зареєстровано в 34,9 %
пробах, а Кадмію – в 49,2 %. При цьому середній вміст цих токсичних елементів становив
відповідно 0,037 та 0,008 мг/л, перевищуючи граничнодопустимий рівень (ГДР) за вмістом
Плюмбуму в 3,7 рази, за Кадмієм – у 8 разів. Плюмбум – класична тіолова отрута. Його
розчинні сполуки блокують сульфгідрильні групи ферментів, що призводить до різкого
пригнічення окисно-відновних процесів, синтезу гемоглобіну, порушення функцій нервової
системи, нирок, печінки, тощо. Встановлено, що перевищення верхньої межі для Плюмбуму
в окремих регіонах становило: Чернігівській – 1,3; Черкаській – 1,9; Хмельницькій – 2,2;
Київській і Харківській – 3,4; Дніпропетровській – 3,5; Кіровоградській – 5,1; Полтавській –
6,8; а в Запорізькій і Донецькій – відповідно в 8,3 і 10,0 разів. Сполуки Кадмію мають
властивість зв’язувати сірковмісні ферменти та амінокислоти, викликаючи канцерогенну та
генотоксичну дію. Значний їх вміст було виявлено в промислових регіонах країни. Зокрема,
перевищення ГДР Кадмію у питній воді в Запорізькій і Донецькій областях становило в 11,0
та 17,0 рази.
Висновки і пропозиції. За вмістом Плюмбуму і Кадмію значна кількість зразків питної
води сільськогосподарських підприємств не відповідала вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10
«Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». Це потребує
розроблення ефективних заходів щодо попередження надходження Плюмбуму і Кадмію у
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зовнішнє середовище та їх впливу на організм людини внаслідок споживання продуктів
тваринництва, зважаючи на здатність важких металів до кумуляції в біологічних системах.
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ГЕННО-МОДИФІКОВАНІ ОРГАНІЗМИ – ПАНАЦЕЯ
ЧИ ПЕРШИЙ КРОК НА ШЛЯХУ ДО САМОЗНИЩЕННЯ?
В. В. ШУДРА, студент
Науковий керівник – В.Л. ФІЛАТОВА, викл. вищ.категор., зав. технол. відділ.
ВП НУБіП України «Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О.Майнової»
Генно-модифіковані організми – це організми, створені людиною із застосуванням
найсучасніших молекулярно-біологічних методів на основі законів життєдіяльності
біологічних організмів. На сьогоднішній день ведеться гостра дискусія з приводу доцільності
використання ГМО у повсякденному житті. Продукти з вмістом ГМО заполонили стеллажі
магазинів. В принципі, цього і слід було чекати, ажде використання ГМО є економічно
вигідним і приносить прибуток подекуди до 500 %. Такі організми не хворіють, вони стійкі
до погодних умов і стійкі до гербіцидів, а деякі навіть стійкі до комах-шкідників. Чим не
мрія бізнесмена? Колосальна врожайність, мінімальні затрати та надприбутки.
ГМО об’єднують три групи організмів – генетично модифіковані мікроорганізми
(ГММ), тварини (ГМТ) та рослини (ГМР). Одним дуже важливим моментом є забезпечення
всіх жителів планети їжею. Населення планети стрімко зростає, і, по деяким прогнозам, в
близькому майбутньому їжі для всіх не буде вистачати. ГМО – ідеальне вирішення цієї
проблеми, адже врожаї таких культур значно більші. Словом, людина знайшла для себе
оптимальний варіант – дешево і багато. А хто ж відмовиться від зайвої копієчки? Тому одні
заробляють, а інші споживають продукт, який начебто і якісний, і нічим не відрізняється від
натурального (а подекуди і кращий!), до того ж коштує дешевше. Здавалось би, всі
задоволені. Але тут нависає загрозливе питання – а чи правда продукти з вмістом ГМО такі
безпечні, як запевняє нас виробник?
Існує точка зору, певна теорія, стосовно ідентичності процесів відтворення живих
організмів. Так, всі організми пов’язані між собою, і головним критерієм нормального
існування всіх живих організмів є саме їх взаємозв’язок та взаємодія. Коли людина,
переслідуючи власні корисливі інтереси, створює організми шляхом створення принципово
нових асоціацій генетичного матеріалу, цілком доцільним буде припущення, що одночасно
вона може несвідомо піднімати невидимі для неї природні зв’язки всередині цієї складної
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живої системи. Як наслідок, таке втручання на певному етапі може призвести до
непередбачуваних наслідків для всього людства.
Сьогодні цю проблему детально досліджує багато вчених, і, слід визнати, що вона до
кінця не опанована. Але вже сьогодні відомо, що ГМО не такі безпечні, як здається на
перший погляд, адже людина порушила один із основних законів еволюції – заборону на
обмін генетичною інформацією між далеко стоячими видами, і повинна нести за це
відповідальність. Генетично модифікований організм (ГМО) це організм, генотип якого було
змінено за допомогою методів генної інженерії. Прихильники технологій ГМО стверджують,
що швидкоростучі, здорові, більш поживні і стійкі до хвороб тварини допоможуть
прогодувати зростаюче населення світу, але багато етичних, екологічних та медичних питань
залишаються без відповіді. Один з найперспективніших напрямків генної інженерії –
«вирощування ліків на фермі» – отримання з молока трансгенних тварин великої кількості
рідкісних або дорогих білків, що застосовуються у медицині. Не всі білки можна отримати з
бактерій, оскільки іноді для їх експресії потрібна укладка або модифікація, можлива лише з
використанням апарату, який є тільки у ссавців. На сьогоднішній день одним з найвдаліших
підходів до отримання таких білків – використання молока трансгенних тварин. У 2011 році
дослідникам з Китаю вдалося перенести у геном корів людські гени та отримати корів, що
виробляють молоко з такими ж властивостями як молоко людини. І спершу дуже тішилися:
мовляв, молоко таких корів за поживністю і калорійністю нічим не поступається
материнському грудному. Та скоро настало гірке отверезіння: «модифіковані» корови
народжували скалічених телят, які гинули на першому ж році життя.
Виведено кури, яким не страшні курячі «болячки». Удосконалені породи м’ясних курей
набирають вагу до такого ступеня, що ніяк не можуть триматися на ногах. У Бельгії,
скажімо, вивели модифікованих бичків. Така собі «жива фабрика м’яса»: тварина росте, мов
на дріжджах, набирає за рік до 200 кілограмів. І навіть не біда, що потворна на вигляд. Біда,
що більше року просто не живе, а її м’ясо м’ясом не пахне.
Висновки – страшні: якщо споживатимемо генно-модифіковані харчі, вже у третьому
коліні втратимо спроможність народжувати. Homo sapiens, людська цивілізація ризикують
добровільно поставити на собі хрест. Генетична зміна живого організму – це одна із форм
штучного творення мутантів. Звиродніння рослин і тварин. Чому трансгенну картоплю
бояться колорадські жуки? Бо там є гени хвороботворних бактерій, не сумісних із життям
комах та інших дрібних істот. А чому не псуються модифіковані овочі та фрукти? Бо носять
у собі гени камбали та інших холоднокровних глибоководних риб, стійких до низьких
температур.
Розглянувши всі «за» і «проти», не можна конкретно сказати, чи є ГМО панацеєю, чи ж
кроком до самознищення. На це питання кожен повинен сам собі дати відповідь. Можна
лише сказати, що на сьогоднішній день, напевно, більше негативних поглядів на споживання
ГМО. Обов’язково треба взяти до уваги це застареження.
Література
1. Антонець А. Формування ринку екологічно безпечної продукції при органічному
землеробстві / А. Антонець // Економіка АПК. – 2010 – № 12. – C. 75–80.
2. Безус Р. Ринок органічної продукції в Україні : проблеми та перспективи / Р. Безус //
Економіка АПК. – 2011.– № 6. – C. 47–52.
3. Гасуха Л. Механізми забезпечення продовольчої безпеки на регіональному рівні/
Л. Гасуха // Економіст. –2013. – № 8. – C. 34–35.
4. Гончаренко І. В. Продукти-трансформери. Що треба знати про ГМО?/
І. В. Гончаренко // Безпека життєдіяльності. –2009. – № 4. – C. 10–14.
5. Долина Н. ГМО: заборонити не можна використовувати / Н. Долина, М. Петрушенко
// Урядовий кур’єр. – 2012. – 11 жовт. – C. 8–9.
58

72 Всеукраїнська науково-практична студентська конференція присвячена 120-річчю
заснування НУБіП України, Київ, 2018

Довкілля та екологічні проблеми
6. Коваленко О. Генетично модифіковані продукти як делікатес? / О. Коваленко //
Освіта України. – 2009. – №13/14. – C. 4.
7. Крисанов Д. Агропродовольча продукція в координатах якості та безпечності /
Д. Крисанов // Економіка АПК. – 2011. – № 1. – C. 12–20.
8. Маркуванню ГМО – так! // Екологічний вісник. – 2009. – №3. – C. 2–3.
9. Миколюк О. Людина є тим, що вона їсть : [питання вживання продукції з ГМО] /
О. Миколюк // День. – 2011. – № 223. – C. 6.
10. Михайлов Ю. ГМО і «безпека» традиційних продуктів харчування / Ю. Михайлов
// Пропозиція. – 2009. – № 10. – C. 26–29.
11. Михайлов Ю. ГМО: від міфів до правди / Ю. Михайлов // Пропозиція. – 2013. –
№ 7. – C. 54 – 57.
12. Сіренко Н. Органічні продукти харчування у забезпеченні продовольчої безпеки
України / Н. Сіренко // Економіка АПК. - 2012. - № 1. - C. 43-49.
13. Халайджі В. Продукти з ГМО : користь чи загроза? / В. Халайджі // Упаковка. –
2010. – № 1. – C. 62.
УДК 636.034:637.112:591.543.1
ВПЛИВ ВИСОКИХ СПЕКОТНИХ ТЕМПЕРАТУР НА ПРОДУКТИВНІСТЬ КОРІВ
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Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Комфортний діапазон температур для великої рогатої худоби знаходиться в інтервалі
від +5 °C до +20 °C. При цьому ступінь прояву стану гіпертермії в корів залежить не тільки
від температури повітря, але і від його вологості, які діючи в динамічному комплексі (із
рухливістю повітря) впливають на терморегуляцію тварин, посилюючи або зменшуючи
тепловіддачу. Молочна худоба дуже чутлива до теплового стресу, який є однією з причин
погіршення здоров’я, значного зниження продуктивності та якості отриманого молока [2].
Нажаль тепловий стрес (ТС) залишається невизнаною проблемою у вітчизняному
молочному скотарстві, хоча фінансові втрати від його згубного впливу в європейських
країнах в середньому оцінюються в розмірі понад 400 євро на корову в рік [3]. Для
визначення ступеня впливу ТС на тварин широко застосовується температурно-вологісний
індекс (ТВІ), що представляє собою комбінацію двох перемінних – температури і відносної
вологості повітря. Його значення на рівні 68–71 – відповідає невеликому стресу, 72–79 –
помірному стресу, 80–89 – сильному стресу і 90–99 – дуже сильному стресу.
Метою роботи було дослідити залежність молочної продуктивності корів від величини
температурно-вологісного індексу в теплий період року.
Матеріали і методи дослідження. У теплий період 2017 року (з 1 травня по 30
вересня) щодня в різний час доби (о 6:00; 15:00; 21:00 і 00:00 год.) в умовах одного з
промислових молочних комплексів (м. Дніпро) проводили реєстрацію температури та
вологості повітря. ТВІ визначали за формулою Н.Н. Kibler (1964):
ТВИ = 1,8 × Т – (1 – В/100) × (Т – 14,3) + 32,
де Т – температура оточуючого середовища (° С); В – відносна вологість повітря ( %).
Продуктивність корів оцінювали за допомогою системи управління стадом «Dairy
Comp 305». По стаду тварин враховували величину удою, вихід і вміст молочного жиру та
білка. Для оброблення отриманих даних і оцінки достовірності показників використовували
програмне забезпечення Statistica 10.
Результати дослідження. Спекотний період року є особливою проблемою для
високопродуктивних корів за цілорічного утримання в корівниках полегшеного типу, в яких
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температурно-вологісний режим максимально наближений до умов зовнішнього середовища.
Встановлено, що показник ТВІ, який перевищував комфортне значення для молочних корів з
травня по вересень 2017 року був зареєстрований упродовж 100 днів, з яких 9 днів
відповідали сильному тепловому стресу, 64 дні – помірному і 27 днів – невеликому стресу.
При цьому сила кореляційного зв’язку між показником ТВІ та добовим удоєм корів
становила r = -0,49 (P> 0,95).
Так, у порівнянні з найбільш сприятливими погодними умовами в травні (при середніх
значеннях ТВІ на рівні 58), добовий удій по групі корів становив 27 кг. При зростанні ТВІ в
червні на 7, липні на 8, серпні на 11 та вересні на 6 % порівняно з травнем, рівень удою по
групі корів знижувався на 3,0 (td = 5,4; P> 0,999); 4,6 (td = 7,9; P> 0,999); 5,5 (td = 6,3; P>
0,999) і 3,5 % (td = 5,9; P> 0,999) або на 0,85; 1,39; 1,54 і 0,99 кг відповідно.
За впливу високих температур влітку істотно змінювався якісний склад молока.
Зокрема, кількість жиру порівняно до травня, в червні зменшилась на 5,2 % (td=5,4; Р>0,999),
липні – на 3,1 (td=3,5; Р>0,99), серпні – на 7,3 % (td=6,5; Р>0,999) або на 50; 30 70 г, а
кількість молочного білка відповідно на 3,4; 3,4 і 5,7 % або на 30; 30 та 50 г. При цьому
коливання вмісту цих компонентів у молоці виявилися не достовірними.
Ефективним методом щодо нормалізації температурно-вологісного режиму в
приміщеннях полегшеного типу в спекотний період року може бути поєднання активного
вентилювання зі зволоженням повітря, запропоноване співробітниками ДДАЕУ [1]. До
переваг використання такої системи типу туман на фермах можна віднести автоматичне
підтримання оптимального мікроклімату (вологість/температура), усунення пилу та
хвороботворних бактерій, нейтралізацію неприємних запахів та знешкодження летких
сполук (аміак, метан, вуглекислота та ін.). При випаровуванні не відбувається надмірного
зволоження повітря, завдяки чому підстилка залишається сухою, на відміну від менш
ефективних систем. Є також можливість використання комплекту обладнання для
дезінфекції широкогабаритних приміщень промислового комплексу [4].
Висновки і пропозиції. Зважаючи на середню ступінь корелятивного зв’язку між ТВІ і
удоєм, цей показник можна використовувати для оцінки впливу високих температур на
організм корів. Для нормалізації температурно-вологісного режиму в спекотний період року
за цілорічного стійлового утримання корів у приміщеннях полегшеного типу доцільно
застосовувати активне вентилювання зі зволоженням повітря.
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1. Високос М. П ., Милостивий Р .В., Пугач А .М., Тюпіна Н. В. (2016). Заходи щодо
стабілізації мікроклімату в тваринницьких приміщеннях шляхом зволоження та охолодження
повітря за спекотних погодних умов. Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та
екологічного контролю ресурсів АПК, 4(3), 69–73.
2.
Милостивый Р. В.,
Василенко Т. О.,
Высокос Н. П.,
Калиниченко А. А.,
Милостивая Д. Ф. (2017). Оценка вероятности развития теплового стресса у
высокопродуктивных коров в условиях центра Украины. Продовольственная безопасность:
от зависимости к самостоятельности. Материалы международной научно-практической
конференции, 229 – 237.
3. Vasilenko T., Milostiviy R., Kalinichenko A., Milostiva D. (2018). Heat stress in dairy
cows in the central part of Ukraine and its economic consequences. Social and economic aspects of
sustainable development of regions. Monograph, 128–135.
4. Vysokos M. P., Milostiviy R. V., Kalinichenko О. О., Tikhonenko V. A., Sanzhara R. A.
(2017). Technical support of aerosol processing for large groups of animals under the conditions of
the industrial complex. Science and Technology Bulletin of SRC for Biosafety and Environmental
Control of AIC, 5(1), 60–64.

60

72 Всеукраїнська науково-практична студентська конференція присвячена 120-річчю
заснування НУБіП України, Київ, 2018

Аквакультура

АКВАКУЛЬТУРА
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СУЧАСНИЙ СТАН КУЛЬТИВУВАННЯ АФРИКАНСЬКОГО СОМА (CLARIAS
GARIEPINUS) В РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ
Х. С. АРТЮХ, студент
Науковий керівник – В. О. КОВАЛЕНКО, к. с.-г. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Актуальність. Значні перспективи пов’язані з розвитком в Україні індустріального
рибництва, насамперед на базі водойм-охолоджувачів енергетичних установок. Проте у
сучасних економічних умовах інтенсивне вирощування відносно дешевої риби (коропа), у
зв’язку із значним подорожчанням гранульованих кормів, стало економічно невигідним.
Вихід в даній ситуації слід шукати в переорієнтації вітчизняного індустріального рибництва
на вирощування найбільш цінних об’єктів аквакультури, в першу чергу, різних видів
осетрових та сомових риб, що відрізняються високою ціною та підвищеним попитом як на
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
Одним з перспективних об’єктів культивування в умовах індустріального рибництва є
саме африканський кларієвий сом (Clarias gariepinus). Даний вид та інші представники
родини Clariidae, завдяки високому темпу росту, стійкості до несприятливих факторів
зовнішнього середовища та гастрономічним якостям м’яса, стали одними з найпоширеніших
об’єктів культивування у багатьох країнах світу і в першу чергу, в країнах тропічного поясу.
На фермах Південної Африки, більшість яких знаходиться в провінції ПАР Мпумаланга,
кларієвих сомів вирощують у ставах, рибопродуктивність яких досягає 2,5−4 т/га. Відносно
невисокі показники рибопродуктивності пояснюються тим, що зазвичай Clarias gariepinus
використовується для контролю росту популяції тиляпії у земляних ставах. В Уганді
розвиток культури сома пов’язано з його використанням в якості популярної приманки для
лову хижих риб в озері Вікторія [1].
Розвиток виробництва збалансованих екструдованих рибних кормів привів до
диверсифікації умов вирощування африканського сома. Африканські країни почали
використовувати бетонні і скловолоконні басейни і системи з рециркуляцїєю води. Так,
завдяки використанню нових систем культивування риби, на перше місце у світі з
виробництва продукції кларієвого сома вийшла Нігерія – 37,6 тис т ( за даними ФАО
ООН) [2].
Крім африканських країн культивування кларієвих сомів поширене і в країнах Азії.
Так, в Індії розроблена технологія вирощування кларієвих сомів на очищених стічних водах
винно-курного виробництва, а рибопродуктивність водойм складає в межах 25−60 т/га за рік.
Додатковою перевагою розведення даного виду є здатність сомів очищувати стічну воду від
неприємних запахів та кольору.
У Тайланді успішно культивують Clarias microcephalus та C. batrachus у рисових чеках.
Основне джерело отримання молоді – природній нерест цих видів риб у ставах. C.
microcephalus нереститься під час сезону дощів, ікру відкладає на штучно встановлені гнізда
на глибині 20−50 см. C. batrachus відкладає ікру на тій самій глибині в горизонтальних норах
біля берегів. Викльов вільних ембріонів відбувається через 20 год. за температури води
23,2−25 °С. Втім, природній нерест на забезпечує потреб у посадковому матеріалі, тому
потомство сомів отримують також фізіологічним способом, в інкубцехах. Товарну рибу
вирощують у ставах глибиною 1−3 м, площею 100−1000 м², а рибопродуктивнісь при цьому
досягає 97 т/га за рік [2].
У 1996−97 рр. африканський сом неофіційно потрапив до Непалу. Винуватцями цього
виявилися торговці мальками з Індії та Бангладеш. Культура сома швидко росла з початку
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2000-х років. Нещодавно вирощування цієї риби в ямах і каналах було підтримано
некомерційними та іншими організаціями. Спочатку стартували експерименти з
культивування африканського сома в ямах площею 1−2 м². На сьогодні приватні ставки-ями
варіюють за площею від 1 до 2500 м² і не мають яких-небудь специфічних особливостей. У
2010 році в Непалі було вироблено 300 т сома.
Найбільш часто в аквакультурі використовують Clarias gariepinus, C. lazera та C.
batrachus. Якщо два останні види - основні об’єкти культивування країн тропічного поясу, то
перший (Clarias gariepinus), будучи інтродукованим у рибні господарства Європи, швидко
став тут одним з найважливіших об’єктів індустріального рибництва [1].
Піонерами в освоєнні даного виду стали голландські вчені. Перший матеріал для
наукових досліджень був отриманий у 1977 році, а вже у 1980 році у Нідерландах почали
з’являтися перші сомові ферми. На сьогоднішній день виробництво продукції кларієвого
сома тут складає 4500 т [2].
Пізніше кларієвий сом був інтродукований до інших країн Європи: Угорщини,
Німеччини, Італії, Чехії, Польщі та ін. країн Європи. Значні успіхи в культивування
африканського кларієвого сома досягнуті в Угорщині, де особливо швидкими темпами
промислове виробництво ведеться з 1994 року. Загальні щорічні обсяги товарного
виробництва в останні роки перевищили 1500 тонн. Основою культивування кларієвого сома
в Угорщині є використання промислових рибницьких комплексів індустріального типу з
прямоточною системою водопостачання, створених на базі артезіанських термальних вод, де
здійснюється весь цикл рибницьких процесів: формування маточного поголів’я, заводське
відтворення, вирощування різновікової молоді і товарної продукції.
Крім індустріальних методів вирощування, в Угорщині у обмежених обсягах
практикується ставовий напрям виробництва товарної продукції африканського кларієвого
сома в літній період. Для цього використовується великий рибопосадковий матеріал,
вирощений у ранні строки (березень-травень) на базі басейнових господарств з
геотермальною водою. Протягом періоду із сприятливими температурами води (до осені), за
умов інтенсивної годівлі кормами з високим вмістом протеїну, соми в ставах встигають
досягти товарної маси з середніми показниками рибопродуктивності до 3−5 кг/м³, а в
перерахунку на площу ставів із середніми глибинами до 1,5 м − 40−50 т/га. Для вирощування
кларієвого сома обирають маленькі стави площею не більше 0,1 га.
З огляду на наявний світовий досвід культивування кларієвих сомів, представники
родини Clariidae і, в першу чергу, африканський кларієвий сом (Clarias gariepinus), є
перспективними об’єктами інтенсивного товарного вирощування в Україні в установках з
рециркуляцією води або у прямоточних системах культивування з використанням джерел
скидної підігрітої води підприємств теплоенергетики та металургії [3, 4].
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УДК 639.2.09:616.99
АНІЗАКІДОЗ РИБ
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Національний університет біоресурсів і природокористування України
Більшість паразитів риб не є небезпечними для людини та теплокровних тварин і не
викликають у них захворювань. Проте зустрічаються гельмінти, які паразитуючи у різних
органах та тканинах риби у личинковій стадії, і потрапляючи в організм людини або
тварини, спричиняють тяжкі захворювання – гельмінтозоонози. До таких гельмінтозів
належить і анізакідоз.
Анізакідози морських риб викликаються личинками нематод з родини Аnisakidae.
Анізакіди зустрічаються в оселедцевих, тріскових, камбалових, інколи, уражаючи до 100 %
риб, паразитують у далекосхідного лосося. Їх личинки сірого кольору, інкапсульовані або
вільно лежачі, напівпрозорі, розміром до 2 см, частіше локалізуються під очеревиною,
серозними оболонками кишечнику, печінки, інколи у м’язах. Всі вони досить стійкі до дії
низьких температур та сольових розчинів, які використовуються під час соління риби. За
температури – 14 °С вони залишаються життєздатними до 7 діб, не гинуть навіть за
температури 20 °С. У разі слабкого соління риби вони залишаються живими близько 35 діб, а
в середньому – до 7 діб. Остаточними хазяями анізакід є рибоїдні птахи, морські ссавці та
хижі риби. У інвазованих тварин та людини, личинки розвиваються але гельмінти не сягають
статевої зрілості. Проміжними живителями можуть бути нижчі ракоподібні (копеподи,
амфіподи).
Значні інвазії риб личинками анізакід, які локалізуються у великій кількості в
паранхіматозних органах, викликають запальні та дистрофічні процеси, що призводять до
виснаження організму.
Основним методом діагностики анізакідозів риб є паразитологічне дослідження при
цьому враховують екстенсивність та інтенсивність інвазії, визначають їх систематичну
належність.
Морська риба інвазована анізакідами знезаражується шляхом заморожування за – 18 °С
протягом 14 діб, термічною обробкою чи стерилізацією.Є повідомлення про ураження лич
инками анізакід людей при споживанні сирих чи погано оброблених морепродуктів.
Потрапивши у травний тракт людини, вони проникають у стінку кишечника або шлунка,
травмують слизову оболонку, викликаючи важкі форми ентериту та інтоксикацію організму,
алергічні реакції. Анізакідози наносять значні економічні збитки від вибракування ураженої
риби, яка небезпечна для здоров’я людини.
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Через інтенсивний антропогенний вплив на природні популяції промислово-цінних
видів риб, в тому числі і осетрових, відбулося різке скорочення чисельності їх популяцій. До
Червоної Книги України занесено 36 видів риб, що населяють Чорне море. Особливе
занепокоєння в учених викликають осетрові: білуга чорноморська, шип, атлантичний та
руський осетри та севрюга. Неконтрольований промисел, погіршення екологічних умов, ряд
техногенних факторів, особливо спорудження каскаду водосховищ на Дніпрі, яке стало
перешкодою природному нересту прохідних видів осетрових риб, призвели до того, що до
кінця XX століття ці риби опинилися під загрозою зникнення і були занесені до Червоної
Книги. Саме це, з урахуванням стійкого попиту на товарну продукцію осетрових риб,
послугувало основною причиною для культивування осетрових риб в різних країнах світу.
Основними перевагами штучного вирощування осетрових риб є: висока вартість
харчової продукції, особливо – делікатесної чорної ікри; швидкий темп росту; значний
рівень адаптаційних можливостей для життя в різних умовах середовища; стійкість до
хвороб і технологічних маніпуляцій; здатність досягати статевої зрілості і давати потомство
в умовах аквакультури [1].
Після прийняття заходів, ініційованих СІТЕС (Конвенції з міжнародної торгівлі дикими
видами осетрових риб), щодо заборони на промисел і обмежень щодо перевезень живих
осетрових риб і продукції з них, на Каспії, Азовському та Чорному морях різко зріс
споживацький попит на весь спектр товарної продукції із цих видів риб. Заборона, згідно з
оцінками фахівців, продовжиться ще не менше 25 років. Якщо країни, відповідальні за стан
популяцій осетрових, не відновлять чисельність природних популяцій осетрових риб, термін
заборони на промисел і обмежень щодо перевезень буде діяти і надалі. Тобто, все
виробництво осетрової продукції буде проводитись виключно за рахунок інтенсивних форм
господарювання з обмеженим об'ємом виробництва, але з високими і стабільними світовими
цінами та прогнозованим рівнем якості [2].
Каспійське, Азовське, Чорне моря ще 20 років тому забезпечували понад 90 % всього
світового видобутку осетрових. Однак, улови цих видів риб щороку зростали і були доведені
на початку 80-х років 20 ст. до 25000 т/рік, без урахування браконьєрських уловів, які, на
думку експертів, перевищували обсяги легального промислу в декілька разів.
Аналізуючи досвід зарубіжних країн, необхідно відмітити, що Китай наприкінці ХХ
сторіччя прийняв свою державну програму розвитку осетрівництва. В результаті виконання
програми та підтримки її з боку держави, в 2009 р. загальна маса маточного стада становила
вже понад 30000 т [1]. Роботи в цьому напрямку продовжуються. Реалізацію програм
розвитку осетрівництва прискорили США, Канада, Перу, Чилі, Франція Італія, Німеччина,
Польща та інші країни. Основною метою цих програм є товарне вирощування осетрової
продукції в промислових масштабах.
На підставі аналізу статистичних даних і джерел науково-технічної інформації
необхідно зазначити, що в Україні товарне осетрівництво розвивається невиправдано
повільними темпами, що зумовлено: недостатньою кількістю інвестицій у розвиток осетрової
аквакультури; відсутністю державної підтримки у вигляді довгострокових, пільгових
кредитів, дотацій на рибопосадковий матеріал і корми; дефіцитом життєстійкого
рибопосадкового матеріалу за доступною ціною; високою вартістю спеціалізованих
повноцінних осетрових комбікормів.
64

72 Всеукраїнська науково-практична студентська конференція присвячена 120-річчю
заснування НУБіП України, Київ, 2018
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Висновки. Розвиток товарного осетрівництва шляхом створення широкої мережі
товарних осетрових господарств і риборозплідників – це один з реальних альтернативних
шляхів збереження генофонду осетрових, зниження промислового тиску на природні
популяції цих риб і, разом з тим, компенсація багатомільйонних збитків держави від втрати
осетрового промислу та скорочення обсягів виробництва осетрової продукції, а також
збереження ринку послуг, зайнятості і збільшення робочих місць для місцевого населення.
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РОБІТ З РАЙДУЖНОЮ ФОРЕЛЛЮ
В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
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Науковий керівник – А. І. АНДРЮЩЕНКО, к. б. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Актуальність роботи. Розведення лососевих риб займає провідне місце в світовій
аквакультурі, оскільки дає змогу за відносно невеликий проміжок часу (10–24 міс.)
отримувати делікатесну продукцію товарною масою 0,3–3 кг. Цінність харчової продукції
лососевих риб визнана і в Україні, підтвердженням чого є висока ринкова ціна на цю рибу.
Мета роботи. На основі аналізу літературних джерел дати оцінку стану розвитку робіт
із райдужною фореллю в Україні та світі.
Методи досліджень. Аналітично-оглядові за літературними джерелами в
лососівництві.
Результати досліджень. Основним об’єктом лососівництва в Україні є райдужна
форель – Оncorhynсhus mykiss (Walbaum, 1792). Це представник іхтіофауни прісних водойм
західної частини Північної Америки, від південної Аляски до Каліфорнії. За останні 130
років райдужна форель посіла важливе місце в аквакультурі всього світу. Попит на цю рибу
зумовлений високими смаковими й дієтичними якостями м’яса та значним вмістом
поліненасичених жирних кислот у виробленій з неї продукції [1].
Зацікавленості виробників до цього напряму лососевої аквакультури сприяють
пластичність райдужної форелі до умов середовища, її здатність ефективно споживати та
оплачувати штучні корми, продукувати делікатесну червону ікру, яка є вітчизняною
альтернативою традиційній ікрі тихоокеанських лососів.
Сучасний стан форелівництва в Україні переживає новий етап відродження після 20річного занепаду. Так, у країні щороку вирощують близько 1500 т товарної форелі. Однак
потреба українського споживчого ринку в лососевих рибах нині становить близько 8,5 тис. т,
з яких частка райдужної форелі — близько 3 тис. т [2].
Головним завданням тoварнoгo фoрелiвництва є вирoщування риби в кoрoткий стрoк з
мiнiмальними затратами. Oдним iз oснoвних фактoрiв, впливаючих на швидкий рiст
пoйкiлoтермних тварин, є пiдтримання oптимальнoї для живлення i рoсту температури. Вiд
температури залежить швидкiсть метабoлiзму, а як наслідок i апетит, травлення та темп
рoсту. Іншим, не менш важливим фактoрoм при пoвнoциклiчнoму культивуваннi райдужнoї
фoрелi, є неoбхiднiсть викoристання бiлку твариннoгo пoхoдження (в oснoвнoму рибнoго
борошна, яке складає дo 50 % кoрмoсумiшi).
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На даний час фoрелiвництвo бiльш рoзвинене в oбластях де є джерела води, що
підходить для вирoщування риби (гiрськi вoди та теплi скиднi вoди для вирoщування в
зимoвий перioд). В Українi найбiльше вирoщують фoрель в таких oбластях: Закарпатська,
Львiвська, Iванo-Франкiвська, Чернiвецька, Вoлинська, Дoнецька.
Багаті форелевими господарствами Закарпаття та Прикарпаття. Форель завозили з
Угорщини та Чехії. До 1941 р. мальків і дорослих риб випускали в річки Латориця, Уж,Тиса.
В 1938 р. був відмічений природний нерест райдужної форелі в ставах господарства "ПущаВодиця". В Крим форель потрапила в 1957 р. з Естонії і розводилась в ставах господарства
"Альма". В 1959 р. також завезена з Чернівців у р. Альма.
Розведенням форелі в Японії займаються ще з 1877 р. У 1963 р. на території країни вже
нараховувалось 870 господарств. В 1975 р. Японія вирощувала 16,9 тис. т товарної форелі.
Останнім часом широко впроваджується вирощування форелі в садках, що встановлені в
прибережних морських водах. Виробнича потужність товарних господарств від 50 до 400 т в
рік. Австрія щорічно виготовляє близько 1500 т товарної продукції. Основна частина риби
припадає на дрібні приватні ферми.
В Польщі форелівництво розвивається за двома напрямками: вирощування посадкового
матеріалу для зариблення природних водойм та вирощування товарної риби в
спеціалізованих господарствах, посадка в якості додаткової риби в нагульні коропові стави.
В Норвегії нараховується більше 250 рибоводних господарств, що культивують в
основному райдужну форель. Виробництво товарної продукції
становить 1000 т.
Розповсюджене вирощування товарної форелі в садках, установлених в прибережних водах
Форелівництво – є один з перспективних напрямків холодноводної аквакультури.
Райдужна форель – популярний об’єкт культивування. Цінні дієтичні властивості її м’яса,
можливість вирощування форелі при високих щільностях посадки, технологічність процесів
сприяють все більшому розвитку форелівництва у світі і в Україні.
У високорозвинених країнах заходу механізація виробничих процесів, підігрів води у
водоймах, удосконалення технологій вирощування форелі, висока якість спеціальних
комбікормів сприяли отриманню товарної продукції за 10–12 місяців, тоді як в Україні
висока вартість комбікормів, традиційні технології вирощування риби, відсутність
високоякісного рибопосадкового матеріалу скоротили об’єми вирощування форелі. Форелеві
господарства західного регіону використовують, в основному комбікорми закордонного
виробництва, завезені з Польщі. Зарубіжні комбікорми для форелі такі як «Aller Aqua» «Le
Gouessant», «Skretting», займають більшу частину ринку комбікормів для форелі в Україні.
Вони високоякісні, добре розрекламовані, але і дорогі. Комбікорми (без доставки) для
маточного стада коштують біля 560–580 грн./ 20 кг (28 тис. грн./т), для мальків – 1050 грн./
20 кг (56 тис. грн/т) [3].
На сьогодення форелівництво в Україні значно скоротило об’єми вирощування риби.
Але саме ця галузь рибництва має великі перспективи розвитку у майбутньому. Одним з
найважливіших питань, які потребують вирішення і стримують розвиток галузі є проблема
виробництва вітчизняних високоякісних збалансованих і стартових, і продукційний комбікормів для форелі, які б за ефективністю не поступались закордонним аналогам.
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В останні роки, більшість держав світу почали розвивати аквакультуру. Пов’язано це, в
першу чергу, з тим що промисловий флот вже не справляється з забезпеченням населення
рибною продукцію.
У багатьох державах все більшу увагу стали приділяти розвитку аквакультури у
внутрішніх водоймах та прибережних зонах океану. В результаті цього протягом останніх
десятиліть аквакультура стала одним з найбільш швидко зростаючих напрямків виробництва
харчової продукції, відіграючи при цьому все більшу роль в економічному розвитку багатьох
країн.
За обсягами виробництва продукції аквакультура наздоганяє вилов риби в океанах і
морях і забезпечує в даний час більше 40 % загального виробництва рибної продукції. За
даними ФАО ООН, в 2014 р світова продукція аквакультури досягла 73,8 млн т, з них
47,1 млн. т було вирощено у внутрішніх водоймах, а в морях – 26,7 млн. т [1].
Серед найбільш розвинених напрямків виділяється культивування тіляпії. В 2015 році
світове виробництво товарної продукції тиляпії досягло 6,4 млн. т на суму 9,8 млрд. доларів
США [2]. Найбільш широко у світовій аквакультурі використовуються тіляпії, що
відносяться до роду Oreochromis: нільська тіляпія (O. niloticus), мозамбікська тіляпія
(O. mossambicus), блакитна тіляпія (O. aureus), а також червона гібридна тіляпія. У тіляпій,
що відносяться до цього роду, інкубація ікри і витримування личинок проходять в ротовій
порожнині самок. Природним ареалом тіляпій є водойми Африки, Йорданії та Ізраїлю. В
інших регіонах вирощування лімітується природними факторами, з урахуванням біологічної
особливості цих риб – підвищених вимог до температурного режиму водойм. Оптимальна
температура для росту більшості видів тіляпій лежить в межах 26–35 °С, а розмноження
припиняється за температури 20 °С. Нижня межа життєдіяльності тіиляпій – 8–12 °С, верхня
– 42°С. Харчуватися тіляпії перестають за температури 15–17 °С [3].
Вирощування тіляпій проводять як в ставах, так і в садках та басейнах відкритих
систем і в УЗВ. Для вирощування також підходять води геотермальних джерел, а також води
водойм-охолоджувачів Т ЕС і АЕС. Геотермальні води знаходять все більш широке
застосування в аквакультурі ряду країн, що знаходяться в регіонах з субтропічним і
помірним кліматом (Ізраїль, США, Угорщина та ін.).
В Ізраїлі є понад 4,5 млн. м3 солонуватих геотермальних вод (з вмістом мінеральних
речовин 2,6–4,3 г/л), що підходять для культивування водних організмів.
Згідно з даними ФАО, Китай, займає першу позицію серед країн світу за обсягами
виробництва продукції тіляпії. Так, в 2016 році в Китаї було вирощено близько 1,7 млн. т
товарної тіляпії. На другому місті знаходиться Індонезія, яка виростила 1 млн. т цієї риби, а
Єгипет збільшив виробництво тіляпії з 557 тис. т в 2010 р. до 665,3 тис. т в 2016 р.
У Мексиці вирощують тіляпії загальною масою 100 тис. т/рік. Крім американського
ринку, продукція рибних господарств поставляється і в Європу [4].
В Україні тіляпія являється перспективним видом для аквакультури, адже в країні є
понад 40 водойм – охолоджувачів загальною площею водного дзеркала 13,5 тис. га, що дає
можливість вирощувати тіляпію в промислових масштабах.
В Україні найперспективнішими видами для вирощування є нільська (Oreochromis
niloticus) і блакитна (O. aurea) тіляпії, гібриди цих видів, а також мозамбікська
(O. mossambicus) тіляпія. Вирощування мозамбікської тіляпії в УЗВ не рекомендовано,
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позаяк вона досить тугоросла, але в якості першого виду для вирощування піддійте ідеально.
В Африці цей вид тіляпій вирощують в нагульних ставах.
Проблемою для України є також те, що в країні відсутній якісний посадковий матеріал.
Його доводиться завозити з-за кордону. Зважаючи на високу вартість покупного матеріалу,
сьогодні деякі виробники товарної продукції тіляпій намагаються налагодити вирощування
власного рибопосадкового матеріалу.
Перепоною для масового вирощування тіляпії слугує також відносно висока ціна на
готову продукцію (10 дол/кг), що ставить цю рибу в ряд з осетровими за своєю ціною.
З іншого боку тіляпія є швидкоростучою рибою, що дає можливість вирощувати її в
ставах в полікультурі з коропом на півдні України. Для цього можна підрощувати молодь в
басейнах, а коли температура води у відкритих водоймах підвищиться до оптимальної, то
висаджувати молодь тіляпій у стави, що здешевить собівартість продукції.
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ПОКАЗНИКИ КРОВІ КОРОПА ПРИ АДАПТАЦІЇ
ДО УМОВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
П. О. КОРЖЕНЕВСЬКА, аспірант
Науковий керівник – Т. С. ШАРАМОК, к. с.-г. н., доц.
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
В останні роки питання вивчення крові риб як інтегрального показника, який дозволяє
простежити фізіологічний статус організму, його особливості функціонування та вплив
навколишнього середовища набуває великого значення у науці.
Короп – традиційний і перспективний об’єкт рибництва в Україні. Зміни в системі
крові відображають адаптацію організму риб на зміни зовнішніх і внутрішніх факторів.
Гематологічні показники є високоспецифічними для кожного виду і змінюються у вузьких
межах, що дозволяє використовувати їх як показники загального фізіологічного стану
організму [8]. Саме тому особливої актуальності набувають дослідження, присвячені
визначенню закономірностей адаптації риб до мінливих умов навколишнього середовища.
Показники крові коропа змінюються під сезонним впливом. Так, після зимівлі вміст
гемоглобіну та кількість еритроцитів у крові коропа суттєво зменшується у порівнянні з
осінніми показниками. Зимівля також відбивається на складі лейкоцитарної формули крові
коропа. Загальна кількість лімфоцитів зменшується, як і кількість еозинофілів. Проте
кількість моноцитів та нейтрофілів, порівняно з показниками до зимівлі, зменшується. Усе
це свідчить про певні зміни фізіологічного стану риби [17].
Кількість еритроцитів, вміст гемоглобіну, величина гематокриту та середня
концентрація гемоглобіну коропа у літній період і, особливо, в осінній значно вище, ніж на
початку весняного періоду. Ці дані свідчать про значне зниження кисневотраспортної
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функції крові у риб у зимовий і на початку весняного періодів, порівняно з літнім і осіннім
періодами [19].
В даний час у сільському господарстві практикується використання кормів із
застосуванням різного роду біодомішок, пробіотиків та ферментних препаратів. Зміни в
показниках крові риб вказують на доцільність використання препаратів та домішок до корму
риби, але й допомагають в розробці оптимальної дози їх введення при вирощуванні коропа
до товарної маси [1; 2; 4; 6; 7; 10].
Серед причин, що впливають на розвиток рибництва в Україні – паразитарні хвороби,
які набули широкого розповсюдження і завдають значних економічних збитків. Виявлення і
розуміння патологічних змін, викликаних впливом вірусами та бактеріями риб є
інструментом для швидкої і ранньої діагностики захворювань риб. Важливу інформацію про
загальний та фізіологічний стан риби дає аналіз крові.
У заражених Hepaticola petruschewskii коропів відбуваються зміни морфологічних та
біохімічних показників сироватки крові. При зараженні відмічалося зниження вмісту
гемоглобіну та кількості еритроцитів на 27%, кількість лейкоцитів зменшилась на 15,25%,
збільшення базофілів на 40,89%, нейтрофілів на 52,72%, лімфоцитів на 4,54% та моноцитів
на 2,2%. Усі ці показники вказують на розвиток загального запального процесу у організмі
риби [13].
За інвазії коропа Lernaea cyprinacea та Dactylogyrus vastator відбуваються зміни
лейкоцитарного профілю крові, які характеризуються зростанням кількості нейтрофілів та
еозинофілів, зниженням кількості лімфоцитів. Динаміка змін цих показників залежить від
виду збудника, складу та інтенсивності інвазії, що дає змогу вивчення впливу змішаної
інвазії паразитів на гематологічні показники коропа [16].
Для захисту риб від патогенних мікроорганізмів у рибництві широко використовуються
антибіотики. Вивчення
впливу різних препаратів, що застосовуються в лікуванні
інфекційних хвороб у риб становить важливу задачу у дослідженнях крові риб. Так, досліди
впливу препарату «Флюмек» на гематологічні показники, такі як кількість еритроцитів та
концентрація гемоглобіну у крові коропів показують норму для дослідних груп риб. Це
свідчить про відсутність порушення киснево-транспортної функції і гемолізу еритроцитів
крові риб за дії досліджуваного антибактеріального препарату [5]. Така інформація має
важливе значення для рибних господарств.
Антропогенний вплив на водне середовище зростає з кожним роком, тому важливою є
проблема виживання риб в умовах пестицидного навантаження. Знання характеру
особливостей змін показників крові у результаті отруєння може бути використане для
пояснення механізмів адаптації риб до дії токсикантів.
Застосування гербіцидів на полях призводить до забруднення водойм, що в свою чергу
відображається на фізіологічному стані риб. Дія гербіцидів призводить до збільшення
кількості еритроцитів, гемоглобіну, в'язкості крові коропа, що свідчить про мобілізацію
ресурсів організму риби на боротьбу з отруєнням. [14].
Дія пестицидів проявляється не тільки в кількісних показниках, але нерідко призводить
до зміни якісного складу елементів, що виявляється раніше зміни їх чисельності. При нормі
кількісних показників може розвиватися морфологічна патологія, яка свідчить про
функціональну деградацію крові [15].
Організм риби набагато чутливіший, ніж вищих хребетних, до важких металів, які
здійснюють суттєвий вплив на імунологічні реакції організму. Дослідами з впливу
підвищених концентрацій свинцю на організм коропа було встановлено збільшення
загальної кількості лейкоцитів на 36–52 % у риб дослідних груп. Ці данні свідчать про
напруженість неспецифічної ланки імунної системи риб за умов впливу йонів свинцю [3].
Спостерігається зниження фагоцитарної активності нейтрофілів периферійної крові. У
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лейкоцитарній формулі крові коропа збільшується відсотковий вміст бластних форм
лейкоцитів [9].
Вплив кадмію протягом перших днів дії викликає зростання кількості лейкоцитів, коли
риби намагаються відновити гомеостаз, однак пізніше, коли слабшає імунна система,
кількість клітин зменшується. Під впливом іонів кадмію в крові риб відзначають появу
процесу дегенерації лейкоцитів. Дослідами було виявлено перерозподіл кількості усіх форм
лейкоцитів у крові та кровотворних органах риб. Це пояснюється особливостями впливу
кадмію на загальні процеси гемопоезу коропа [11]. Кадмій також впливає і на еритроцити
крові коропа. Дія іонів кадмію призводить до гемолізу еритроцитів [18].
У відповідь на дію іонів нікелю у крові коропа спостерігалось зниження кількості
мієлоцитів, метамієлоцитів і паличкоядерних нейтрофілів, кількість сегментоядерних
нейтрофілів в крові зменшувалась. При цьому відсотковий вміст лімфоцитів збільшувався.
Підвищені концентрації іонів нікелю призводили до пригнічення процесу розеткоутворення,
реакції бластної трансформації лімфоцитів [12].
Виходячи з усього вищезгаданого, можна зазначити, що кров – надійний індикатор
стану організму риб та умов їх існування. Вивчення показників крові дає можливість оцінити
загальний фізіологічний стан організму, його стійкість, здатність адаптуватись до умов
середовища і до токсикантів, що забруднюють водойми. Розуміння механізмів адаптації риб
до умов існування сприяє вивчення гематологічних показників адаптації риб, що
вирощуються при різному рівні інтенсифікації, а також риб з різних за ступенем
антропогенного впливу водойм [20].
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ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ МОЛОДІ КОРОПОВИХ РИБ У ТАРОМСЬКОМУ
РИБНОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Ю. ЛАНОВА, студент
Науковий керівник – Т.С. ШАРАМОК, к. с.-г. н., доц.
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
У сучасних наукових дослідженнях розглядається широкий спектр питань формування
та розвитку технології вирощування коропових риб в ставах. Цій проблематиці присвячені
наукові розробки відомих вчених [1-3].
Для отримання високих товарних показників при вирощуванні коропових риб
необхідно мати життєстійкий рибопосадковий матеріал, який характеризуватиметься не
тільки високим рівнем виживання, але й темпами росту [4]. Лише за цих умов можливо
досягти високих показників економічної ефективності ведення рибного господарства [5].
Метою роботи було провести аналіз рибницьких та біологічних показників цьоголіток
коропа та білого амура за промислового вирощування у ставах Таромського рибгоспу
Дніпропетровської області.
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Таромське рибне господарство як повносистемне функціонувало до 2005 р., а потім до
2013 р. не використовувалось для риборозведення. У 2013 р. відновлено роботу декількох
вирощувальних та малькових ставів. Господарство розташовано на правобережній заплаві
р. Дніпро біля с. Карнаухівка в Сурсько-Дніпровському ерозійному районі степової області
південних відрогів Придніпровської височини, що входить до складу правобережних –
Дніпровської північно-степової провінції північної степової зони.
Основні рибоводно-біологічні показники коропових риб досліджували під час
контрольних ловів та осінніх обловів за загальноприйнятими в рибництві методами [6].
Екологічні умови при підрощуванні та вирощуванні молоді риб відповідали СОУ 05.01-37385:2006.
Вирощування рибопосадкового матеріалу у Таромському рибному господарстві
почалося з підрощування личинок коропа, який був отриманий із Зеленодольського
риборозплідника. У першій декаді червня у мальковий став загальною площею 0,9 га, було
посаджено на пiдрощування 2 млн. екземплярів личинок коропа. Облов малькового ставу
вiдбувався у липнi, при цьому вихiд молодi коропа становив 250 тис. екземплярів (12,5 %),
середня маса риб складала 1,4±0,3 г.
Зарибнення вирощувального ставу площею 8 га, проводили у другiй декадi липня
рибопосадковим матерiалом коропа та бiлого амура. У став пересаджувалась пiдрощена
молодь коропа та личинки бiлого амура.
Всього у вирощувальний став було посаджено 750 тисяч екземплярів коропових риб:
250 тисяч екземплярiв пiдрощеної молодi коропа та 500 тисяч екземплярiв личинок бiлого
амура, що у спiввiдношеннi складає 2:1 бiлого амура та коропа вiдповiдно.
При вирощуванні цьоголiток риб щодекадно проводились контрольнi лови, пiд час
яких визначали середню довжину, масу риб, та коефiцiєнт їх вгодованостi. В якості кормів
використовували макуху із розрахунку 3 % від маси риби.
Облов вирощувального ставу проводився у другій декаді жовтня. Результати
досліджень показали, що середня маса коропа була нижчою за нормативні показники майже
удвічі та складала 16±1,2 г, але спостерігався високий вихід риб (70 %). Середня маса
цьоголіток білого амура складала 22 ±1,4 г при виході 40%. Коефiцiєнт вгодованостi коропа
склав 2,8, а бiлого амура – 2,3 одиниці. Загальна рибопродуктивнiсть вирощувального ставу
становила 900 кг/га.
Таким чином, результати рибоводно-біологічних досліджень показали, що середня маса
коропа була нижчою за нормативні показники на 41 %, але спостерігався високий вихід риб
(70 %). Маса цьоголіток білого амура відрізнялась від рибоводних норм на 27 % при виході
40 %. У зв’язку з тим, що середня маса цьоголіток коропових риб, що вирощувались в
умовах Таромського рибного господарства була нижчою, порівняно з рибоводними нормами
доцільно протягом вегетаційного періоду у вирощувальних ставах проводити комплекс
інтенсифікаційних заходів: вносити мінеральні добрива, годувати рибу. Особливу увагу слід
приділити спрямованому формуванню у ставах природної кормової бази.
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РОЗВЕДЕННЯ ТА ВИРОЩУВАННЯ КАНАЛЬНОГО СОМА
В ІНДУСТРІАЛЬНИХ УМОВАХ
Р. С. МАТВІЄНКО, студент
Науковий керівник – Т.І. МАТВІЄНКО, ст. викл.
Одеський державний екологічний університет
Вступ. Розведенням канального сома займаються в рибгоспах України, Молдавії,
Грузії, Узбекистану, а також в країнах в господарствах індустріального типу на ТЕС і АЕС.
Племінний матеріал відбирають з товарних дволіток, вибраковуючи потворних,
травмованих і відсталих у рості. При цьому враховують, що самці повинні бути більші за
самок. Племінних дволіток вирощують при щільності посадки 85–100 шт/м2, старших
вікових груп ремонтного поголів’я – 50 шт/м2, виробників – 20–10 шт/м2. Для годівлі
використовують гранульований форелевий комбікорм (РГМ-5В; РГМ-8В; 16–80; СБ-3), а
також пастоподібні корми: фарш з риби або суміш з 80 % селезінки, 20 % рибного борошна і
1 % форелевого преміксу ПФ 2В. Пастоподібні корми складають 20–30 % раціону, а в
переднерестовий період – 40–50 %. Рибу годують два рази на добу, а в період низьких
температур – один раз на добу. У період літнього вирощування добовий раціон становить 4–
5 % маси риби.
Мета дослідження. Аналіз методів розведення та вирощування канального сома.
Матеріали і методи дослідження. На основі аналізу спеціалізованої літератури
дослідити методи розведення та вирощування канального сома в індустріальних умовах.
Результати дослідження. Нерест канального сома здійснюють трьома способами:
ставковим, садковим і акваріумним. При ставковому методі площа ставка повинна складати
0,1 га, глибина – 1,5 м, оптимальна температура води – 26–28 oС, періодичність водообміну –
12 ч. У ставку встановлюють штучні нерестові гнізда (чисті, без сторонніх запахів молочні
бідони, дерев'яні або металеві бочки, каністри та ін.). Їх встановлюють на глибині 50–70 см в
горизонтальному положенні (на боці) з отвором до центру ставка. У ставок поміщають самок
і самців при співвідношенні статей 1: 1. Кладки ікри можна залишати в нерестових гніздах
до вилуплення ембріонів або переносити на інкубацію в апарати «Дніпро». У такий апарат
поміщають 5–6 кладок ікри при максимальному водообмене. Вільних ембріонів сифоном
вибирають з апарату і переносять в лотки або ванни. Прискорити нерест можна за
допомогою гіпофізарних ін’єкцій. При садковому методі для нересту використовують садки
з дерева, сітки, бетонних балок або відгороджують ділянку ставка. Площа садка – 4,5 м2,
глибина води – 60–90 см. Стінки садка вкопують у дно ставка так, щоб вони піднімалися над
водою на 30 см. Садки облаштовують нерестовими гніздами і в період нересту висаджують в
них пару виробників. При акваріумному методі забезпечують максимальний контроль над
усіма етапами нересту. Для проведення нересту використовують акваріуми місткістю 200 л
або звичайні побутові ванни, які розміщують в інкубаційних цехах. Витрата води
встановлюють на рівні 10–14 л / хв, температуру води підтримують в межах 25–30 oС. При
необхідності воду слід підігрівати. Під час нересту потрібно ретельно стежити за кисневим
режимом і не допускати його зниження менше 5 мг/л. При температурі води 25 oС самки
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сома починають перестигати вже через 15–20 днів. При акваріумному нересту виробникам
роблять гормональні ін'єкції, що прискорює нерест на два тижні.
Висновки і пропозиції. Зазвичай самці добре справляються з обов'язками по інкубації
ікри. У кладках, де ікра має великий відсоток запліднення, відходу в процесі інкубації майже
не спостерігається. У той же час є випадки, коли самці знищують кладки, причому з
нормально розвинутою ікрою. Явище це пояснюють впливом абіотичних факторів: різкими
коливаннями температури, шумом і ін. Іноді, таку аномальну поведінку самців пояснюють їх
поганим фізіологічним станом, який є наслідком неповноцінної годівлі.
УДК 639.2.09:.546.214:613.165
ВИКОРИСТАННЯ ОЗОНУ ТА УЛЬТРАФІОЛЕТУ В АКВАКУЛЬТУРІ
Д. К. МЕЛЬНИК, студент
Науковий керівник – Н. І. ВОВК, д. с.-г. н., проф.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
У системах замкнутого водозабезпечення для знезараження води застосовуються два
основних типи пристосувань – озонатори і УФ-стерилізатори. Чинним агентом в першому
випадку є сильний окислювач (озон), а в другому- жорстке випромінювання. Озон (О3) –
алотропна форма кисню, газ із характерним запахом, який є більш сильним окиснювачем,
ніж сам кисень, що забезпечує бактеріо- та вірусоцидний ефект. Він є потужним
окислювачем природного походження, який проявляє свої властивості навіть при невисокій
температурі, на відміну від звичайного кисню. Він здатний руйнувати речовини на
елементарні складові – кисень, вуглекислий газ, вода. Потрібно зазначити позитивну дію
озону (у певних концентраціях) на організм людини та тварин. Перш за все він поліпшує
забезпечення тканин киснем за рахунок активації утворення в еритроцитах 2,3–
дифосфогліцерату, що визначає надійність зв’язку гемоглобину з киснем та полегшує
віддачу останнього оксигемоглобіном. Встановлено імуномоделюючий ефект озону за
рахунок регуляції клітинного імунітету (фагоцитозу) – прискорюється хемотаксис,
скорочується час адгезії, активізується перетравна здатність фагоцитів. Показано, що озон
також стимулює утворення цитокінів (інтерферони, інтерлейкіни, фактор некрозу пухлин)
лімфоцитам та моноцитами.
Озон згубно діє на всі відомі види грампозитивних та грамнегативних бактерій, віруси,
спори та вегетативні форми грибів за рахунок руйнування клітинних мембран та окиснення
рецепторів, які допомагають збуднику проникати у клітини макроорганізму.
Застосування озонування в рибництві. Метод озонування знайшов широке
застосування в аквакультурі при використанні установок замкнутого водозабепчення (УЗВ).
Озонування застосовується для ефективної водопідготовки, знезараження і освітлення води
при розведенні гідробіонтів, для знищення у водному середовищі небезпечних патогенних
бактерій і вірусів, зниження ризику зараження гідробіонтів паразитами, для максимально
глибокого очищення води від шкідливих і агресивних речовин - важких металів, пестицидів,
токсинів, фенольних сполук і т.д. Ефективність озону як дезінфектанту в 300–3000 разів
вище ефективності інших засобів, в тому числі хлору і його похідних.
Завдяки озонуванню істотно підвищується якість води, що призводить до поліпшення
здоров'я риби та її прискореного розвитку. Залишки озону, що не вступили в реакцію з
органікою, перетворюються в кисень, тим самим насичуючи їм воду в рибоводне басейні.
Застосування Ультрафіолетового опромінення в рибництві. Ультрафіолетовим (УФ)
опроміненням називають невидиму оком частину спектра електромагнітних хвиль.
Коливання з довжиною хвилі від 200 до 400 нм генеруються у спеціальних лампах і широко
застосовуються для знезараження води і повітря від різних мікроорганізмів.
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Знезаражувальним (бактерицидним) ефектом володіє тільки частина спектра УФ–
випромінювання в діапазоні хвиль 250–315 нм за максимальної ефективності в межах
260±10 нм. Знезаражувальний ефект УФ, в першу чергу, обумовлений фотохімічними
реакціями, що відбуваються під його дією, в структурі молекул ДНК і РНК та призводить до
їх незворотних пошкоджень. Крім того, дія ультрафіолетового випромінювання викликає
порушення у структурі мембран і стінок клітин мікроорганізмів. Все це зрештою призводить
до їх загибелі. Фотохімічні процеси практично не залежать від рН і температури води,
незначно залежать від її хімічного складу. Зважені частки дещо екранують і поглинають
частину випромінювання. Важливим є те, що УФ‐обробка води не викликає змін її фізичних
та хімічних характеристик навіть за доз, що набагато перевищують практично необхідні.
Варто особливо підкреслити, що очищення води ультрафіолетом, на відміну від
традиційного хлорування, не вносить у воду будь-яких домішок і не сприяє утворенню
канцерогенів.
Є кілька особливостей, які доводиться враховувати при використанні ультрафіолету.
Перш за все, його промені дуже погано проникають крізь товщу води, тому опромінення
можна проводити тільки в тонкому шарі на протоці. У підфарбованій або каламутній воді,
що містить зважені частинки, ефективність використання ультрафіолету помітно знижується.
Таким чином, застосування озонатора або УФ-стерилізатора дає можливість
перешкоджати поширенню хвороб риб, що передаються через воду, і контролювати
чисельність патогенних організмів у водному середовищі. У більшості випадків цього буває
достатньо щоб попередити виникнення інфекційних хвороб об’єктів аквакультури.
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УДК 636.2.034:636.2.083
ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ ВЕЛИКОРОТОГО ОКУНЯ В УКРАЇНІ
Д. В. НАЙЧУК, студент
Науковий керівник – Р. В. КОНОНЕНКО, к. вет. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Актуальність. Рибогосподарьский фонд внутрішніх водойм України дуже великий і
використання цього фонду здійснюється в основному за рахунок ставкових господарств. В
даний час ставкове господарство України (основа виробництва аквакультури в країні)
знаходиться у вкрай тяжкому стані. Висока вартість комбікормів, а також енергетичних та
інших ресурсів суттєво впливають на вартість продукції рибництва і ускладнюють її
реалізацію населенню. Значні ціни на комбікорми та низький прибуток від реалізації
населенню рибної продукції, що культивується, призвело до практично повного припинення
годівлі риби в ставкових господарствах та застосування інших засобів інтенсифікації,
необхідних для товарного вирощування продукції.
Завдання підвищення рибної продуктивності ставків шляхом найбільш інтенсивного,
всебічного використання природних кормових запасів, викликала необхідність, підшукати
нові обʼєкти для ставкового рибного господарства додатково до коропа. Одним з таких
рибних обʼєктів є форелеокунь, який значно підвищує рибопродуктивність ставів і покращує
умови харчування і росту коропа в результаті поїдання дрібної малоцінної риби, жаб,
пуголовків, жуків і ін. Крім розведення форелеокуня в ставках, його акліматизовують в
озерах і водосховищах [1, 4].
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Аквакультура
Аналіз літературних джерел. Найбільш широко як об’єкт розведення великоротий
окунь використовується в країнах Північної Америки. Доцільним є його розведення і в
Україні, так як одними з основних об’єктів розведення в нашій країні є коропові види риб, а
в полікультурі з форелеокунем рибопродуктивність таких господарств значно підвищується.
Нині в аквакультурі України цей об’єкт відсутній, проте наприкінці минулого століття
він був завезений з Європи в Київську область і культивувався для спортивного лову. Є
відомості щодо наявності окремих популяцій даного виду в деяких водоймах західних
регіонів України.
Великоротий окунь має смачне мʼясо і добре ловиться на вудку, що робить цей об’єкт
особливо привабливим для спортивного рибальства.
В Україні його пропонували використовувати для боротьби із американським сомиком,
але, на жаль, ці наміри не здійснились [2, 4].
Природно-кліматичні умови є цілком сприятливі для розведення форелеокуня, так як
він є еврибіонтом по відношенню до температурного та кисневого режимів водойм. Досвід
успішної інтродукції великоротого окуня в оз. Абрау (Росія) є прикладом для інтродукції
цього виду у водойми України.
Мета дослідження – проаналізувати досвід культивування великоротого окуня у
різних країнах світу. Розробити оптимальну нормативну базу для вирощування форелеокуня
в умовах водойм України для досягнення високої економічної ефективності виробництва та
збільшення рибопродуктивності водойм.
Результати досліджень. В результаті вирощування великоротого окуня в полікультурі
з коропом рибопродуктивність коропа значно збільшувалась, оскільки ці два об’єкти не є
конкурентами за кормовою базою. Важливо не допускати розміщення в одні водоймі
одновікових груп коропа та форелеокуня. В ході експериментального корегування щільності
посадки та співвідношення різновікових груп було встановлено, що найбільшої економічної
ефективності можна досягти при вирощуванні цьоголіток форелеокуня із однорічками
коропа. Цей технологічний процес доцільно взяти за основу для розробки нормативної бази
для культивування форелеокуня в Україні.
Встановлено, що кисневий і гідрохімічний режим коропових ставків України
сприятливий для культивування форелеокуня. Вилов форелеокуня нескладний, так як при
спуску і облові ставів він раніше коропа, не змішуючись з ним, підходить до водоспуску.
За результатами досліджень, за щільності посадки 1000 екз./га цьоголіток великоротого
окуня в полікультурі з коропом можна отримати підвищення рибопродуктивності за коропом
на 10 % до природної рибопродуктивності, за великоротим окунем рибопродуктивність
становитиме 35 кг/га. При цьому цьоголітки форелеокуня в середньому досягають ваги 30‒
60 г (максимум 100 г). Поряд з цим при вирощуванні дволіток форелеокуня при щільності
посадки 100–150 екз./га у полікультурі із дволітками коропа при їх нормальній посадці
досягають маси в середньому до 270‒300 г. Звичайно, це дасть позитивну економічну
ефективність виробництва.
Висновки. Вирощування великоротого окуня в Україні є перспективним, так як цей
об’єкт представляє інтерес як для вирощування і промислу товарної продукції, так і для
спортивного рибальства. Задля збільшення рибопродуктивності та економічної ефективності
великоротого окуня доцільно вирощувати в полікультурі з коропом.
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УДК 639.311
ВИРОЩУВАННЯ РИБИ В УСТАНОВКАХ ІЗ ЗАМКНУТИМ
ЦИКЛОМ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
І. А. НОВИЦЬКА, студент
Науковий керівник – М. І. БУРГАЗ, ст. викл.
Одеський державний екологічний університет
Вступ. Інтенсивне використання біологічних ресурсів гідросфери останніми роками
привело до того, що світова здобич гідробіонтів стабілізувалася на рівні 90,5–94,6 млн. т, що,
очевидно, близько до гранично можливих об’ємів. Скорочення чисельності найбільш цінних
і масових об’єктів промислу не дозволяє сподіватися, в перспективі на істотне збільшення їх
вилову в морях і океанах. Враховуючи, що з кожним роком населення Землі збільшується в
середньому на 78 млн. людей, для збереження сучасних об’ємів споживання марипродуктів
на рівні 16,7 кг на кожного мешканця планети, щорічний чистий приріст продукції повинен
складати 1,3 млн. т. Сьогодні це відбувається в основному за рахунок розширення масштабів
і вдосконалення методів штучного відтворення водних живих ресурсів. Розвиток і
широкомасштабне впровадження аквакультури у всьому світі дозволяє підвищити об’єми
вирощування риби у водоймищах природного і штучного походження, в шельфовій зоні
морів і океанів, управляти процесами підвищення загальної продуктивності екосистем,
зберігати і розширювати їх біологічну різноманітність.
Перспективним напрямом в індустріальному рибництві стає вирощування риби в
установках із замкнутим циклом водозабезпечення (УЗВ), що представляє принципово нову
форму зв’язку між виробництвом риби і навколишнім середовищем.
Мета дослідження. Аналіз результатів вирощування риби в установках із замкнутим
циклом водозабезпечення.
Матеріали і методи дослідження. На основі аналізу спеціалізованої літератури
дослідити результати вирощування риби в установках із замкнутим циклом водо
забезпечення.
Результати дослідження. У УЗВ вода, що виходить з рибоводних ємкостей вода
проходить очищення, насичення киснем, знезараження і повертається назад. При цьому
традиційні лімітуючі чинники виробництва риби втрачають своє значення.
Залишається два основні чинники: – корма відповідної якості і енергетичне
забезпечення роботи установки. Вирощування риби в УЗВ в порівнянні з традиційними
методами рибництва має наступні переваги: забезпечує цілорічне виробництво; забезпечує
значну рибопродуктивність (від 0,3 до 1 т/м3на рік) при витратах води від 0,1 до 0,2 тис. м3
на рік на 1 т товарної риби; зводить до мінімуму втрати комбікормів, піддається механізації
аж до повної автоматизації всіх процесів дозволяє створювати як крупні рибоводні
комплекси, так і окремі установки, які можуть бути використані в умовах будь-яких
виробництв у вигляді підсобних господарств для отримання товарної рибної продукції;
виробництво знаходиться безпосередньо в місцях споживання, що виключає транспортні
витрати на великі відстані.
Крім того, відходи вирощування риби з УЗВ можна уловлювати і використовувати у
вигляді добрив або додаткових компонентів корму, а не викидати, як завжди, в каналізацію
або у водойми, що сприяє їх постійній евтрофікації.
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Висновки і пропозиції. Таким чином, експлуатація установок із замкнутим циклом
водозабезпечення відкриває шлях до безвідходного виробництва рибної продукції. Саме ці
передумови викликали останнім часом інтерес в усьому Світі до вирощування риби в
установках із замкнутим циклом водозабезпечення.
УДК 639.3.043:639.37
НОРМИ ГОДІВЛІ І РАЦІОНИ ПРИ ВИРОЩУВАННІ ГОДОВИКІВ
І ДВОЛІТОК СТЕРЛЯДІ
К. ПЛОТНИКОВА, студент
Науковий керівник – О. М. СОБОРОВА, асист.
Одеський державний екологічний університет
Вступ. Одним із перспективних видів осетрових риб, якому необхідно приділити
особливу увагу у розвитку вітчизняного осетрівництва, є стерлядь. Стерлядь – єдиний
прісноводний представник осетрових риб в іхтіофауні України. Як і інші види родини
осетрових, вона характеризується підвищеною чутливістю до змін умов середовища. Зміни
гідрологічного, хімічного та біологічного режимів річок, що виникли внаслідок
гідротехнічного будівництва, спричинили різке скорочення чисельності стерляді, в
результаті чого вона в Україні опинилась на межі вимирання і занесена до Червоної книги.
Особливо помітно постраждали популяції стерляді у зв’язку з погіршенням умов для їх
природного відтворення. Збереження генетичного розмаїття та відновлення чисельності
стерляді є першочерговим завданням. Одним із дійових способів збереження генетичного
розмаїття рідких та зникаючих видів, у тому числі і стерляді, є створення колекційних
господарств, формування на їх базі промислових маточних стад та організація промислового
відтворення.
Мета дослідження. Визначення основних норм і раціонів при вирощуванні стерляді.
Матеріали і методи дослідження. На основі теоретичного огляду спеціалізованої
літератури з раціонального годування риб були проаналізовані норми і раціони споживання
стерляді корму.
Результати дослідження. Стерлядь харчується переважно донними безхребетними,
охоче поїдає ікру риб. Восени, у вересні, збирається на глибоких ділянках річок (ямах), де
проводить всю зиму в малорухливому стані, не харчуючись. Зарегулювання річок зазвичай
покращує умови відгодівлі стерляді, але погіршує умови її відтворення.
Особливістю цього виду риб є те, що їм потрібні концентровані корми, здатні надати
багато енергії завдяки жиру. В першу чергу це відноситься до молоді стерляді, якій потрібен
корм, що містить 45–55 % білків, 16–20 % жиру і 6–12 % вуглеводів.
Стерлядь вагою від 5 до 150 г дають на добу обсяг корму, що становить 3–20 % маси
тіла, риби вагою від 150 до 1500 г цей обсяг скорочують до 1,5–11 % маси тіла. Частота
годування личинок, мальків і годовиків – 8–12 разів на день, дволіток – 4–8 разів на день.
Розведення личинок крім стартових кормів в перші 2–3 доби вимагає застосування живих
кормів. Корм для осетрових може бути представлений сухою гранульованою або
пастоподібною сумішшю, також в ньому повинні міститися вітаміни. Наприклад, якщо
годувати риб виключно рибним фаршем, відзначається порушення обміну речовин –
погіршення апетиту і уповільнення зростання. Так що в тістоподібному кормі необхідно
додавати кормові дріжджі та вітамінні премікси. У природі стерлядь харчується
безхребетними, личинками комарів, ракоподібними, іноді рибою. В аквакультурі легко
переходить на штучний корм, і може добре рости при щільних посадках в басейнах і садках.
Висновки і пропозиції. Збалансованість і якість компонентів комбікорму – важливі
фактори ефективності годування стерляді. Використання збалансованих комбікормів має
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особливо важливе значення в умовах індустріального рибництва. Зниження ефективності
годування риби також обумовлено нестачею вітамінів в складі корму. Симптоми авітамінозу
- поганий апетит і зростання риб, анемія, захворювання зябер, шкіри, жирове переродження
печінки, крововилив нирок, крововилив внутрішніх органів, підвищена смертність. Також
необхідно проводити оцінку якості кормових компонентів і гранульованих сухих кормів.
Комбікорми для риб повинні бути швидко розбухає, водостійкими, міцними, збалансованими
і повноцінними за поживними речовинами. Для підвищення міцності і водостійкості
поверхню гранул повинна бути рівною і гладкою, як би відполірованою, без вибоїн і тріщин.
УДК 639.21:597.429
ВПЛИВ ГУМАТУ КАЛІЮ НА ТЕМП РОСТУ І ВИЖИВАНІСТЬ СТЕРЛЯДІ
Н. В. ПОЛІЩУК, студент
Науковий керівник – В. О. КОВАЛЕНКО, к. с.-г. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Актуальність. У сучасному рибництві існує інтерес до пошуку біологічно активних
речовин, які стимулюють неспецифічну резистентність організму культивованих риб та
сприяють конверсії поживних речовин корму. До числа таких речовин відносяться
водорозчинні похідні гумінових кислот – гумати, що є унікальними природними продуктами,
які поєднують в собі властивості імуностимулятора, пребіотика, адсорбенту токсинів,
стимулятора травлення і росту [1]. Інформація про дослідження щодо ефекту використання
добавок гуматів в рибних кормах на результати вирощування риби має фрагментарний
характер, а дані про вплив цих добавок на темп росту і виживаність риби – відсутні [2,4].
Метою роботи була оцінка впливу солей гумінових кислот, як кормових добавок, на
продуктивні показники стерляді при її товарному вирощуванні в садках.
Об’єкт дослідження – темп росту і виживаність трилітків стерляді при використані
добавок гуматів за різної їх концентрації в продукційних комбікормах.
Методика. Дослідження проведено у 2017 р. в рамках виконання ініціативної науководослідної роботи кафедри аквакультури на виробничій базі приватного садкового
господарства з виробництва продукції осетрових риб «НВСГП «Бестер»», яке знаходиться за
адресою: Київська обл., Обухівський район, с. Трипілля.
В якості кормової добавки в продукційний корм для годівлі трилітків стерляді в садках
дослідного господарства використано калієву сіль гумінових кислот – гумат калію. До
початку експерименту було сформовано три групи риби з різними умовами годівлі, у
двократній повторності (для кожного варіанту дослідів було виділено по 2 садка з рибою):
Контроль – годівля штучними комбікормами без домішок гумату калію;
Дослід № 1 – концентрація мікродобавки гумату калію – 15 мг/кг комбікорму;
Дослід № 2 – концентрація мікродобавки гумату калію – 30 мг/кг комбікорму.
Експериментальний матеріал зібрано і оброблено за загальноприйнятими у
рибогосподарській науці іхтіологічними та рибницькими методами наукових досліджень.
Результати. Найбільша середня величина приросту трилітків стерляді була у садках
досліду № 2 (92,5 г), найменша – у садках досліду № 1 (64,2 г). Середня величина приросту
стерляді у садках контролю зайняла проміжне положення (78,1 г).
Найбільша виживаність трилітків стерляді була відмічена у варіанті «Дослід № 2»
(92,7 %), найменша – у контролі (82,5 %). Показник виживаності стерляді у садках досліду №
1 зайняв проміжне положення (86,2 %).
З метою визначення особливостей росту риби було розраховано величини абсолютного
середньодобового приросту (М) і коефіцієнту масонакопичення (Км). Найбільша величина
середньодобового приросту була у досліді 2 (0,695 г), найменша – у досліді 1 (0,49 г).
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Максимальний коефіцієнт масонакопичення відмічено у садках контролю (0,023),
мінімальний – у садках досліду 2 (0,021). Така невідповідність між цими двома показниками,
які характеризують темп росту риби, пояснюється суттєвою різницею між стартовою масою
риб у садках різних варіантів, що пов’язано з обмеженою кількістю риби, виділеної для
експерименту на цьому виробничому підприємстві. Це спонукає до проведення повторної
серії експериментів для уточнення отриманих даних щодо темпів росту риб за різного вмісту
гумінових кислот у складі корму.
Висновки. Використання гумату калію, як добавки до рибного комбікорму, у
концентрації 30 мг/кг корму призводить до підвищення приросту маси і збільшення
виживаності трилітків стерляді і зростання рибопродуктивності садків за порівняно
незначних затрат. Перспективними є дослідження впливу гуматів на риб на різних етапах
онтогенезу і подальший пошук ефективних концентрацій цієї мікродобавки в рибних кормах.
Література
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ГЕЛЬМІНТОЗИ РИБ НЕБЕЗПЕЧНІ ДЛЯ ЛЮДИНИ
Т. М. ПОЛІЩУК, студент
Науковий керівник – Н. І. ВОВК, д. с.-г. н., проф.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Більшість паразитів риб не викликають захворювань у людини та тварин. Проте серед
них є і такі, які при потраплянні в організм людини або теплокровних тварини (собаки, коти)
викликають тяжкі захворювання – гельмінтозоонози. До таких гельмінтозів належать
опісторхоз, клонорхоз, псевдоамфістомоз, метагонімоз, нанофієтоз, парагонімоз, меторхоз,
що викликаються трематодами. Із цестодозів найбільш поширеними є дифілоботріози, із
нематодозів – анізакідози, Спостерігаються випадки захворювання людей діоктофімозом та
гнатостомозом. Одними з найбільш розповсюдженим гельмінтозом в Україні вважається
опісторхоз і клонорхоз, які схожі між собою за зовнішнім виглядом і будовою трематода.
Опісторхоз – антропозоонозне захворювання людини, м’ясоїдних тварин і риб, яке
викликає трематода Opisthochis felineus із родини Opisthochidae. Поширення опісторхозу має
природно-вогнищевий характер. Його реєструють у басейнах таких рівнинних річок із
широкою поймою, як Об, Іртиш, рідше виявляють у басейнах Дону, Дніпра, Південного
Буга, Немана, деяких районів Єнисея. Метацеркарії збудника паразитують у м’язах
коропових риб, здебільшого у поверхневих шарах спини. Розвиток O. felineus відбувається за
участю двох проміжних хазяїв – дрібного прісноводного молюска Bithynia-Cоdiella та риб
родини коропових (язь, усач, лящ, лин, краснопірка, верховодка та ін.). Опісторхіси в
організмі дефінітивного хазяїна сягають статевої зрілості через 21–28 діб. Статевозрілі
паразити локалізуються в жовчних протоках, у жовчному міхурі та підшлунковій залозі,
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викликаючи тяжкі ураження печінки. Тривалість життя гельмінта в організмі людини – до 10
– 12 років.
Клонорхоз – інвазійне захворювання людини і м’ясоїдних тварин, яке викликає
трематода Clonorchis sinensis із родини Opisthorchidae, що паразитує в жовчних протоках
печінки, підшлунковій залозі та жовчному міхурі. Личинкові стадії гельмінта оселяються в
коропових рибах (сазан, карась, товстолоб, лящ, в’язь, плітка та ін.) – додаткових хазяях.
Розвиток трематоди Clonorchis sinensis (китайська двуустка) аналогічний розвитку трематоди
Opisthochis felineus і проходить з участю проміжних хазяїв-молюсків родини Bithyniidae.
Додатковим хазяїном є прісноводні риби (близько 70 видів), переважно родини коропових.
Клінічні ознаки, діагностика, заходи профілактики, санітарне оцінювання риби ті самі,
що і за опісторхозу.
Найпоширенішим джерелом інфекції є риба оброблена з порушенням технологічних
вимог. Тому небезпечно вживати сиру ікру (виняток становлять ікра осетрових риб),
морожену, малосольну або неякісно проварену і просмажену рибу – в ній цілком можуть
знаходитися яйця чи личинки паразитів. Більшості гельмінтозоонозам властиве природновогнищеве поширення в певних зонах, регіонах, річках, водоймах, що пов’язано із
існуванням проміжних хазяїв. Риба, яку вирощують у контрольованих умовах ставових
господарств, як правило, не інвазована збудниками антропозоонозів. У людей гельмінтози
можуть викликати порушення обміну речовин, травлення і всмоктування важливих
елементів, алергічні прояви, проблеми зі шкірою, збудження нервової системи, порушення
діяльності серцево-судинної системи, сну, хронічну втому.
В результаті загострюються хронічні захворювання, підвищується ризик розвитку
злоякісних пухлин (останнє пов’язане з тим, що уражені гельмінтами тканини стрімко
відновлюються і активний процес клітинного ділення може спровокувати онкогенні
процеси).
Основна профілактика гельмінтозів людини, джерелом яких є інвазована риба,
базується на дотриманні технології виготовлення рибної продукції та гігієни харчування.
Література
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АМФІЛІНОЗ ОСЕТРОВИХ РИБ
Д. А. ПОЛКОВНИКОВ, студент
Науковий керівник – Н. І. ВОВК д. с.-г. н., проф.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Амфіліноз – інвазійна хвороба осетрових риб, що викликається паразитуванням в
порожнині тіла осетра, севрюги, стерляді, білуги і шипа гельмінта AmphiIinа foliacea з класу
Amphilinida роду Amphilina. Зустрічаються два вида амфілін – Amphilina foliacea і A. japonica
Збудником A. foliacea заражаються білуга, шип, севрюга, російський, сибірський і
атлантичний осетри, стерлядь. A. japonica виявлена в порожнині тіла сахалінського і
амурського осетрів і Калуги. Встановлено, що більш сприйнятлива до зараження молодь
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осетрових риб, зараження якої відбувається при переході на корм планктонними
організмами. Збудники захворювання поширені в басейнах Чорного і Каспійського морів,
річок Обі, Іртиша, Єнісей, Ангари, оз. Байкал, а також в басейнах р. Амур. A. japonica –
паразит осетрових риб Амурської області, Японії та Північної Америки.
Статевозрілі гельмінти листоподібно-овальної форми, білого або кремового кольору,
розміри коливаються у межах 26–124 – 12–42 мм. Тіло гельмінтів не розчленоване. Передній
кінець має втяжний хоботк. Статевозріла амфіліна продукує яйця розміром (0,089–0,1) х
(0,05–0,061) мм. В яйці розвивається личинка – лікофора з десятьма гачками.
Розвиток амфіліни відбувається за участю проміжних хазяїв – бокоплавів
(Dikerogammarus caspius, D. haemobaphes, Pontogammarus crassus, P. obesus і ін.). У тілі
бокоплавів з лікофори розвиваються процеркоїди (хвостаті личинки), що досягають
інвазійних стадії за 30–40 діб. Заражаються осетрові риби вказаним гельмінтом при поїданні
інвазованих бокоплавів. За допомогою хоботка личинки проникають крізь стінки шлунка в
порожнину тіла риби, де ростуть, закінчують статеве дозрівання і продукують яйця. Зрілі
яйця через абдомінальну пору риб потрапляють у воду. Дорослі амфіліни зустрічаються в
порожнині тіла між внутрішніми органами, плавальному міхурі, гонадах, а молоді особини
також і в тканинах печінки, під серозною оболонкою. При значній інвазії відбувається
механічний вплив на внутрішні органи, спостерігаються атрофічні процеси. Відмічається
зниження глікогену в печінці і порушення розвитку гонад, що призводить до зниження
репродуктивної здатності риб.
Існує припущення, що доросла амфіліна – це плероцеркоїд, який набув здатність
розмножуватися статевим шляхом. Справжня ж статевозріла форма амфілін мешкала в
кишківнику якихось стародавніх вимерлих тварин, ймовірно водних рептилій, які живилися
рибою. Предки сучасних осетрових риб широко були представлені в той стародавній період
та були додатковими живителями паразита.
Лікування та профілактика не розроблені. Основну увагу необхідно приділяти
профілактичним заходам, спрямованим на попередження занесення збудника при завезенні
осетрових в благополучні щодо вказаного гельмінтозу господарства та водойми.
Література
4. Вовк Н. І.-Іхтіопатологія : /Н. І. Вовк, В. Й. Божик. – К.:Агроосвіта. – 308 c.
5. Головина Н. А., Ихтиопатология / Головина Н. А., Стрелков Ю. А., Воронин В. Н.
и др. – М.: «Мир», 2007. – 447 с.
6. Гаєвська А. В. Паразитологія та патологія риб. Енциклопедичний словник–
довідник / А.В. Гаєвська.– К.: Наук. думка, 2004. – 360 с.
УДК 639.3.043
ВПЛИВ СВІТОВОГО ФАКТОРА НА РІВЕНЬ СПОЖИВАННЯ
І ЗАСВОЄННЯ РИБОЮ КОРМА
Р. В. СИДОРАК, студент
Науковий керівник – О. М. СОБОРОВА, асист.
Одеський державний екологічний університет
Вступ. Дослідження впливу світла на риб представляють теоретичний і практичний
інтерес тому дозволяють виявити функціональні можливості організму в цілому, окремих
його систем і використовувати ці дані в технологічному процесі при вирощуванні риби в
штучних умовах. З освітленістю пов’язані багато важливих поведінкові реакції, такі як відхід
від хижака і захоплення видобутку, добовий ритм харчування, нерест. Регулювання
світлового фактора, особливо при індустріальних методах вирощування, за інтенсивністю,
тривалості і колірному спектрі привертає все більший інтерес дослідників-рибоводів світової
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спільноти як перспективний метод інтенсифікації вирощування риб і підготовки виробників
до нересту є актуальним питанням.
Мета дослідження. Визначення впливу світла на рівень споживання і засвоєння рибою
корму.
Матеріали і методи дослідження. На основі теоретичного огляду спеціалізованої
літератури було проаналізовано залежність впливу світового фактора на рівень споживання і
засвоєння рибою корма, а також визначено та установлено різний спектр освітлення
впливають на величину раціону ефективність його використання.
Результати дослідження. Як показали дослідження, світловий фактор істотно впливає
на рухову активність і здатність личинок коропа, підрощують як в 200-літрових апаратах, так
і в 500 – літрових басейнах, знаходити їжу. Це в кінцевому підсумку відбивається на
показниках виживаності молоді та ефективності використання ними корму. Відзначено, що в
перші дні більшість личинок, підрощують при меншій освітленості, знаходилося в верхніх
шарах води тоді як при більшій освітленості молодь розподілялася рівномірно по всій
глибині. На початку постембріонального періоду вони споживали корм у верхніх шарах
води. При досягненні маси 5–6 мг вони стали брати корм і з дна апаратів, особливо при
тривалій перерві годування, тобто вночі. В апаратах, де було відсутнє освітлення вночі,
ефектність використання корму личинками була значно нижче в порівнянні з цілодобовим
освітленням, тому що Молодята не споживала корм в темряві. Слід зазначити, що при
природному освітленні активність молоді була не нижче, ніж у апаратах з більш інтенсивним
штучним освітленням. Штучне освітлення при використанні як ламп розжарювання, так і
люмінесцентних не може замінити природного. Heоднакова здатність молоді до пошуку їжі в
апаратах з різною освітленістю середовища зумовила істотні відмінності в ефективності
використання личинками корму. Витрати корму на приріст кілограма маси личинок при
цьому режимі склала 0,9 кг, тоді як при більш низьких рівнях освітленості вони були в 1,5–
2,5 рази вище. Підвищення ефективності використання корму личинками коропа при
збільшенні освітленості обумовлено більш повним його споживанням і засвоєнням, що тісно
пов1язано зі станом ендокринної та травної систем.
Висновки і пропозиції. Для кожного виду риб характерний певний оптимальний
діапазон освітленості, при якому поліпшується функціонування організму. Збільшення
добового періоду освітлення підвищує швидкість росту більшості видів риб. Недостатнє
освітлення негативно позначається на розвитку личинок і їх подальшому зростанні. При
змінному світловому режимі швидкість росту личинок риб незмінно вище, ніж при
стабільних константних значеннях.
УДК 639.211(477)
ФОРЕЛЬ КАМЛООПС – ПЕРСПЕКТИВНИЙ ОБ’ЄКТ ЛОСОСЕВОЇ
АКВАКУЛЬТУРИ
О. А. СОРОКА, студент
Науковий керівник – А. І. АНДРЮЩЕНКО, к. б. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Актуальність роботи. Одна з найважливіших проблем сучасності – проблема
забезпечення населення планети білковими продуктами харчування, найбільш
збалансованим з яких є білок риби. Розвиток світової аквакультури об’єктивно свідчить про
ріст її питомої ваги у загальному балансі виробництва харчової продукції.
Мета роботи. На основі аналізу літературних джерел дати рибоводно-біологічну
оцінку форелі камлоопс та стану розвитку робіт з цим об’єктом в Україні і світі.
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Методи досліджень. Аналітично-оглядові за літературними джерелами у
лососівництві.
Результати досліджень. Холодноводне господарство України розвинено недостатньо,
а його частка в загальній продукції ставового рибництва незначна. Пояснюється це, перш за
все тим, що основний об’єкт холодноводного ставового господарства, форель – набагато
вибагливіша до умов утримання, ніж основний об’єкт теплового господарства – короп.
Способи організації і ведення форелевого господарства складніші і вимагають більшої
витрати цінних кормів тваринного походження, у результаті чого собівартість вирощеної
форелі часто виявляється високою.
На даний час форелівництво відносять до прибуткового бізнесу. Воно демонструє
найвищу в продовольчому секторі економіки рентабельність – до 30–35 %. За помірної ціни
виходу на ринок бізнес вирізняється короткими термінами окупності. Залежно від кількості
води розрахункова рибопродуктивність форелевих ставів становить до 5–10 т/га і більше. За
умов додержання оптимальних параметрів утримання і повноцінної годівлі риби, щоденний
приріст маси форелі становить 0,8–1,2 %, що дозволяє з однорічної райдужної форелі масою
40-50 г вирощувати товарну рибу за 3–4 місяці [1].
У холодноводній аквакультурі, крім основного виду, професійно культивують її
підвиди, всі вони характеризуються високими відтворювальними здатностями, темпом росту
і високою якістю товарної продукції. Одним із перспективних об’єктів форелівництва є
форель камлоопс. Вона характеризується хорошими відтворювальними здатностями,
високим темпом росту, якісними показниками товарної продукції, поширена в річках та
озерах Британської Колумбії, де вона росте набагато швидше інших форм форелі.
Характерна відмінність форелі камлоопс – ранній осінній нерест (середина листопада),
на 2-3 місяці раніше, ніж у райдужної форелі. Ця ознака добре успадковується. Однак низькі
температури у переднерестовий період (як і у райдужної форелі) призводять до затримки
початку нересту (до грудня і пізніше). Значна частина самців дозріває на третьому році
життя, самок в цьому віці переводять до маточного стада близько 50 %. Кращу якість
статевих продуктів зазначено у 2–3-літніх самців і 4-літніх самок [3].
Інкубація ікри форелі камлоопс проходить за температури в межах 6–12 ºС. Порівняно
з райдужною фореллю має більш високий темп росту (на 10–20 %). Має більш дрібну ікру,
але більшу робочу плодючість. Дозрівання ооцитів за температури нижче 3 ºС не
відбувається. За низької температури води (менше 6 ºС) спостерігається висока смертність
ембріонів і уповільнений ріст молоді, ембріогенез оптимально проходить за температури в
межах 6-12 ºС. Таким чином, в цей період необхідно дотримуватись оптимальних умов
утримання. В зимовий період можливо одержувати досить високі показники за виходом та
ростом за умови повноцінної годівлі за розробленими раціонами [2].
Форель камлоопс відрізняється високим темпом росту. Товарної маси (250–300 г)
досягає за 16 місяців вирощування в той час як для райдужної форелі необхідний
вегетаційний період потрібно мати 17–24 міс. Комбіноване вирощування і розведення форелі
камлоопс спільно з райдужною фореллю дозволяє, зберігаючи загальний обсяг виробленої
продукції, використовувати в два рази менше інкубаційних апаратів та іншого рибоводного
обладнання в інкубаційному цеху [3].
Форель камлоопс культивується в багатьох форелевих господарствах світу. В Україні
форелівництво хоча і скоротило об’єми вирощування, але в останні роки набуває все
більшого розвитку, в основному за рахунок фермерських господарств, як в традиційних
районах (Закарпаття та Прикарпаття), так і в інших, де є відповідне водозабезпечення. Саме
ця галузь рибництва має великі перспективи розвитку у майбутньому. Одним з
найважливіших питань, які потребують вирішення розвитку лососівництва, є проблема
виробництва вітчизняних високоякісних збалансованих стартових і продукційних
комбікормів для форелі, які б ефективності не поступались закордонним аналогам [1].
84

72 Всеукраїнська науково-практична студентська конференція присвячена 120-річчю
заснування НУБіП України, Київ, 2018

Аквакультура
Література
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УДК 639.38
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ РИБИ
ТА РИБОПРОДУКТІВ
Т. В. СОРОЧАН, студент
Науковий керівник – М. І. БУРГАЗ, ст. викл.
Одеський державний екологічний університет
Вступ. Стан і тенденції розвитку світового рибного господарства в останнє десятиліття
характеризуються посиленням суперництва серед розвинутих країн за право використання
морських рибних ресурсів і морепродуктів. Відбувається постійне зростання попиту на рибу
та морепродукти, який пробують ліквідувати за рахунок нарощування потужності
промислового флоту. В умовах зниження продуктивності рибопромислових районів
посилюється конкуренція за сировинні ресурси практично у всіх районах світового океану.
Це призвело до зменшення вилову основних об’єктів промислу, що користуються
підвищеним попитом на світовому ринку, зокрема: тріски в Північно Західній Атлантиці,
крабів у Північній Америці, крижаних риб у водах Антарктики, тунцевих в Атлантичному і
Тихому океані, минтая і крабів в Охотському морі. Зниження об’єму світового вилову цінних
в харчовому відношенні риб привело до росту виробництва аквакультури.
Мета дослідження. Метою роботи стало вивчення ринку риби та світового рибного
господарства.
Матеріали і методи дослідження. На основі аналізу спеціалізованої літератури
дослідити тенденції розвитку світового ринку риби та рибопродуктів.
Результати дослідження. Посилення світової продовольчої кризи, постійне
підвищення попиту населення на рибу та продукцію з неї при зниженні об’ємів світового
вилову цінних в харчовому відношенні риб дозволило підприємствам аквакультури стрімко
розвиватися останніми роками. Перелік країн, що визначають сучасний стан аквакультури,
очолює Китай. Незважаючи на те, що розвиток аквакультури в КНР має тисячолітню історію,
стрімкого розвитку ця галузь набула у 80 роках ХХ століття, коли країна стала світовим
лідером з об’ємом виробництва аквакультури на рівні 10–12 млн т. Китай – єдина з десяти
провідних країн, в якої частка аквакультури в річному об’ємі виробництва водних
біоресурсів перевищила показники промислового лову в природних морських та
прісноводних водоймах.
На сьогоднішній день завдяки прісноводній аквакультурі, яка базується на вирощуванні
коропа, товстолобиків, білого і чорного амура, ляща та вугра, щорічно отримують 15,4 млн т
продукції. В цілому завдяки аквакультурі виробляється більше 62 % від загального річного
вилову. За прогнозами ФАО, світовий рівень споживання риби на душу населення до 2030 р.
зросте до 19–20 кг, що в сумі складе 160 млн т. При цьому щорічний об’єм вилову риби в
морі вдасться утримувати на рівні, що не перевищуватиме 100 млн т, а збільшення
споживання буде відбуватися за рахунок аквакультури.
Торгівля рибою та рибопродуктами є великою та формує глобальне виробництво риби.
Це особливо важливо для країн, що розвиваються, деякі з яких є основними гравцями
сектора внаслідок їхньої інтеграції в глобальні ланцюжки вартості риболовного виробництва.
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Міжнародне співтовариство намагалося дисциплінувати використання інструментів
торговельної політики для вирішення завдань економічного, екологічного та політичного
розвитку, пов’язаних із сталого використання рибних ресурсів.
Висновки і пропозиції. Основними причинами зменшення споживання океанічної
риби та продукції з неї вважаються неврегульованість державної політики як важливого
елемента продовольчої безпеки, недоліки в проведені приватизації підприємств рибного
господарства, відмова держави від протекціоністської політики відносно вітчизняного
рибного господарства, відсутність відповідних економічних механізмів для зацікавленості
виробників у постачанні риби і рибопродукції на внутрішній ринок країни та відсутність
законодавчих нормативних актів, що регламентують експортну та імпортну діяльність і
враховують галузеві особливості її здійснення.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИБНИЦТВА
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Одеський державний екологічний університет
Вступ. В Україні є значні площі внутрішніх водойм, придатних для вирощування риби.
Наявність водного фонду для вирощування об’єктів аквакультури перевищує 1 млн. га. За
цим показником Україна посідає друге (після Росії) місце в Європі. Переважна кількість
ставків і озер, в яких здійснюється риборозведення, перебувають в оренді рибогосподарських
підприємств Основним напрямом рибогосподарської діяльності на внутрішніх водоймах
України, яка забезпечує до 70 % рибної продукції та становить головний резерв подальшого
розвитку вітчизняної аквакультури, є ставове рибництво
Мета дослідження. Мета дослідження полягає в аналітичній оцінці сучасного стану та
напрямів розвитку рибного господарства у внутрішніх водоймах України.
Матеріали і методи дослідження. На основі аналізу спеціалізованої літератури
дослідити динаміку розвитку рибного господарства України, вивчити технологічний та
економічний стани, розглянути напрямки розв’язання основних проблем рибного
господарства України.
Результати дослідження. Сьогодні в Україні потрібно формувати регульований ринок
риби, а основною фігурою на ньому має бути її виробник. З теоретичних позицій і на
практиці доведено, що ефективне функціонування такого ринку можливе за умови його
цілісності й завершеності. Якщо бракує хоч одного елемента, ринок не може нормально
функціонувати або не функціонуватиме зовсім. Потрібно сформувати відповідний ринковий
економічний механізм і, насамперед, механізм цінового управління з урахуванням
особливостей виробництва, збуту й споживання риби. Вільний, стихійно створений,
нерегульований ринок рибної продукції несе велику загрозу аграрному сектору економіки
України.
Втрата зовнішніх ринків збуту риби та товарно-харчової рибної продукції, погіршення
загальноекономічної ситуації в країні призвели до зменшення попиту на рибу, а відповідно –
до зниження пропозиції. Зміна стратегії й тактики формування ринкових відносин у
рибогосподарському виробництві, чітке дотримання правил гри, тобто використання
відповідних економічних, організаційних і правових методів, розробка економікоматематичних моделей для вироблення управлінських рішень щодо економічно
обґрунтованих обсягів виробництва рибної продукції, аналізу потенційних ринків збуту та
способів їх завоювання, дасть змогу змінити на краще соціальноекономічну ситуацію в
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галузі, відновити гідне становище товаровиробників на вітчизняному ринку рибної
продукції, створити нові робочі місця, поліпшити соціальні умови життя населення країни.
Рибне господарство України знаходиться в затяжній економічній кризі і практично
втратило свої позиції як суб’єкт національної економіки. Основною метою державної
політики розвитку рибного господарства України має бути максимальне задоволення потреб
населення країни в рибі і рибопродукції за допомогою створення умов для ефективної роботи
та розвитку підприємств аквакультури та рибальства. Економічні і мотиваційні аспекти
державної політики розвитку рибного господарства потребують конкретизації і відповідного
законодавчого підкріплення в рамках фінансової, валютної, податкової і бюджетної політики.
Висновки і пропозиції. Сьогодні рибне господарство України знаходиться в затяжній
економічній кризі і практично втратило свої позиції як суб’єкт національної економіки. Але в
сучасних умовах розв’язання проблем розвитку рибної галузі можливе за умови ведення
виваженої політики з боку держави, регулювання і підтримки виробництва рибної продукції.
УДК 639.21:597.522.511.
РОЗВИТОК ЛОСОСІВНИЦТВА В КРАЇНАХ СВІТУ ТА В УКРАЇНІ
І. С. ШАЙГОРОДСЬКИЙ, студент
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Національний університет біоресурсів і природокористування України
Завдяки споживчим та рибоводно-господарським якостям райдужної форелі та інших
об’єктів лососівництва спостерігається тенденція до подальшого росту виробництва товарної
продукції цих риб.
В країнах Європи та інших країнах світу з розвинутою економікою виробництво
райдужної форелі протягом останніх 40-ка років зростало і досягло високих показників.
Наприклад, якщо в 1981 році в Данії було вирощено 19000 т форелі, то в 2008 році - вже
31449 т. У Франції в 1981–2008 рр. об’єм виробництва виріс з 21000 до 32270 т, в Німеччині
– з 12000 до 22005 т, в Італії – з 21000 до 37800 т, в Норвегії – з 4000 до 75316 т, в Англії – з
5200 до 13090 т. Значних успіхів в товарному лососівництві було досягнуто у Чилі, де об’єм
виробництва товарної продукції у 2008 р. склав 149411 т (Cedrins, R., 1983, FAO, 2011). В
Ірані виробництво продукції форелівництва в 1993 році складало 835 т, а в 2010 році зросло
до 91519 т [1].
Райдужна форель є одним з найбільш популярних і поширених видів риб, вирощуваних
в Польщі. У 2012 році виробництво товарної форелі склало більше 30 тис. т. Питома частка
райдужної форелі як об’єкта прісноводної аквакультури в цій країні, складає 28 % [2].
В Україні виробництво товарної продукції аквакультури досягло свого піку в 1990 році
на позначці 136,5 тис. т, з них близько 950 т райдужної форелі. Надалі, у зв’язку зі зміною
політичної, економічної та соціальної ситуації в країні, відбулося значне зниження обсягів
виробництва риби та рибної продукції. У 2004 році об’єм продукції аквакультури становив
близько 31 тис. т, з них райдужної форелі – не більше 40 т.
У 2015 році в Україну було імпортовано 3,6 тис. т. райдужної форелі з Норвегії, Данії
та Чилі. Але природні умови України, а саме наявність джерел з температурою води близько
10 °C, яких багато на території Західної України, Черкаської, Чернігівської, Харківської
областей, дозволяють збільшити власне виробництво товарної продукції лососевих риб і
зменшити залежність від імпорту.
Наразі існує багато чинників, що стримують розвиток форелівництва в Україні, в
першу чергу це законодавство. Так, для прискореного розвитку форелівництва в Україні на
законодавчому рівні повинні бути розроблені та затверджені державні програми, правові
основи порядку експлуатації рибогосподарських водойм, надана державна фінансова
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підтримка для виробництва рибопосадкового матеріалу лососевих видів риб, забезпечення
цього важливого напряму на державному і регіональному рівнях спеціальними рибними
кормами.
Особливої уваги вимагає відновлення та розвиток форелівництва у країні на
промисловій основі. Для цієї мети повинні бути використані класичні ставові спеціалізовані
холодноводні рибні господарства, індустріальні господарства, що використовують
відпрацьовану теплу воду ТЕС, ДРЕС, АЕС, а також садкові господарства, розміщені у
прісних водоймах. Перспективною вважається організація фермерських господарств на
екологічно чистих річках, струмках, джерелах, віддалених від об’єктів промислового
забруднення. В основі розвитку форелівництва повинна бути закладена реалізація
біологічного потенціалу культивованих видів. Передбачається досягнення фореллю товарної
маси не менш 1 кг, що дозволить ефективно її переробляти. Одночасно слід вирішувати
питання одержання харчової червоної ікри. Так, у фермерському господарстві «Ішхан» У
Чернівецькій області розпочали виробництво цього делікатесного продукту.
Необхідно проводити спрямовану селекційно-племінну роботу над створенням порід,
типів, ліній, що мають високу продуктивність, а також розробляти методи регулювання статі
риб, удосконалювати технології відтворення об’єктів холодноводної аквакультури для
реалізації їхнього генетичного потенціалу. Для розширення асортименту товарної продукції
потрібно займатися глибокою переробкою одержуваної харчової сировини. Важливим є
відновленням і реконструкція фізично і морально застарілої матеріально-технічної бази
існуючих форелевих господарств та будівництво нових підприємств з використанням
сучасних досягнень науково-технічного прогресу в рибній галузі. Такі роботи найбільш
раціонально проводити у регіонах України, де холодноводне господарство функціонує в
даний час чи функціонувало у минулому, але матеріально-технічна база залишилася.
Збільшення обсягів виробництва продукції аквакультури на тлі стагнації продукції від
промислового вилову – загальносвітовий тренд. Райдужна форель має потенціал до того, щоб
стати драйвером української аквакультури.
Література
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АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ БЕСТЕРА, ЯК ОБ’ЄКТА АМАТОРСЬКОГО
РИБАЛЬСТВА НА ТЕРІТОРІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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Харківська державна зооветеринарна академія
Актуальність теми. Культивування осетрових розпочалося з XIX столітті, коли
російським вченим (професором Н. І. Ніколюкіним В 1949–1952рр.) вперше було здійснено
спроби їх штучного розведення та розроблено окремі принципи такої діяльності. В
теперішній час осетрівництво отримало промисловий розвиток, та стало способом
збереження популяції, що наразі знаходяться під загрозою зникнення. В сучасному світі
інтенсифікація та підвищення ефективності виробництва – невід’ємна складова будь-якого
підприємства, що прагне успіху в умовах вільного конкурентного ринку. Це не може не
стосуватися і рибництва.
Отже галузь штучного розведення та інтенсивного рибництва є надзвичайно
перспективною і буде найближчим часом інтенсивно розвиватися. При цьому вкрай важливо
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звертати увагу не лише на кількість вирощеної продукції, але і на її якість. Постійно
підвищувати ефективність виробничого процесу, спираючись на досвід, передові наукові
розробки в даній галузі, залучати інноваційні технології та методики [4].
Один із найважливіших напрямків штучного розведення риб та інтенсивного рибництва
є відтворення і вирощування осетрових у контрольованих умовах. Це пов’язано не лише з
продовольчою безпекою, але й з тим, що вилов осетрових в природному середовищі
призвели до значного скорочення чисельності, а часом і до повного їх знищення. Хоча в той
же час ця група риб чудово пристосована до кліматичних коливань середовища існування, та
має переваги: широкий діапазон нерестових температур; більш тривале зберігання
відкладених в воду спермій та ікри здатних до запліднення; пристосованість личинок проти
виснаження на скаті; рання евригалинність молоді; широкий спектр харчування; екологічна
пластичність [4].
Саме тому сьогодні вивчаються і запроваджуються методи штучного відтворення з тим,
щоб таким чином задовольнити попит на продукти осетрівництва, та до мінімуму зменшити
вилов у природному середовищі, таким чином мінімізувати вірогідну шкоду видовому
різноманіттю планети.
Метою роботи було: аналізувати сучасні методи вирощування бестера, що можуть
бути застосовані на господарствах які займаються організацією аматорської риболовлі у
Харківської області. Для вирішення даного питання були намічені наступні завдання:
дослідити гідрохімічний та гідробіологічний стан, та встановити можливість вирощування
бестера у водоймі; вивчити методику вирощування бестера у дослідному водоймі.
Виклад основного матеріалу. Бестер (назва, утворена поєднанням перших складів слів
– білуга і стерлядь) – прісноводна, гібридна риба, отримана в СРСР штучним схрещуванням
білуги та стерляддю у 1952 р. Бестер – риба, отримана після багатьох невдалих
експериментів, оскільки Ніколюкін проводив різноманітні схрещування осетрових, але
білугу та стерлядь спочатку не планував поєднувати. На це були свої причини: їх розміри
абсолютно не співпадають; нерестяться вони в різний час та місцевостях; риби належать до
різних родів осетрових. Проте вивчення генетики цих риб виявило однакову кількість
хромосом, що засвідчило можливість їх схрещування. Бестер став першим об’єктом
товарного осетрівництва, на якому розроблялась біотехнологія вирощування товарних риб і
створення їх маточних стад в рибгоспах різних типів – ставкових, садкових, басейнових,
прісноводних чи морських [7, 8].
Бестер успадкував від білуги високу потенцію росту, яка не могла реалізуватися при
вирощувані гібридів лише на природній кормовій базі ставків, також гарно споживає
подрібнену тюльку та фарш з інших малоцінних видів риб [8, 10]. Бестер – перший об’єкт, з
яким із 1970 року почали інтенсивно працювати у промисловому осетрівництві. По суті це
єдиний представник серед осетрових, культивування якого безперервно триває понад 40
років, що свідчить про його виключне значення у цьому напрямку рибного господарства на
даний момент [4, 11]. Розвиток осетрівництва приурочено до тих районів, де в широких
масштабах здійснюється штучне відтворення осетрових, тобто переважно в басейнах
Азовського, Чорного та Каспійського морів [2, 5].
Для інтенсивного вирощування осетрових найбільше підходять невеликі за площею
проточні ставки, глибиною 2–2,5 м, а в південних районах до 3м. Схили дамб повинні бути
добре втрамбованими. Водообмін в ставку має відбуватися за 4–5 діб. Оптимальна
температура для вирощування + 20–25°С. Щільність посадки в ставки цьоголіток 10–20
екз./10 м2, дворічних риб – 5–10 екз./м2.
Висновки та пропозиції. Опираючись на вивчені джерела та матеріали,
експериментальні дані та їх результати можна стверджувати наступне: господарства що
займаються проведенням аматорської риболовлі це не повносистемні господарства, у
багатьох також не останню статтю доходів є реалізація товарної риби що вирощується в
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ставках; гідробіологічний та гідрохімічний аналіз дослідних водойм підприємств показав що
концентрації хімічних сполук у воді знаходиться в нормі тобто вирощування бестера в
багатьох господарстві можливе; кормова база розвинута добре, але бестер потребує невелику
кількість комбікормів. Головною пропозицією є впровадження новітніх технології у ведення
господарств, що призведе до збільшення отриманої продукції.
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСЕТРІВНИЦТВА В УКРАЇНІ
А. М. ШЕХОВЦОВА, студент
Науковий керівник – А. І. АНДРЮЩЕНКО, к. б. н. доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Актуальність роботи. В останні десятиліття у водоймах світу спостерігається
катастрофічне зниження чисельності цінних древніх осетрових риб у водоймах Світового
океану, більшість видів яких перебувають на межі вимирання і їх занесено до Червоної
Книги. Проблема розширення асортименту цінних видів риб у ставовій аквакультурі,
збільшення масштабів відтворення та виробництва товарної продукції, і в першу чергу
осетрових риб, для рибогосподарської галузі України є надзвичайно важливою і актуальною.
Одним із перспективних напрямів аквакультури в Україні є подальший розвиток
осетрівництва на базі тепловодних ставових і індустріальних рибних господарств, потенційні
можливості яких мають досить значну перспективу. У таких господарствах є можливість
проводити роботи як з відтворення осетрових для поповнення їх чисельності у водоймах
басейнів Чорного і Азовського морів, так і з їх товарного вирощування [1].
Мета роботи. На основі аналізу літературних джерел дати оцінку стану розвитку робіт
із російським осетром в Україні та світі.
Методи досліджень. Аналітично-оглядові методи за літературними джерелами в
осетрівництві.
Результати досліджень. Штучне відтворення осетрових риб було започатковано в 50-х
роках минулого століття в колишньому Радянському Союзі російськими вченими в Азово90
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Чорноморському і Каспійському басейнах. Перші роботи були пов’язані з розробленням
технології вирощування молоді для зариблення природних водойм.
Особливо цінним та перспективним напрямком розвитку аквакультури вважається
товарне осетрівництво, складовою частиною якого є виробництво білкової продукції, а також
відновлення чисельності осетрових видів риб, особливо рідкісних і зникаючих видів, таких
як російський осетер, шип, білуга, севрюга, стерлядь тощо. Осетрові риби, які є унікальними
реліктовими видами, що пережили мільйони років еволюції і пристосувалися до
найрізноманітніших екологічних умов, на даний час перебувають на межі повного
зникнення. В умовах сьогодення важливого значення набуває штучне відтворення, товарне
вирощування осетрових видів риб для підтримки їх чисельності та біорозмаїття в природних
умовах.
Товарне осетрівництво – вирощування осетрових для виробництва продукції цінних
видів риб, звичайно, не вирішить проблему відновлення природних запасів, але, по-перше, в
певній мірі зніме прес з природних ресурсів, і, по-друге, дасть можливість легалізованої
реалізації осетрової продукції. Товарне осетрівництво в останні роки активно розвивається в
багатьох країнах світу. Вперше вирощуванням осетрових риб зацікавилися в тих країнах, де
були відсутні їх природні запаси – це США і Західна Європа (Франція, Німеччина, Італія,
Ізраїль) [2].
Об’єктом дослідження обрано російського осетра, який відноситься до групи риб
хрящових ганоїдів, родини Осетрові (Acipenseridae) – сімейство цінних промислових риб
осетроподібних.
Російський осетер (Acipenser güeldenstäedtii В.) представлений трьома географічними
расами: в Чорному і Азовському морях (також в Дунаї і Доні) мешкає чорноморський осетер,
в північній частині Каспію – північно-каспійський осетер, а в південному – південнокаспійський осетер. Розповсюджений у водах Каспійського, Чорного та Азовського морів.
Має чудові смакові якості. М’ясо російського осетра високо цінується. Жирність і
калорійність його досить висока. Вживається у смаженому, вареному вигляді. Також
осетрина використовується для приготування в’ялених і копчених баличних виробів, що є
цінним гастрономічним товаром. Найбільш вживана і технологічна маса російського осетра
становить від 3 кг і більше. Зерниста ікра російського осетра за цінністю займає друге місце
після ікри білуги.
Незважаючи на надзвичайну плодючість осетра, кількість його значно зменшується з
кожним роком, і у верхній Волзі, наприклад, він відловлюється поодинокими особинами.
Головним винищувачем є людина (як браконьєр), адже природні хижаки небезпечні для
нього тільки перший час (в основному сомів). До числа ворогів осетра слід віднести також і
дрібного паразитичного рачка – Dibcelestium sturionis, який зустрічається практично на всіх
осетрових видах.
В останні десятиліття в осетрівництві велика увага надається питанню забезпечення
рибоводних підприємств плідниками в оптимальному видовому співвідношенні для
поповнення природних популяцій. В зв’язку з цим виникла настійна необхідність
формування в контрольованих умовах резервних маточних стад осетрових риб всіх видів.
Використання власних продукційних стад забезпечить збереження біологічного розмаїття
осетрових і їх відтворення в природних водоймах.
У сучасних умовах розроблені два методи формування ремонтно-маточних стад: метод
«від ікри» та доместикації (одомашнення плідників). Метод «від ікри» базується на відборі
елітного потомства осетрових з посадкового матеріалу за встановленими критеріями та
наступним вирощуванням його до статевозрілого стану. Метод доместикації являє собою
одомашнення зрілих плідників, виловлених із природних водойм. Заготовлених плідників
оперують з метою прижиттєвого одержання від них зрілих статевих продуктів і переводять
на штучні умови утримання [3, 4].
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Розвиток товарного осетрівництва, створення широкої мережі товарних осетрових
господарств, осетрових риборозплідників – це один з реальних альтернативних шляхів
збереження генофонду осетрових, зниження тиску осетрового браконьєрства і, разом з тим,
зниження багатомільйонних збитків держави від втрати осетрового промислу та скорочення
обсягів виробництва осетрової продукції, збереження ринку послуг, зайнятості і збільшення
робочих місць для місцевого населення.
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Науковий керівник – О. В. ШКАРУПА, ст. викл.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Азовське море завжди відігравало важливе значення для України, як район проживання
і видобутку цінних видів водних біоресурсів. Дане море є місцем проживання найцінніших
осетрових видів риб, проте в даний час однією з найістотніших є екологічна проблема
Азовського моря, що на сьогоднішній день уже знаходиться в зоні екологічної
катастрофи [1].
Основними проблемами Азовського моря є його незадовільний екологічний стан,
обумовлене активізацією економічної діяльності приморських країн в останні 10 років, при
цьому рівень природоохоронної діяльності в цей період істотно погіршився [2]. Давнє і
всебічне освоєння басейну Азовського моря людиною в сільськогосподарському і
промисловому відношенні під впливом сприятливих історико – географічних умов не могло
не позначитися на його екологічному стані. Нераціональне використання природних
ресурсів, відсутність точних прогнозів і наслідків зміни елементів екосистеми моря призвели
до значних трансформацій у його природному балансі. Звичайно ж, першою відреагувала на
антропогенний вплив біологічна частина ресурсів моря.
В акваторії Азовського моря 40 – 50 років тому виловлювалося риби в 35 разів більше
ніж у Чорному, й у 12 разів більше, ніж у Балтійському. У морі жило близько 114 видів риби,
а загальний улов в окремі роки становив близько 300 тис. т у рік. Сьогодні ж улови риби
скоротилися в 6 разів, а та риба, що виловлюється, заражена отрутохімікатами настільки, що
споживати її в їжу вже небезпечно. Важливою причиною скорочення біоресурсів та їх
запасів у Азовському морі служить також зростаюче забруднення рік, що у нього
впадають [3].
Метою роботи – є аналіз статистичних даних сучасного стану та особливостей рибних
ресурсів Азовського моря з 1990 по 2017 рр. за наступними показниками: цінні промислові
та зникаючі види риб, вилов риби за роками та оцінка їх тенденції росту та стану, головні
техногенні фактори, що чинять найбільш негативний вплив на екологічну систему
Азовського моря, висновки та пропозиції до поліпшення стану моря.
За результати дослідження було встановлено: ще недавно Азовське море
перевершувало в 6,5 раз по рибопродуктивності Каспійське море. Наразі ж ресурси
Азовського моря практично знищені: з 40 промислових видів риб для повноцінного вилову
залишилося тільки три всі інші виловлюються в мізерній кількості [4].
В історії рибного промислу України на Азові, починаючи з 90-х років, ніколи не було
17 промислових видів. На початку 90-х років основну масу промислових уловів складали 3
види: судак, тюлька та хамса. На початку 2000-х років було 5 основних промислових видів:
судак, піленгас, бичок, хамса та тюлька [2]. Основними промисловими видами Азовського
моря у 2016 році, як на і на початку 90-х, є три види: бичок, тюлька та хамса. Відповідно до
даних офіційної статистики, за 9 місяців 2017 року в басейні Азовського моря серед
морських видів риб, що виловлюються, переважають: хамса азовська (819 т.); бичок (9841 т);
тюлька (5 455 т).
За словами науковців, домінування у промислових уловах певного виду риби не є
сталим показником, змінюються щорічно і залежать від багатьох факторів: екологічного
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стану моря, солоності моря, проведення рибовідтворювальних заходів. Наприклад, бичок,
який сьогодні складає левову частку вилову на Азові, в середині 70-х років майже повністю
зник з промислу через перелов та руйнування нерестовищ. У 1991 – 1994 рр. виловлювалося
щороку не більше 400 т бичків. Завдяки роботі українських вчених популяцію бичка вдалося
відновити, він показує щорічний приріст. У 2015 р. було добуто 18,2 тис. т, а промислові
запаси оцінюються у 130 тис. т.
Азоврибоохрана» інформує, що середній щорічний вилов в Азовському морі становить
28, 184 тис. т риби, в тому числі: азовської хамси – 5,91 тис. т, тюльки – 8,848 тис. т, бичків –
8,684 тис. т. Середній відсоток освоєння національних квот становить 33 %.
За даними «Азоврибоохрани», в 2016 році в Азовському морі виловлено рекордну
кількість водних живих ресурсів – майже 36 тис. т. Найбільше зловлено бичка (21 тис. т),
тюльки (12,5 тис. т) і хамси (2 тис. т) [5].
Згідно з даними Держстату, у 2012 році вилов риби та інших водних біоресурсів у
Азовському морі склав 16 507 т, у 2013 – 21 792. У 2015 році вилов склав 30 161 т або
+60,5% до 2014 року (18 793 т). При цьому у 2016 р. приріст продовжився, показник вилову
склав 35 715 т. За 9 місяців 2017 року, враховуючи не дуже сприятливі погодні умови, вилов
склав 13 964 т. Відповідна інформація підтверджує сталість запасів промислових видів риб у
2017 році у Азовському морі та зростання вилову по окремим видам (калкан, хамса тощо) на
37,5 тис.т більше, що на 13,7 % більше, ніж у 2016 [6].
За даними Держекоінспекції Мінприроди України, за останнє десятиліття більш ніж у
20 разів знизився обсяг вилову піленгаса, в 5 разів – судака, в 7 – камбали – калкан.
Сьогодні на межу виживання поставлено осетрові види риби, які через незадовільний
екологічний стан Азовського басейну, браконьєрства і нерозумного ведення промислу
знаходяться як вимираючі види в Червоній Книзі України. Так само сьогодні від цих причин
і плюс ще майже повного зникнення природних нерестовищ дуже страждає мешканець
Азовського моря – піленгас. Якщо в 2007 році його виловили 2 236 т, то в 2016 всього
109 т [3].
Висновки і пропозиції. Аналіз сучасного водогосподарського басейну Азовського
моря свідчить про вкрай напружений стан його водних ресурсів. Проблема Азовського моря
потребує негайного рішення. Повинно бути розроблено і вжито комплекс заходів,
спрямованих на відновленння цього басейну.
Тому для цього необхідно здійснення низки заходів, а саме: зміна пріоритетів розвитку
регіону – мінімізація промислового виробництва (закриття або перенесення в інші області
шкідливих підприємств), основними видами діяльності в приморських районах повинні
стати рекреація та рибне господарство. Що стосується портово-транспортної
інфраструктури, то необхідно посилити екологічний контроль за судноплавством та
діяльністю портів, зменшити обсяг перевезення на суднах небезпечних вантажів, добитися
будівництва та модернізації очисних споруд у портах; скорочення безповоротного
водоспоживання та збільшення річкового стоку, в тому числі за рахунок зниження
водомісткості виробництв; істотне підвищення штрафів за скидання неочищених стоків
промислових підприємств. замінити каналізаційну систему на більш екологічно безпечну;
корекція напрямків землеробства в прибережних регіонах, відмова від вирощування культур,
які вимагають застосування хімічних добрив і пестицидів; значне розширення охоронюваних
територій і акваторій для збереження гено- і екофонду; відновлення міграційних шляхів і
нерестовищ риби; перехід на нові технології, які б дозволили значною мірою знизити
забруднення вод моря промисловими і сільськогосподарськими відходами; викорінення
браконьєрства та жорсткість законодавства щодо управління та охорони берегової зони;
постійний моніторинг стану морського середовища прибережних районів і моря.
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РИБОВОДНО – БІОЛОІЧНІ РЕЗУЛЬТАТИ 2-ГО ТУРУ НЕРЕСТОВОЇ КАМПАНІЇ ЗІ
СТЕРЛЯДДЮ НА ГОСПОДАРСТВІ ПП “ФОРТУНА - XXI”
А. І. АНТОНЕНКО, студент
Науковий керівник – І. Ю. КІРЄЄВА, к. б. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Природні популяції стерляді в результаті антропогенного впливу продемонстрували
високу вразливість, яка привела до скорочення її природних запасів і поступового зникнення
з промислу в ряді регіонів, в тому числі і в Нижньому Дніпрі. Одним із шляхів подолання
даної ситуації є організація штучного відтворення стерляді в умовах спеціалізованих
підприємств. Мета досліджень – аналіз репродуктивних показників самок стерляді [2].
Об’єкт досліджень – стерлядь (лат. Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758). Повносистемне
господарство ПП «Фортуна – XXI» розташоване в 3 зоні рибництва (Полісся).
Водопостачання – р. Дніпро. У роботі користувалися загальноприйнятими в рибництві
методами дослідження [3]. Стимуляція дозрівання статевих продуктів плідників проводилася
еколого-фізіологічним методом з одноразовим ін’єктуванням синтетичним препаратом
«сурфагон» і наступним їх витримуванням в контрольованих умовах. Отримання статевих
продуктів – метод Подушки С. [1].
Нерестова компанія зі стерляддю проводилася в 2 тури. В 2-му турі рибоводних робіт
брали участь 12 самок і 24 самців. Маса дослідних самок коливалась від 2 кг ( №11) до 2,4 кг
(№№ 4 , 16) при середньому показнику 2,2 кг.
Аналіз отриманих рибоводно-біологічних даних показав, що час дозрівання статевих
продуктів у дослідних самок варіював в діапазоні 20 (№ 1) – 27 годин (№ 13, 15, 16), що в
середньому склало 25 годин (№ 10, 11, 12 ) і відповідало нормативним показникам. При
цьому особини №№ 3,4 дозріли – через 21 годину. У самки № 17 відбулась резорбція ікри,
тому подальші роботи з нею не проводились.
Показник кількості отриманої ікри коливався у досить широкому діапазоні.
Максимальну кількість ікри отримали від самки № 4 масою 2,4 кг – 380 г, що перевищувало
мінімальний показник на 120 г (самка № 8, m - 2,3 кг). Від самок №№ 1 та 3 масою 2,1 і
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2,2 кг відповідно, отримали по 350 г ікри, в той час як від решти особин – від 300 до 340 г
ікри. Всього за 2-ий тур рибоводних робіт отримали 3,5 кг ікри, що в середньому на одну
особину склало – 0,3 кг.
Відомо, що робоча плодючість залежить від маси самки і кількості отриманих статевих
продуктів [4]. Максимальна робоча плодючість 34,6 тис. ікринок відмічена відповідно у
найкрупнішої самки № 4. При цьому, у самки № 11, яка мала найменшу масу – 2,0 кг, даний
показник досяг 29,6 тис. ікринок, що перевищувало мінімальний показник на 30 тис. ікринок
(самка №8) У самок №№ 1 та 3 робоча плодючість була однакова – 32,5 тис. ікринок.
Середня робоча плодючість самок у дослідній групі особин склала 30,5 тис. ікринок, що
відповідало нормативним вимогам.
Кількості ікринок у 1 г ікри характеризує їх розмір. Найкрупніша ікра спостерігалась у
самки № 4 – 91 екз./г, в той час як у самка № 11 – 102 екз/г. В середньому кількість ікринок
в 1 г ікри у самок 2-го туру рибоводних робот сягала 95 екземплярів.
Для оцінки рибоводної якості ікри, визначався відсоток її запліднення, який у пар
самок - №№ 1,3, №№ 10-13, №№ 13-17 мав однакові значення – 78 %, 63 % та 79 %
відповідно. Середній відсоток запліднення ікри у самок 2-го туру досяг нормативних 75 %.
При цьому, у самки № 5 він не перевищував 61 %, що було на 24 % менше ніж у самки № 8,
ікра якої запліднилась на 85 %.
Аналіз рибоводно-біологічних результатів 2-го туру
нерестової компанії на
ПП “Фортуна – XXI” показав, що у дослідних самок стерляді кількісні індивідуальні
репродуктивні показники відрізнялись незначно. У самки № 4 з максимальної масою тіла
спостерігалась залежність основних репродуктивних показників від цього показника. Всього
за 2 тур рибоводних робіт отримано 3,5 кг ікри, відсоток запліднення якої склав 75 %, що
відповідало нормативним вимогам. В цілому, нерестова компанії з самками стерляді
дослідної групи пройшла задовільно. План по отриманню статевих продуктів стерляді
виконано на 80 %.
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ВІДТВОРЕННЯ КОРОПА В УМОВАХ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ
ГІДРОБІОЛОГІЧНОЇ СТАНЦІЇ
М. В. БОГУШ, студент
Науковий керівник – М. І. ХИЖНЯК, к. с.-г. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Короп – традиційний об’єкт рибництва України, проте зариблення внутрішніх водойм
його молоддю стримується за браком достатньої кількості посадкового матеріалу. Штучне
відтворення коропа у заводських умовах покликане задовольнити потреби господарств у
рибопосадковому матеріалі [1,2]. Заводський метод базується на отриманні від плідників
статевих продуктів, штучному запліднені ікри та її інкубації, отриманні й витримуванні
личинок коропа у оптимальних умовах. Заводський метод отримання молоді коропа дозволяє
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ефективно використовувати земельні площі господарства, утримувати менше плідників,
керувати ходом інкубації, регулюючи температурний і газовий режими води, витримувати
кращі строки зариблення вирощувальних ставів, уникати контакту плідників з молоддю,
забезпечивши при цьому уникнення заразних захворювань [3].
Мета роботи: провести відтворення та дати рибоводно-біологічну оцінку плідникам
коропа Білоцерківської гідробіологічної станції.
Матеріали та методи досліджень. Матеріали для даного повідомлення зібрані під час
проходження виробничої практики у 2017 р. в інкубцеху Білоцерківської гідробіологічної
станції. Методи досліджень – загальноприйняті рибницькі методи ставової аквакультури
щодо відтворення коропа.
Результати досліджень. Для отримання статевих продуктів коропа використали 20
самок коропа віком 4 роки, масою 2,5–3,5 кг та 8 самців віком 3 роки, масою 2–2,5 кг. Самок
за масовими показниками розділили на 3 партії. Статеві продукти одержували від зрілих
плідників коропа за допомогою методу гіпофізарних ін’єкцій. Користувалися при цьому
ацетонованим гіпофізом ляща. Ін’єктування плідників проводили після зняття стрес-реакції у
риб за допомогою БД-68 і необхідних промірів безпосередньо в ношах. При цьому необхідна
доза гіпофізу була поєднана з антибіотиками (біцилін-3, пеніцилін) й бактеристатичними
препаратами для запобігання запальних процесів в організмі плідників [4].
Статеві продукти плідників – ікру та молоки отримували методом відціджування.
Знеклеювання ікри проводили розчином знежиреного сухого молока. Запліднення ікри
проводили «мокрим» способом, при цьому молоки 2-3 самців змішували з водою – 3–5 мл на
150 г води на 1 кг ікри. Ікру з молоками перемішували протягом 100 с. Запліднення ікри
проводили не пізніше як через 25 хв. після її одержання. На господарстві запліднення ікри
становило – 90 %, що вкладається в рибогосподарські нормативи.
Інкубацію ікру проводили в апаратах Вейса ємністю 8 л з розрахунку 350 г ікри на
апарат. Потік води в апаратах встановлювали на рівні 3–5 л/ хв. Личинки отримали через 4,5
доби.
Із 20 самок ікру отримали із 17 самок. Загальна маса ікри становила 6,1 кг. Пoкaзники
плoдючoстi сaмoк зaлежать безпосередньо від їх маси. Сaмки кopoпa мaсoю 2,5–3,0 кг
дoзрiвaли рaнiше i їх викoристали для oтримaння iкри, кoли темперaтурa вoди дoсягaлa лише
18–19 oС, при цьому дозу гiпoфiзу встановили з рoзрaхунку 4 мг/кг. Кoли темперaтури вoди
дoсягaлa 20 oС тa бiльше, пoчинaли дoзрiвaти бiльшi зa мaсoю сaмки, тoму дoзу гiпoфiзу
знизили нa 1 мг.
Середня мaсa oтримaнoї iкри, рoбoчa тa вiднoснa рoбoчa плoдючiсть сaмoк змiнювaлaся
зaлежнo вiд мaси риб: у сaмок зa мaси тiлa дo 2,0 кг рoбoчa плoдючiсть стaнoвилa 250 тис.
iкринoк, вiднoснa рoбoчa плoдючiсть – 140–149 тис. iкринoк нa кг мaси риби; у сaмок зa мaси
тiлa дo 2,5 кг рoбoчa плoдючiсть тa вiднoсна рoбoча плoдючiсть була відповідно – 350 тa
164 тис. ікринoк; сaмки мaсoю 3,5 кг мaли рoбoчу тa вiднoсну рoбoчу плoдючiсть вiдпoвiднo
– 450 тa 180 тис. ікринoк.
Сaмки мaсoю 2,5 3,0 кг пiдвищують середню вiднoсну плoдючiсть нa 35 %, зa мaси дo
3,5 кг – нa 32 %. – у відношенні до самок з більшою масою та віком.
Таким чином, заводське відтворення коропа в умовах Білоцерківської гідробіологічної
показало наступні результати: з 20 самок, використаних у нерестовій кампанії ікру отримали
від 17 особин, з загальною масою ікри 6,1 кг; найкраща робоча та відносна робоча
плодючість відмічається у самок масою – 3,5 кг; запліднення ікри становило 90 %; викльов
личинок через 4,5 доби.
Література
1.Алимов С. І. Рибне господарство України: стан і перспективи. − К.: Вища освіта,
2003. − 336 с.: іл.
2.Гринжевський М. В. Аквакультура України. – Львів: Вільна Україна, 1998.
97

72 Всеукраїнська науково-практична студентська конференція присвячена 120-річчю
заснування НУБіП України, Київ, 2018

Гідробіологія та іхтіологія
3.Жукинский В. Н., Вовк П. С., Алексеенко В. Р. Повышение эффективности
заводского разведения карпа и растительноядных рыб путем рационального использования
производителей и их половых продуктов (научно-методические рекомендации). ‒ К.:
Наукова думка, 1984. – 41 с.
4.Зинькoвский O. Г., Зинькoвский В. Г., Пoтрoхoв A. С. Спoсoб aнестезии рыб // Aвт.св.
СССР № 019290 МКИ A01К61/00, 1992.
УДК 597.551
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ПОПУЛЯЦІЙ КАРАСЯ СРІБЛЯСТОГО У ВОДОЙМАХ ЦЕНТРУ
ТА ПІВДНЯ УКРАЇНИ
Ю. В. БОЙКО, студент
Науковий керівник – І. С. МИТЯЙ, к. б. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Срібний карась Carassius auratus s. lato – один із самих звичайних мешканців
рівнинних прісноводних водойм Євразії. В даний час паралельно існує кілька таксономічних
підрозділів роду Carassius Nilsson. Традиційний підрозділ визнає існування тільки двох
видів: золотий карась C. carassius L. і срібний карась C. auratus L. У останнього виділяють
два підвиди: C. auratus gibelio Bloch євроазіатський, або звичайний срібний карась, і
китайський срібний карась C. a. auratus. L. Згідно з іншим поданням, статус золотого карася
залишається незмінним, проте китайський і євразійський срібні карасі розглядаються вже як
самостійні види C. auratus L. і C. gibelio Bloch [1]. Всі ці аспекти потребують ретельного
вивчення.
У водойми України срібні карасі проникли ще в ХІХ столітті: спочатку одностатева
форма, яку зараз прийнято називати власне срібним карасем, а потім в кінці 60 років XX
століття в результаті масової інтродукції риб далекосхідного комплексу і двостатевий карась
китайський С. аuratus [2]. Дослідження показали [3], що поселення срібних карасів водойм
України складаються з домінуючого в більшості водойм С. аuratus і C. gibelio, який
знаходиться в пригніченому стані. Останній представлений двома клонами [3], а також
невеликою домішкою гібридів між ними. Надалі було встановлено, що число клонів набагато
більше і представники різних клонів відрізняються особливостями морфології,
співвідношенням статей і способами відтворення [3]. В окремих популяціях сріблястого
карася спостерігається незвичайне співвідношення статей. Самці або відсутні зовсім, або їх в
4-6 разів менше самок. В інших популяціях самці і самки зустрічаються в рівній кількості.
При цьому самки одностатевих популяцій, мають потрійний набір хромосом, тобто
триплоїдні, розмножуються за допомогою самців інших коропових риб (коропа звичайного,
лина, карася звичайного). При цьому спермій, який потрапляє в яйцеклітину, не запліднює її,
а лише стимулює подальший розвиток. У результаті народжуються тільки самки карася, які
нічим не відрізняються від материнських організмів. Такий спосіб розмноження називають
гіногенезом. Вважається, що триплоїдний срібний карась або місцевий для Європи, або
завезений дуже давно. Двостатеві популяції найчастіше диплоїдні, тобто мають нормальний
подвійний набір хромосом [3]. Наведені вище матеріали свідчать про значну цінність
інформації щодо срібного карася. Такі сторони біології срібного карася в водоймах різного
географічного розташування, як морфологія, закономірності росту, статева структура
популяції, особливості розмноження не отримали докладного висвітлення в літературі або
взагалі залишилися не вивченими. Безсумнівне значення має виявлення сучасного стану
популяцій вищезазначених таксономічних підрозділів карасів і порівняння їх
морфометричних показників для виявлення існуючих біоморф і клонів.
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Виявлення особливостей розмірно-масової, вікової і статевої структури популяцій
карася срібного з південних і центральних водойм України представляє значний науковий та
практичний інтерес.
Матеріалом для проведення досліджень слугували срібні карасі, надані рибалками з
озера Сасик (Кундук) (Одеська область) і Канівського водосховища (Київська та Черкаська
область). Обробку іхтіологічного матеріалу проводили за загальноприйнятою методикою
І.Ф. Правдіна [4]. Зазначені особи в кількості по 30 шт. з кожної водойми проміряли за
такими параметрами: L – загальна довжина тіла; l – промислова довжина; H – максимальна
висота; C – довжина голови; М – маса тіла.
Досліджувані водойми відрізняються між собою гідрологічним і гідрохімічним
режимом, а також кліматичними умовами, пов'язаними з географічним розміщенням. Озеро
Сасик знаходиться на півдні, а Канівське водосховище - в центральній частині України.
Відстань між ними становить понад 500 км.
Для проведення порівняльного аналізу були отримані розмірно-масові показники
особин зі згаданих водойм. Самки карасів озера Сасик мають наступні показники:
L= 217,5±15,1; l=182,5±13,2; C=45,3±8,3; H=78.1±8,6; M=207.2±12,1. Самці: L= 201,1±12,4;
l=169,7±7,2; C=43,1±5,4; H=71,8±6,6; M=149,1±10,1. У Канівському водосховищі ці
показники мають наступний вигляд. Самки: L= 212,6±13,1; l=177,7±11,2; C=43,1±6,3;
H=76,3±6,6; M=178,5±11,1. Самці: L= 207,0±12,4; l=172,0±9,2; C=42,0±4,4; H=73,3±6,6;
M=162,1±7,1. Як видно з наведених даних, за морфометричними показниками в цілому
спостерігається подібна картина. Викликає подив значна маса самок озера Сасик. Що ж
стосується співвідношення статей, то тут є істотні відмінності. В озері Сасик самців більше в
два рази, ніж самок, а в Канівському водосховищі - навпаки: самок в чотири рази більше, що
явно вказує на гіногенетичний характер популяції.
С.В. Межжерін та С.В. Кокодій [3] приводять параметри п'яти форм карасів. Цим
формам вони дають наступний опис: C. gibelio-1 - невисокотілий; C. gibelio-2 – високо тілі;
C. gibelio-3 - низькотілий. Амфіміктичний C. auratus - це помірно прогонисто і недовготілий
карась. Гібриди С. auratus-gibelio-2 ближче до C. auratus, хоча і займають по ряду ознак
проміжне по відношенню до C. gibelio-2 положення [3]. Для порівняння нами проведені такі
ж розрахунки.
Аналіз результатів показав значну різницю абсолютних і відносний морфометричних
показників особин з південних і центральних регіонів України від особин північних регіонів.
Це підтвердило думку раніше згаданих авторів про те, що розширене ними до п’яти число
клонів, не вичерпує всього розмаїття гіногенетичних форм срібних карасів в Центральній
Європі.
Отримані нами дані свідчать про поліклонову структуру срібних карасів південних і
центральних популяцій України. Значні їх відмінності від морфометричних показників
особин з інших регіонів свідчать про більшу кількість клонів і форм, ніж описано в
літературі. Остання обставина свідчить про необхідність продовження досліджень в цьому
напрямку.
Література
1. Вехов Д.А. Деякі проблемні питання біології срібного карася Сarassius auratus s.lato //
Науково-технічний бюлетень лабораторії іхтіології ІНЕНКО. 2013. Вип. 19. С. 5–38.
2. Межжерін С.В., Лисецький І.Л. Генетична структура популяцій карасів
(Cypriniformes,
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Середньодніпровського басейну // Цитология и генетика. – 2004. – 38, № 5. – С. 45–54.
3. Межжерін С.В., Кокодій С.В . поліклоновой структура європейських срібних карасів
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Науковий керівник – Н. Я. РУДИК-ЛЕУСЬКА, к. б. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Київське водосховище, як головне у каскаді Дніпровських водосховищ,
характеризується багатим та різноманітним складом фітопланктону. У різні сезони року на
окремих його ділянках зустрічається від 70 до 150 видів водоростей, чисельність яких
коливається у межах від 1,5 до 10 млн. клітин, а біомаса в основному плесі від 1,2 до 8,4 г/м3.
В затоках та влітку на водосховищі ці показники можуть значно підвищуватися. Основну
частину біомаси в усі пори року складають діатомові (70–90 %), друге місце займають зелені,
головним чином протококові. У весняно-літній період на окремих ділянках зустрічаються
вольвоксові та євгленові водорості (2,0–4,0 %).
В літню пору року у водосховищі відмічається «цвітіння» води за рахунок в основному
інтенсивного розвитку синьо-зелених водоростей, які охоплюють до 50 % акваторії.
Найбільш інтенсивно «цвітіння» відбувається на нижніх пригреблевих ділянках та залежить,
головним чином, від режиму проточності та метеорологічних умов року. Середня біомаса
фітопланктону складає 5,7 г/м3.
Зоопланктон – вторинна продукцiя водойми. Основну чисельнiсть зоопланктону
складають в бiльшостi випадкiв коловертки, гiллястовусi i веслоногi рачки. У складi
зоопланктону виявлено 169 видiв, у тому числі коловертки – 37, гiллястовусi та веслоногi
ракоподібні – 44. Середня маса планктону дорівнює 3,9 г/м3. По чисельності видів у
зоопланктоні переважають коловертки, але по біомасі – гіллястовусі. Кiлькiснi показники
розвитку зоопланктону однорідно розподіляються від поверхні до дна.
Зообентос чистих та слабозамулених пісків Київського водосховища бідний як по
видовому складу так і по кількості організмів (середня чисельність – 23,5 тис.екз.м2). На
чистих пісках домінують олігохети та личинки хірономід, які створюють 80 % біомаси, на
слобозамулених пісках – нематоди, хірономіди, олігохети. На сильно замулених пісках
бентос багатий та різноманітний, середня кількість організмів на м2 дорівнює 705,6 тис.екз.
Домінують корненіжки (до 87 % загальної чисельності), нематоди (12 %). На мулі бентос
складається головним чином з олігохет (40 %), копепод (30 %) та остракод (15 % від
загальної біомаси). Середня біомаса бентосу досягає 10 г/м2 [1-3].
Формування іхтіофауни відбувалось за рахунок риб Дніпра. Внаслідок будівництва
гребель деякі прохідні види зникли зі складу іхтіофауни верхньої частини Дніпра. У даний
час іхтіофауна представлена 50 видами риб, основними промисловими є: лящ, судак, синець,
чехоня, плітка, плоскирка, уклея, щука, окунь, налим.
Таким чином, фітопланктон у водосховищі представлений в основному діатомовими
водоростями, вторинна продукція за чисельністю переважають коловертки, а за біомасою
гіллястовусі ракоподібні. Зообентос представлений в осному личинками хірономід та
олігохетами, на замуленому дні – корененіжки. Кормову базу даної водойми можна
охарактеризувати як середньокормну.
Література
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АКЛІМАТИЗАЦІЙНІ РОБОТИ ВІДНОСНО КЛАРІЄВОГО СОМА В УКРАЇНІ
М. Г. ГОРКАВА, студент
Науковий керівник – С. В. ДУДНИК, к. б. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Акліматизація нових видів риб для вирощування у природних і штучних водоймах
нашої країни продовжує залишатися важливою частиною комплексних заходів щодо
відтворення водних живих ресурсів. Основне її завдання полягає у підвищенні
рибопродуктивності та господарської цінності водойм, поліпшенні видового складу їх
іхтіофауни, збереженні і збільшенні чисельності цінних видів риб за рахунок розширення
ареалу їх існування. Для аквакультури важливе значення має поповнення асортименту
товарної продукції, особливо якщо вона є конкурентоспроможною на ринку та користується
попитом.
В останні п’ять років як новий об’єкт в аквакультуру України впевнено входить
африканський кларієвий сом (Clarias gariepinus, Burchell, 1822). Цей досить великий сом
сягає довжини до 1,7 м за ваги 60 кг. Середня його довжина становить 1–1,5 м. На даний
момент в Україні існують дуже сприятливі умови для вирощування саме цього виду риб:
дешевий та якісний український посадковий матеріал, доступні українські корми, модульні
рибні ферми на 40 % дешевше за європейські аналоги. Кларієвий сом – соціальна риба,
вартість якої на ринку не перевищує 60 грн за кілограм, що говорить про його велетенські
перспективи на столі малозабезпечених верств населення. Також риба дуже добре піддається
подальшій переробці (вудження, філетування), що дозволяє навіть невеликим господарствам
створити добавлену вартість [2].
Освоєння даного виду для акліматизаційних робіт потребує ретельного дослідження
його рибоводних властивостей та адаптаційних здатностей до нових умов існування, що
визначає актуальність нашої роботи.
Батьківщиною африканського кларієвого сома є Північно-Східна Африка та Близький
Схід, де він мешкає у річках Ніл та Йордан. Спочатку його було інтродуктовано у водойми
Центральної та Західної Африки, а згодом – у прісноводні водойми Бразилії, В’єтнаму,
Індонезії, Східного Тимору, Індії, Туреччини [4].
Дещо пізніше даним видом зацікавилися рибничі господарства європейських країн,
зокрема, Нідерландів та ФРН. Перші ферми з вирощування кларієвих сомів з’явилися у
Нідерландах у 1980 році. З 1985 до 1986 р. у цій країні було організовано понад 60 ферм, які
вже давали майже 300 т, риби. У 1992 році виробництво африканського кларієвого сома
досягло понад 1 235 т, причому 71,3 % від загального обсягу виробництва, тобто 880 т,
припадало на 8 великих ферм.
Раніше України освоєння кларієвого сома відбулося у Росії. Але подібних до
голландських масштабів воно не досягло. Нині на території Російської Федерації одна з
найбільш відомих ферм з вирощування африканських кларієвих сомів – ТОВ «Акваторія»,
розташована у м. Орел, виробляє до 100 т товарної риби. Існує ряд інших дрібних
господарств, які вирощують переважно невеликі обсяги товарного сома (не більше 50 т/рік).
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В Україні найбільш зацікавлені у розведенні і вирощуванні африканського кларієвого
сома дрібні приватні рибничі підприємства, які можуть працювати з УЗВ (установками
замкнутого водопостачання).
Технологія розведення і вирощування африканського кларієвого сома залежить від
напряму рибництва. Екстенсивний напрям вимагає невеликих стартових капіталовкладень на
будівництво і облаштування ділянки для риборозведення. Живлення об’єкта у цьому випадку
відбувається природними кормами. Він є всеїдним видом, хоча віддає перевагу
зоопланктону. Вихід товарної риби невисокий.
Інтенсивний напрям вимагає облаштування УЗВ з контрольованими умовами. При
цьому для риби створюються сприятливі умови: відповідний термальний режим – 25–30 оС,
очищення басейнів від продуктів їхнього метаболізму, концентрація розчиненого кисню у
воді на рівні 10 мг/л, рН=6,5–8,0, відповідний віку раціон. Вихід товарної риби залежить від
використовуваних штучних кормів та збалансованості раціонів. Сом може вирощуватися з
іншими видами риб, виступаючи у ролі санітара, але слід пам’ятати, що він хижак [1].
Характерною особливістю досліджуваного виду є наявність у нього допоміжних
органів дихання – так званого надзябрового органу, заповненого повітрям. Спеціальні
дослідження показали, що надзябровий орган містить тільки повітря і найбільш ефективно
працює за вологості повітря 81 %. Обидва органи – зябра, і «легені» – необхідні для
життєдіяльності, але надзябровий орган важливіше. Повне припинення дихання зябрами
призводить до смерті через 14–47 год. Якщо йому перепинити доступ до поверхні води, він
гине вже через 9–25 год., а без води і повітря гине за кілька хвилин. Найкраще сом
почувається, коли концентрація розчиненого у воді кисню перевищує 4,3 мг/л та існує
доступ до поверхні води [3].
Двоякодишність даного виду вимагає ретельного підходу щодо реалізації
акліматизаційних робіт відносного нього у природних водоймах, оскільки він може
самостійно розселятися у сусідні водойми, що знижує екологічну безпеку інтродукцій,
оскільки можливі наслідки його неконтрольованого розселення не прогнозовані [2].
У світлі останніх даних щодо кліматичних змін у нашій країні, і зокрема, змін
термічних режимів, у тому числі і сум активних температур у водоймах різних природних
зон, деякі вчені відмічають можливість зміщення меж рибоводних зон і наявність у каналах і
невеликих водосховищах Півдня сукупності екологічних умов, які відповідають вимогам
даного виду. Для таких водойм африканський кларієвий сом може розглядатися як
перспективний вид повноциклічної акліматизації промислово-господарської форми. Проте,
такі акліматизаційні роботи потребують ще детальних досконалих досліджень.
Висновки. Таким чином, нині можна стверджувати, що африканський кларієвий сом є
дуже перспективним об’єктом аквакультури у нашій країні і може використовуватися в
акліматизаційних роботах. За розведення і вирощування його в УЗВ можна мати гарні
прибутки. Товарна вартість даного виду дешевше ніж популярних представників
аборигенної іхтіофауни України, проте він не поступається їм у якості та смакових
властивостях.
Повноциклічна акліматизація даного виду у природних водоймах вимагає подальших
детальних досліджень його біолого-екологічних властивостей та можливих напрямів впливу
на екосистеми водойм, які можуть бути придатними для його вирощування.
Більш доступним є розведення і вирощування африканського кларієвого сома за
індустріального рибництва, тобто на водоймах-охолоджувачах енергетичних об’єктів.
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ПЕРСПЕКТИВИ РИБОГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ
ОЗЕРА КАТЛАБУХ
О. С. ГОТОПІЛА, студент
Науковий керівник – К. І. БЕЗИК, асист.
Одеський державний екологічний університет
Вступ. На відміну від багатьох країн, в Україні відносно мало озер, а наявні в
переважній більшості малі за розмірами. Тим більше привертає до себе увагу
рибогосподарське використання наявного озерного фонду. В умовах різкого скорочення
земельних і водних ресурсів перспективи рибництва бачаться в інтенсифікації виробництва
риби на базі існуючих господарств і використання водних угідь, що дозволяють
застосовувати заходи інтенсифікації виробництва товарної риби.
Серед рибогосподарських водойм Одеської області привертає до себе увагу озеро
Катлабух, що перебуває в підпорядкуванні рибколгоспу “Придунайська нива”. Воно давно і
ефективно використовується для виробництва товарної риби, проте, залишаються значні
резерви поліпшення виробництва
Мета дослідження: аналіз сучасного стану іхтіоценозу озера Катлабух та особливостей
організації тут рибного господарства (СТРГ).
Матеріали і методи дослідження. Оцінка гідрохімічного, гідробіологічного та
гідрологічного режимів озера Катлабух, сучасний стан та перспективи розвитку
промислового лову, штучного зариблення озера цьоголітками коропа та рослиноїдних риб.
Результати дослідження. За видовим складом озеро Катлабух характеризуються
високим рівнем різноманіттям іхтіофауни в порівнянні з іншими водоймами, розташованими
в українській дельті р. Дунай. В різні роки іхтіофауна озер налічувала від 32 до 58 виді та
була представлена в основному прохідними, напівпрохідними та аборигенними видами. В 60і роки в результаті спрямованої інтродукції в озерах з’явилися рослиноїдні рибі та срібний
карась. Разом з тим деякі прохідні та напівпровідні види стали рідкими, або зовсім не
зустрічаються в уловах.
За результатами наших досліджень, в цей час, іхтіофауна озера Катлабух представлена
24 видами риб, що належать до 6 родин. Найбільш широко представлена родина коропових.
Більшість видів, що зустрічаються і озерах Ялпуг-Кугурлуй належать до прісноводних риб.
Друге місце займають прохідні та напівпровідні види. Приведені данні свідчать, що
іхтіофауна озера, хоча і із значними змінами, все ж таки зберігає видове різноманіття. Хоча
видове різноманіття іхтіофаун оз. Катлабух ще залишається на високому рівні, катастрофічне
падіння уловів основних промислових аборигенних видів вказує на скрутний і навіть
катастрофічний стан їх природних популяцій. Це свідчить про необхідність поліпшення умов
їх природного відтворення та розробки низки заходів щодо їх штучного розведення.До
зарегулювання іхтіофауна озера характеризувалася різноманітністю видового складу. В озері
зустрічалися майже всі види риб, проживаючи в Дунаї. Після зарегулювання із складу
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іхтіофауни випали або втратили промислове значення ряд цінних прохідних або озернорічних видів риб.В теперішній час основними промисловими видами риб в озері Катлабух є
карась, лящ, судак, сазан-короп і товстолобики
Висновки і пропозиції. Отже, розвиток рибного господарства в регіоні, як показала
багаторічна практика рибництва сприяє переведення рибогосподарської експлуатації
придунайських озер в режим спеціалізованих товарних рибних господарств (СТРГ), що
передбачає перехід водойм у користування одного господаря, або асоціації користувачів.
Режим СТРГ, існуючих майже на всіх придунайських озерах, обумовлений веденням тут
інтенсивного рибного господарства, що ставить метою збільшення вилову риби. У зв’язку з
цим найбільш важливим є питання штучного формування структури іхтіокомплексу, видовий
склад якого і чисельне співвідношення компонентів буде забезпечувати найбільш ефективне
використання природної кормової бази водойми, стабільні промислові улови при помірному
навантаженні на середовище та відновленні і збереженні біорізноманіття.
УДК 639.3.045
АКЛІМАТИЗАЦІЯ РИБ, ХАРЧОВИХ І КОРМОВИХ БЕЗХРЕБЕТНИХ
В. О. ГРИГОР’ЄВА, студент
Науковий керівник – О. М. СОБОРОВА, асист.
Одеський державний екологічний університет
Вступ. Акліматизація риб і кормових безхребетних є складовою частиною комплексних
заходів щодо відтворювання рибних запасів і кормових ресурсів у водоймищах. Завданням
акліматизаційних робіт є підвищення продуктивності і господарської цінності водоймищ,
поліпшення видового складу фауни, а також збереження і збільшення чисельності окремих
цінних видів водних організмів за рахунок розширення ареалу. Здійсненням акліматизаційних
робіт займаються виробничо-акліматизаційні зональні станції, розташовані в найкрупніших
промислових басейнах. Центром акліматизаційних робіт є Головне управління по охороні і
відтворюванню рибних запасів і регулюванню рибальства (Головрибвод).
Мета дослідження: ознайомитися з основними об’єктами акліматизаційних робіт в
Україні серед кормових безхребетних.
Матеріали і методи дослідження. На основі навчальної літератури було
проаналізовано особливості основних видів акліматизації риб серед кормових безхребетних
та визначено основні поняття акліматизації.
Результати дослідження. Як успішну акліматизаційну роботу в нашій країні можна
назвати вселення в Чорне море поліхет і молюска синдесмії, які є кормовим бентосом.
Акліматизація судака, сазана і ляща в о. Балхаш дозволила збільшити рибопродуктивність до
8 кг/га. Успішно акліматизована горбуша в басейні Білого моря, а також мізиди в
Каховському і Цимлянському водосховищах. Яскравим прикладом таких робіт є вселення
далекосхідної кефалі пиленгаса в Азовське і Чорне море, яка в даний час вже зайняла своє
провідне місце в рибному промислі цих басейнів. В процесі акліматизації особини і популяції
проходять адаптації до умов навколишнього середовища. Пристосування до біотичних і
абіотичних чинників пов'язані з морфо-функціональними змінами. Акліматизація безхребетних
– один із визнаних шляхів збагачення природної кормової бази водойм. Серед безхребетних
попитом для створення кормової бази промислових видів риб користуються мізиди,
гаммариди (бокоплави), ракоподібні (гіллястовусі, веслоногі, зяброногі), нереїди, поліхети,
молюски (синдесмія, монодакна). Нині більшу частину акліматизаційного фонду становлять
ракоподібні, молюски і черви, поширені в опріснених затоках та гирлах річок Азовського і
Чорного морів.
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Розрізняють 5 основних понять акліматизації: Інтродукція – будь-яке переселення особин
виду у водоймище, яке не освоєне ним раніше. Акліматизація – процес пристосування
інтродукованих особин виду до нових умов середовища, а також формування в цих умовах нової
популяції. Вселення (заселення) – переселення особин виду у водоймище, умови середовища в
якому мало або абсолютно не відрізняються від умов материнського водоймища даного виду
гідробіонтів. Зарибнення – це регулярний випуск молоді аборигенних видів в природне для них
водоймище. Натуралізація – кінцевий і вищий етап акліматизації.
Ступінь пристосованості особин обумовлена пластичністю і обмежена в основному
спадковими властивостями виду, а реакція особин (відповідь організму на дію середовища)
обмежена їх фізіологічною пластичністю. Адаптація особин залежить від їх спадковості,
фізіологічної пластичності, стадії їх розвитку та характеру реагенту.
Висновки і пропозиції. Багато природних водойм через умови, які склалися історично,
мають бідні іхтіокомплекси або населені видами малої промислової значущості. Деякі з них
збідніли під впливом негативних змін умов навколишнього середовища, надмірної
експлуатації і потребують відновлення або удосконалення фауністичних комплексів. Для
штучно створених водойм необхідне науково обґрунтоване планомірне конструювання
флори і фауни. У результаті використання накопичених знань і досвіду акліматизаційних
робіт багато водойм нині вже поповнилися новими цінними видами.
УДК 639.3:597.551.41 (477)
РИБОВОДНЕ ОСВОЄННЯ КЛАРІЄВОГО СОМА В УКРАЇНІ
О. О. ДЕБЕЛА, студент
Науковий керівник – С. В. ДУДНИК, к. б. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Підвищення економічної ефективності виробничої діяльності рибничих підприємств
постійно потребує освоєння нових перспективних об’єктів для розведення. Одним із таких
об’єктів нині вважається африканський кларієвий сом [1;3]. Він є невибагливою рибою,
швидко адаптується до різних умов утримання і має унікальну стійкість до дефіциту кисню,
стійкий до різних інфекційних захворювань, може вирощуватися за високих щільностей
посадки (до 800 кг живої маси на 1 м³ води).
М’ясо у кларієвого сома білого кольору, має ніжний і соковий смак. Це достатньо
цінний продукт харчування. Вартість його на продуктовому ринку складає 60–70 грн, тому
він є доступним для усіх верств населення нашої країни. У м’ясі африканського кларієвого
сома жирність складає до 3,95 %, загальний вміст білка сягає до 17,9 %. Таке співвідношення
жирів і білків (1:4,54) позитивно впливає на якість харчового продукту. Смакові, дієтичні і
кулінарні властивості кларієвого сома високі. Суттєвою перевагою товарної рибної продукції
з нього є висока технологічна продуктивність: як м’яса у тушці, так і його філейної частини:
зі шкірою – 51,6 %, без шкіри – 45,4. З огляду перерахованих чинників рибоводне освоєння
кларієвого сома для розведення і вирощування в Україні є нині актуальною проблемою.
Вивчення біолого-екологічних особливостей даного виду показало, що природний
ареал його поширення охоплює усі водойми Африки, включаючи водні об’єкти Сахари.
Зустрічається він і в басейні річки Іордан, у водоймах Південної та Південно-Східної Азії.
Ввезення посадкового матеріалу з-за кордону може бути одноразовим. Далі можна
отримувати місцевий посадковий матеріал [2].
Африканський кларієвий, або мармуровий кларієвий сом, або нільський кларіус є
теплолюбивою рибою. Оптимальна фізіологічна температура для нього коливається у межах
від 25 до 30 °С. Найкраще його вирощувати у водоймах-охолоджувачах енергетичних
105

72 Всеукраїнська науково-практична студентська конференція присвячена 120-річчю
заснування НУБіП України, Київ, 2018

Гідробіологія та іхтіологія
об’єктів чи промислових підприємств. Добре почуває себе він і в УЗВ. Проте він стійкий до
перепаду температур і витримує зниження температури до 18–12 °С.
Досліджуваний вид пристосований до існування за низької концентрації кисню,
високого вмісту аміаку та органічних речовин у воді. Переносить рівень солоності води до
10 ‰.
Даний вид майже всеїдний. Раціон його живлення залежить від віку і розміру риби.
Личинки і мальки африканського кларієвого сома живляться переважно зоопланктоном.
Личинкам корм задають з розрахунку 10 % від маси риби на добу, коли їх середня вага
досягає 0,25 г і близько 5–6 % від маси риби на добу, коли їх вага досягає 5 г. Мальків
годують кормом, закладаючи його в годівниці. Годівлю рекомендовано здійснювати до 10
разів на добу. Більш старші риби харчуються молюсками, раками, хірономідами,
волохокрильцями, поденками, корм їм закладають на ґрунт. За досягнення 30 см у довжину і
більше особини можуть живитися іншою рибою. У рибничих господарствах для годівлі
кларієвого сома можна використовувати коропові комбікорми, проте ефективність їх
засвоєння даним видом невисока. Краще він споживає і засвоює форелеві комбікорми За їх
використання він росте швидше.
У зимовий час африканські кларієві соми впадають у сплячку, проте, підростаючих
цьоголіток необхідно обов’язково підгодовувати, виходячи з принципу: чим тепліше
температура води, тим більше корму необхідно рибам.
Статевої зрілості кларієвий сом досягає у 6–10 місяців. Вага його у цей період
становить 400–500 г, довжина – близько 30–40 см. Природний нерест сома розпочинається,
коли температура води у водоймах досягає 18 °С. Упродовж року за сприятливих температур
він нереститься декілька разів. Це дуже важливо для рибничих підприємств, особливо за
наявності можливості підтримувати необхідну для нересту даного виду температуру.
Кількаразовий нерест на протязі року забезпечує отримання необхідної кількості
рибопосадкового матеріалу, що дозволяє постійно мати рибу для реалізації і отримувати
оборотні кошти.
У рибничих господарствах відтворення африканського кларієвого сома відбувається за
допомогою застосування гормональної стимуляції. У Польщі використовували гіпофіз
коропа, але у останній час надають перевагу препарату овопел. Концентрація гіпофізу має
складати 4,0 – 4,5 г/кг, тоді як овопелу – 1 гранула/кг. Під час ін’єктування самок утримують
окремо, оскільки вони бувають дуже агресивні і можуть пошкодити одна одну. Самців
утримують у одному басейні. Плодючість самок складає до 20 тис. ікринок. Вона залежить
від віку риби, нерест відбувається циклічно, в кілька підходів.
Для отримання сомової ікри рибоводи формують гнізда, які дуже схожі на гнізда у
природних умовах, розміщуючи їх у зручних для збору місцях. Отриману таким чином ікру
штучно осіменяють молоками самців, а потім розміщують у спеціальних акваріумахінкубаторах. Вихід личинок сягає 90 – 95 %. Африканський кларієвий сом може вражатися
дигенетичними сисунами, тому потрібен постійний контроль для санітарним станом умов
його вирощування.
Висновок. Африканський кларієвий сом є перспективним об’єктом для рибоводного
освоєння в Україні. Він успішно може забезпечувати високу швидкість росту і дозрівання в
установках із замкнутим водопостачанням. Соми витримують високі щільності посадок,
незначний дефіцит кисню, досить високу концентрацію амонійного азоту та нітритів.
Здешевлює виробництво рибної продукції використання посадкового матеріалу українського
походження. Найкраще для його годівлі використовувати високопротеїнові форелеві
комбікорми.
Література
1. Африканський кларієвий сом (Clarias gariepinus) – цінний об’єкт рибництва
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://darg.gov.ua/files/1/afr_som.doc
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УДК 639.512
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КРЕВЕТОК
А .А. КАГАНЮК, студент
Науковий керівник – Р. С. ПЕНТИЛЮК, к. с.-г. н., доц.
Одеський державний екологічний університет
Креветки – одні з самих дрібних вищих ракоподібних, що відносяться до ряду
десятиногих раків і є найбільш високоорганізованими тваринами з усього класу
ракоподібних.
Розміри креветок в середньому складають всього 2–30 см, а тіло стисле з боків. Серед
них є морські і прісноводні, планктонні і придонні види, але переважна більшість є
глибоководними. Креветки зустрічаються практично у всіх морях і океанах, надаючи
перевагу теплим водам. Відомо близько 100 видів цих ракоподібних. Майже все тіло
креветки займає масивне черевце – абдомене, а голова та грудна частина значно коротші.
Перша пара ніжок являє собою невеликі клешні. Для плавання креветка використовує задні
пари ніг і хвостові пластини.
Останнім часом все частіше виникає питання – чи можна вирощувати креветок в
нашому кліматі? Звичайно можна, але не всі види. В наш час найпопулярніші для
вирощування в умовах аквакультури є такі види креветок: Penaeus monodon (тигрова
креветка), Penaeus vannamei (Білонога тихоокеанська креветка) і Macrobrachium rosenbergii
(малайзійська креветка). Дві перші є морськими видами, а остання – прісноводна. Крім цих
видів з родуPenaeus ще вирощують P. indicus (індійську), P. stylirostris (східну блакитну) та
ще декілька видів, але вони не набули такої популярності в аквакультурі як три
вищезгаданих види.
Для вирощування солонуватоводних креветок необхідна вода з солоністю від 15 до 35
проміле. Температура вирощування від 17 до 34 °C (оптимальна – 28–30 °C), вміст кисню не
нижче 4 мг/дм3. Для прісноводної креветки умови за температуроюта киснем майже не
відрізняються, але вода, звичайно, повинна буди прісною.
Для вирощування використовують післяличинку (тобто креветку, яка пройшла
личинкову стадію) у віці 10–12 днів. До стадії післяличинки маленька креветка проходить
шлях від науплії (зоєа, мизис) до післяличинки за 10–15 днів. Далі личинку підрощують ще
протягом 3–4 тижнів, коли вона досягає маси 0,2–0,3 г і тільки після цього її можна
висаджувати в постійні ємності для вирощування, дотримуючись оптимальних значень
основних параметрів.
Основні потреби при вирощуванні креветок: температура води; солоність води;
наявність кисню; наявність якісних кормів; перероблення продуктів життєдіяльності.
Температура. Джерелами тепла можуть бути твердопаливні котли, теплові насоси,
електрика, газ. Деякі фермери в США використовують когенератори, які дозволяють при
спалюванні палива отримувати теплову та електричну енергію. Для збереження тепла
потрібна будівля з найменшими коефіцієнтами тепловтрат. Це може бути утеплений ангар,
утеплена будівля, і найпростіший варіант – промислова теплиця. У випадку з теплицею
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потрібно додатково утеплити стіни басейну. Чим краще утеплена будівля, тим менше буде
потрібно витратити на опалення.
Прісну воду потрібно фільтрувати через механічний багатоступінчастий фільтр, а
також через пристрій УЗВ або озонатор. Потрібно максимально очистити воду від
механічних суспензій, а також від можливих патогенів. До запуску післяличинки воду
необхідно ретельно продути за допомогою аераторів. Тобто потрібно включити все
обладнання заздалегідь, днів за 5–7 до запуску личинки. Воду потрібно підігріти до
оптимальної температури вирощування.
Солоність. У випадку з морською водою, потрібно розчинити у підготовленій прісній
воді морську сіль з розрахунку 15–25 кг солі на 1000 літрів води. Сіль морська не будь-яка
підходить, а спеціальна штучна сіль з наближеним до океанічної води іонічним складом.
Кисень. Так як буде дуже тепла вода і щільна посадка креветки (6–8 кг на 1 м3), то
насичення киснем проводиться за допомогою спеціальних форсунок. Потрібно постійно
контролювати рівень кисню за допомогою спеціальних контролерів. Сучасні контролери
дозволяють навіть віддалено отримувати дані про стан водойми. Також за допомогою цих
контролерів можна підключити аварійну подачу чистого кисню (або додаткових аераторів) в
разі непередбачених ситуацій.
Годівля. Креветка дуже вередлива в кормах. Це не риба, яка ковтає корм цілком.
Креветка чекає, щоб корм трохи набряк і тоді вибирає звідти найсмачніші шматочки.
Завдання виробників кормів створити корм такої щільності і з такими компонентами, щоб
креветка поглинала якомога більше смачних частин. Для вирощування одного кілограма
креветки потрібно 1,5–2 кг корму. У креветочному кормі використовується до 25 %
високоякісної рибного борошна.
Переробка продуктів життєдіяльності. Проводиться за сучасною технологією, яка
називається біофлокуляція. Продукти розпаду білків (амоній) переробляються за допомогою
бактеріальних пластівців. Крім бактерій в цих пластівцях селяться найпростіші, коловертки
та інша дрібнота. Цими ж пластівцями ще й харчуються самі креветки. Для того, щоб ця
технологія працювала, потрібно створити аеробні умови (з доступом кисню), ці пластівці
повинні постійно бути в підвішеному стані, щоб всі жителі цих мікроколоній отримували
необхідну кількість кисню. Для цього вода в басейнах активно перемішується за допомогою
аерації, насосів, ерліфтів і т.д. Оптимальне число наявності цих пластівців у воді 15 мл на
кожні 1000 мл води. Для видалення зайвих пластівців використовується осаджувальні
колони (гідроциклони) і протеїнові флотатори, звідки осад зливається в каналізацію. На
кожні 100 м3 води знадобитися близько 2 кВт/год електроенергії.
Існує думка, що вирощування креветки – дуже важке заняття. Це дійсно так, але в
основному це стосується вирощування прісноводної креветки макробрахіум Розенберга, яка
за рядом причин (неправильне годування, сортування) відрізняється високим рівнем
канібалізму, і вчені просто не могли знайти шляхів для вирішення цього питання.
Перша в Україні ферма для вирощування білоногої тихоокеанської креветки, яка в
наших супермаркетах продається під назвою креветка ваннамей, називається «Креветка-5»,
яка дає можливість вирощувати смачну свіжу креветку в кількості трохи більше ніж 5 000 кг
на рік. Для вирощування креветки цього виду використовується підсолена вода, оскільки ця
креветка хоч і вважається морським видом, але личинка та молодь цього виду зростає в
гирлах річок, мангрових лісах, де солоність води набагато менше, ніж у відкритому морі.
Вирощування креветки проводиться в басейнах з теплою водою (26–28 ºС) за
спеціальною біофлок-технологією, в процесі якої посилена аерація, присутність певної
кількості азоту і вуглеводнів (протеїни і вуглеводи) в наслідок життєдіяльності креветок
створюють біологічно активну суспензію (активний мул) або біофлок, що представляє собою
біоценоз зоогенних скупчень (колоній) бактерій і найпростіших організмів, які беруть участь
переробки продуктів розпаду білків і вуглеводів. В процесі ці скупчення флокулюють в
108

72 Всеукраїнська науково-практична студентська конференція присвячена 120-річчю
заснування НУБіП України, Київ, 2018

Гідробіологія та іхтіологія
пластівці, тому цю суспензію і називають біофлок. Процес вирощування не вимагає зливу
забрудненої води, підготовлена вода доливається в міру випаровування. Тобто вода
використовується знову і знову, що дає можливість економити на цьому ресурсі. В системі
передбачений спеціальний фільтр – флотатор, за допомогою якого контролюють рівень
біофлока у воді (не більше 20 мг/дм3) , інакше зябра креветок будуть забиватися і фермер
буде нести втрати.
Проект «Креветка-5» дає можливість вирощувати свіжу, неморожену креветку
практично в будь-якому місці. Модуль для вирощування складається з 4 басейнів розміром
4х22 м, 4 фільтрів-відстійників, 4 флотаторів, насосів, компресорів, розпилювачів, труб,
генератора кисню, контролера розчиненого кисню, рН, електропровідності тощо.
УДК 574/64: 502.51
ПОШИРЕННЯ СОНЯЧНОЇ РИБИ В РІЗНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
С. О. КАЙСТРО, студент
Науковий керівник – І. С. МИТЯЙ, к. б. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Минуле століття характеризувалося особливо інтенсивним впливом людини на
навколишню природу, в тому числі на водні екосистеми. В результаті створення
водосховищ, каналів, осушення водно-болотних угідь, розвитку широкої мережі водних
транспортних шляхів, яка поєднала різні басейни, а також за рахунок навмисних і
ненавмисної інтродукції відбувається розширення природних ареалів риб та інших водних
організмів, не характерних для даних територій. Цей результат прямої або опосередкованої
діяльності людини, природно, охоплює водойми України. Серед риб, які недавно появились
в наших водоймах слід згадати сонячну рибу (царьок, сонячний окунь) - Lepomis gibbosus
(Linnaeus, 1758) з родини Цетрархових (Centrarchidae), ряду Окунеподібних (Perciformes).
В межах України сонячний окунь відомий із пониззя Дунаю, лиманів Ялпуг і Кагул,
озера Сасик, пониззя Дністра (дельта і Дністровський лиман). Одеської затоки,
Тилігульського, Березанського та Дніпровсько-Бузького лиманів і заплавних водойм пониззя
Дніпра, басейну Південного Бугу (Световидов, 1964; Замбриборщ, 1965; Щербуха, 1982,
2004; Мовчан, 2002). З 1996 р. відмічений у внутрішніх водоймах Дніпропетровської обл.
(Новицький, 2005). На початку ХХІ століття цей вид реєструється на сході України
(Дирипаско та ін., 2007).
Поява будь-якого виду в не властивих йому гідроекосистемах викликає низку змін
різного характеру в трофічних, топічних та інших біотопічних зв’язках. Все це викликає
необхідність тотального спостереження за поширенням сонячної риби в Україні та вивченню
його екології.
В основу даного повідомлення покладені матеріали фондових колекцій кафедри
гідробіології та іхтіології НУБіП України, зібраних в 2014-2017 рр. в різних водоймах
України. В ході роботи проведено повний біологічний аналіз за традиційною іхтіологічною
методикою (Правдин, 1966). Об’єм фактичного матеріалу складає 224 особини.
Аналіз зібраних матеріалів показує, що проміряна нами сонячна риба була зловлена в
Курахівському, Лоташівському водосховищах Донецької та Черкаської області, озері
Катлабух Одеської області та в ставу на р. Потік Київської області. Проміри дали наступні
результати. Довжина тіла самок: Курахівське водосховище – 10,2±0,7 см; Лоташівське
водосховище – 9,8±0,2; став р. Потік – 10,3±0,4; озеро Катлабух – 9,9±0,3; Довжина тіла
самців: Курахівське водосховище – 8,4±0,2 см; Лоташівське водосховище – 7,9±0,3; став р.
Потік – 9,0±0,2; озеро Катлабух - 8,9±0,2. Маса самок, відповідно: 25,0±4,5; 10,9±0,9;
19,4±1,5; 16,2±1,3 г. Маса самців, відповідно: 12,5±1,1; 10,9±1,0; 16,5±1,2; 15,5±1,6 г.
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Наведені показники свідчать про те, що самки за розмірами і масою більші за самців.
Співвідношення самок до самців наступне: Курахівське водосховище – 1:3; Лоташівське
водосховище – 1:2; став р. Потік – 1:9; озеро Катлабух – 1:2.
Отримані нами дані свідчать про те, що на всіх пунктах реєстрації стан популяції
сонячної риби знаходиться в оптимальному стану, а перевищення кількості самців над
самками є тому додатковим доказом.
УДК 639.3.05
РІЗНОМАНІТНІСТЬ ХРЯЩОВИХ РИБ
Д. О. КАЛІСТИЙ, студент
Науковий керівник – Ю. В. ОСАДЧА, к. с.-г. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Більшість акул – хижаки, що полюють у товщі води на різноманітних тварин: від
дрібних планктонних організмів до великих за розмірами інших видів риб, головоногих
молюсків та водяних ссавців (дельфіни, тюлені тощо). Здобич вони заковтують цілком або
роздирають на шматки зубами, розміщеними на щелепах у кілька рядів.
У великій печінці акул накопичується жироподібна речовина, що зменшує питому масу
риби. Це важливо для забезпечення плавучості, оскільки у хрящових риб немає плавального
міхура, який визначає плавучість кісткових риб. Акули відкладають від одного до 500 яєць
або народжують водночас від 2 до 100 молодих особин завдовжки від 5 (у карликової акули)
до 150 см (акула-лисиця).
Відомо близько 250 сучасних видів акул. За розмірами вони бувають від 20–30 см (так
звані катранові та кунячі акули) до 20 м завдовжки та масою до 14–20 т. Такі велетні
(велетенська та китова акули), проте, живляться тільки планктоном та дрібною рибою.
Небезпечними для людини є близько 50 видів акул, що полюють на велику здобич. Із них
найвідоміші тигрова акула завдовжки до 9 м та риба-молот, названа так тому, що її голова
розширена в боки на подобі молота.
Поблизу Чорноморського узбережжя України зустрічається один вид акул – катран. Він
має довжину близько метра і безпечний для людини. Зграйки катранів полюють на риб,
молюсків, ракоподібних. Самки народжують живих нащадків.
Найбільш розповсюджені акули в теплих морських водах, морях помірної зони і навіть
проникають в арктичну частку Атлантичного океану. Невелике число видів, наприклад
тупорила акула (Carcharhinus leucas), захоить річки і прісні озера. Акули зустрічаються від
прибережних мілких вод до глибин біля 3600 м. Найбільший за розмірами тіла представник
акул – китова акула (Rhincodon typus), досягає 15 м в довжину і маси тіла більше 10 т;
найдрібніший – карликова колюча акула (Squaliolus laticaudus) завдовжки всього 15 см.
Відомо близько 350 видів скатів. Вони живуть у морях на глибинах до 3000 м. Деякі
мешкають у прісних водоймах (австралійська риба-пилка, річкові хвостоколи тощо). Тіло
більшості скатів пласке, широке та дископодібне (за винятком пилоносих скатів, які за
формою нагадують акул). Шкіра з шипастими лусками або гола.
В електричних скатів є спеціальні утвори для полювання та захисту – електричні
органи, що становлять собою видозмінені м'язи. При збудженні вони здатні давати розряд
напругою від 8 до 300 Вт. Цікаво, що такі органи є і в деяких кісткових риб (електричний
вугор, електричний сомик та ін.).
У Чорному та Азовському морях поширені шипуватий скат (Malacoraja spinacidermis)
та хвостокіл (Dasyatis). У хвостовому відділі останнього є довга отруйна голка, якою він
може поранити.
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Одним із загадкових представників класу хрящових риб є ряд химерових (Chimaera).
Він включає 3 сучасних родини: звичайні химери (Chimaeridae), довгорилі химери
(Rhynochimaeridae) та гачкорилі химери (Callorhynchidae). Промислового значення химери
не мають. Однак викопні химери відомі починаючи з пізнього девону.
Таким чином, клас хрящових риб є надзвичайно різноманітним і представлений
цікавими видами, які потребують подальшого дослідження.
УДК 639.3:575.113
ВУГОР ЄВРОПЕЙСЬКИЙ – ЕКСКЛЮЗИВНИЙ ПРЕДСТАВНИК ШАЦЬКИХ ОЗЕР
А. Р. КНУРЕНКО, студент
Науковий керівник – І. В. ГОНЧАРЕНКО, д. с.-г. н., проф.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Актуальність теми. Вугор європейський (вугор річковий – Anguilla anguilla)
ексклюзивний представник типу хордових, що населяє прісні води, та безпосередньо Шацькі
озера. Має важливе промислове значення та належить до риб прохідного характеру, що надає
особливого значення їхнього методу розмноження.
Мета дослідження. Більш детально проаналізувати спосіб життя, розмноження та
морфо-біологічні особливості гідробіонта – вугра європейського.
Аналітичний огляд. Вугор європейський зустрічається у басейнах Дніпра, Шацьких
озерах та Дністра. Тіло видовжене змієподібне, довжиною до 2 м, частіше 50–150 см. Хоча
розміри тварини залежать від статті особини, оскільки самки більші за самців. Луска дуже
дрібна, а все тіло вкрите слизом. Забарвлення залежить від віку рибини та місця її
проживання. Належить до нічних тварин і харчується переважно молюсками,
ракоподібними, ікрою інших риб та маленькими організмами. Інколи за несприятливих умов,
дорослі особи здатні перелазити по суша з одного водойму в інший.
Статевої зрілості самці досягають в 5–6 років, самки у віці 6–7 років. Для нересту вони
здійснюють довгі міграції до Саргасового моря на великі глибини. Під час подорожі в день
вони пропливають до 30 км. Вже до прибуття у місця розмноження, гідробіонти повністю
формуються та досягають статевої зрілості. Нерест відбувається на великій глибині, дорослі
особини після цього гинуть а з прозорих, відкладених ікринок вилуплюються лептоцефали.
Вони протягом трьох років дрейфують течіями Гольфстріму до берегів Європи. Лептоцефали
– це прозорі личинки, котрі не мають червоних кров’яних тілець в крові і є уже сплюснутими
з боків. Довгий час личинки вугрів вважали представниками нового класу риб.
Цікавим є те, що подорожі вугрів на великі відстані обумовлені на генетичному рівні,
оскільки з кожним покоління ген розмноження в Середземному морі передається нащадкам.
Єдиним , що може вплинути на закодований рефлекс є антропогенні чинники, блокування їх
прохідності.
Під час подорожі (понад 5 000 км в озерах та річках) личинки перетворюються в
мальків котрі набувають характерної вугреподібної форми. Однак, мальки котрі досягли
берегів Європи ще мають прозорго тіла, тому їх часто називають «Скляними вуграми».
Вони входять в гирла річок та поступово розселюються по прісним водам. Повністю
метаморфоз риби закінчується в віці 7–15 років. На цей період голова вугра загострюється,
жовте черево стає сріблястим та збільшуються очі. Взимку вугор впадає в сплячку.
Європейський вугор є цінним об’єктом рибного промислу в Європі. Людина з давніх
часів виловлює цю рибу. Молодих жовточеревних вугрів рибалки ловлять у річках, ставках і
озерах, проте смачне поживне м’ясо дорослих світлих особин цінується вище. Дорослого
вугра у великій кількості добувають під час його осінніх міграцій у морі. У зв’язку зі
скороченням чисельності вугра у наші дні його штучно розводять в річках. Вугор може довго
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знаходитися поза водним середовищем – цим він завдячує товстій шкірі, вкритій шаром
слизу, яка добре пропускає атмосферний кисень.
Висновок. Вугор європейський є представником специфічного видорізноманіття. Його
нерестові подорожі є унікальними, адже він пропливає неймовірно великі відстані аби
лишити потомство. Представники даного виду є цінним продуктом харчування і промислу.
Однак враховуючи великий період метаморфозного розвитку та досягнення статевої зрілості,
вилов цих риб може призвести до зменшення популяції через повільні темпи їх
життєдіяльності.
УДК 636.2.034:636.2.083
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЛОВІВ ПРОМИСЛОВО-ЦІННИХ
ГІДРОБІОНТІВ НА КАНІВСЬКОМУ ВОДОСХОВИЩІ
О. Ю. КОЖУХ, студент
Науковий керівник – І. Ю. КІРЄЄВА, к. б. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Канівське водосховище є наймолодшим серед каскаду Дніпровських водосховищ, воно
утворене шляхом перекриття русла Дніпра поблизу Канева та повністю наповнене у 1972 р.
Для кращого визначення складу та наявності промислово-цінних гідробіонтів проводилися
науково-дослідні лови інститутом гідробіології протягом 10 років. Аналіз даних ловів
дозволяє визначити та спрогнозувати вилов живих біоресурсів, формування іхтіомаси та
популяції гідробіонтів у водосховищі [1-3].
Ціль дослідження – аналіз стану промислово-цінних гідробіонтів у Канівському
водосховищі за 2015 р.
Об’єкти дослідження – промислово-цінні гідробіонти (сазан, сом, білизна, окунь, в’язь).
Дослідження стану запасів основних промислово-цінних гідробіонтів Канівського
водосховища 2015 р., проводилися за даними весняних контрольних уловів.
Сазан в контрольних уловах 2015 р. був представлений переважно середніми віковими
групами (3-5 років), проте помічено різке зростання частки старших вікових груп – основний
улов сазана за масою – 55,3 % припав на старшу вікову групу. Відповідно в найближчі роки
буде можливо експлуатувати достатньо продуктивні розмірно-вікові групи.
В контрольних уловах 2015 р. сом фіксувався у всьому віковому діапазоні, що свідчить
про наявність сформованої різновікової популяції цього виду. Була зафіксована достатня
кількість сома молодших вікових груп (32,7 % від загальної чисельності в уловах), тобто стан
поповнення можна оцінити, як задовільний. Основний вилов цього виду як за кількістю, так і
масою (відповідно 56,0 та 60,9 %) стабільно припадає на молодші та середні вікові групи,
тобто протягом найближчих років структура його промислового стада буде відповідати
режиму оптимальної експлуатації. Питомий вилов сома середніх і старших вікових груп у
поточному році зменшився до 37,5 %, проте лови свідчать про доступність запасів. У
контрольних ловах збільшилась питома маса виловлених екземплярів сома, що свідчить про
збільшення його популяції.
Вилов білизни у 2015 р. під час контрольних ловів збільшився до 37 екз. (14 кг) за
рахунок молодших вікових груп ( 86,6 % від загального улову за чисельністю, середня маса
340–360 г). Дані ловів свідчать про поповнення стада молоддю і надають можливість
перспективного отримання риб промислових розмірів та значної кількості нових нащадків.
Промисловий стан популяції окуня у 2015 р. був задовільний. Сформована різновікове
промислове стадо,що забезпечило достатній абсолютний вилов під час контрольних ловів –
302 екз. (78 кг) масою 150–250 г. Основний вилов окуня забезпечувався за рахунок
молодших вікових груп (62,5 % за чисельністю) та середніх вікових груп (54,1 % за масою).
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Таким чином, у поточному році промисел буде базуватися на середне- вікових групах риб та
частково на старших, доля яких в загальній іхтіомасі складає 25,4 %. Отримані показники
свідчать про сприятливі перспективи формування кількісних та якісних показників уловів
цього виду у 2016 р.
Середньорічний вилов в’язя за останні 5 років не перевищував 55 т, при частці 12,9 %.
Даний вид у значній мірі потребує подальшого зариблення у водосховище за рахунок
державного замовлення.
Таким чином, для дослідних груп риб Канівського водосховища характерне збільшення
й формування цінної промислової частки цих видів. Що стосується в’язя, то після утворення
водосховища спостерігається зменшення його кількості, котрий потребує негайного
зариблення для відновлення промислового розміру та чисельності даного виду.
Література
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УДК 574/64: 502.51
ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЇ БИЧКА ПІСОЧНИКА NEOGOBIUS FLUVIATILIS
(PALLAS, 1814) ПРІСНИХ ТА СОЛОНИХ ВОДОЙМ УКРАЇНИ
В. Д. КОРЕЦЬКИЙ, В. С. БОРИСЕНКО, студенти
Науковий керівник – І. С. МИТЯЙ, к. б. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Умови навколишнього середовища відіграють визначальну роль у розвитку та
формуванні організму риб, а також у виробленні ними адаптацій, характерних для того, чи
іншого виду (Смирнов, 2010). Зазвичай пристосування є специфічними для видів, які
мешкають у водоймах із різною солоністю. Серед біологічних особливостей бичкових риб є
їх унікальна здатність мешкати, як в солоних, так і в прісних водоймах. До таких видів
відноситься бичок-пісочник Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814). Його широка адаптивна
здатність дозволяє освоювати водойми з різними і нерідко протилежними умовами
існування. За останні роки цей вид показав не тільки стабільну динаміку чисельності, але й
значно поширився в нові водойми. нарощувати свою пристосованість. Доказом цього є перш
за все збільшення чисельності. Така тенденція дійсно спостерігається у водосховищах
Дніпра. Про це свідчать дослідження В.В. Хобота, Р.О. Новицкого, О.О. Христова (2011). За
даними цих авторів, у Дніпровському водосховищі в 2008-2009 рр. чисельність і біомаса
бичкових зросла удвічі: у 2008 р. – 55,4 ± 3,7, у 2009 р. –111,7 ± 7,7 екз./100 м2. Аналогічна
картина спостерігається і за біомасою: 2008 р. – 188,6 ± 11,8, 2009 р.– 410,2 ± 21,8 г/100 м2.
Відмінність екологічних умов по різному відбивається на життєдіяльності бичкових риб,
впливаючи на їх ріст, розвиток та інші фізіологічні процеси. Результатом цього впливу є
різниця в масі, розмірах тіла та його частин. Дослідження морфометричних характеристик
бичка-пісочника з водойм різного типу є головною метою даного повідомлення.
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Представлені матеріали отримані на основі обробки фондових колекцій кафедри
гідробіології та іхтіології НУБіП України, зібраних в 2014–2017 рр. в різних водоймах
України. В ході роботи проведено повний біологічний аналіз за традиційною іхтіологічною
методикою (Правдин, 1966). Об’єм фактичного матеріалу складає 129 особин із таких
водойм: р. Рось (Київська область), р. Тетерів (Житомирська область), Київське водосховище
та Північно-Західна частина Азовського моря.
Детальний порівняльний аналіз морфометричних показників показав, що за
стандартною довжиною тіла (SL) самці з Азовського моря більші в 1,47 (df=37; р<0,002) за
особин Київського водосховища, та в 1,63 (df=56; р<0,002) рази, за особи з річок. За
найбільшою висотою тіла (H) відповідно в 3,21 (df=37; р<0,002) та 4,06 (df=56; р<0,002) рази,
за загальною масою в 2,39 (df=37; р<0,002) та 3,37 (df=37; р<0,002) рази. Порівняння самок
Азовського моря, з самками водосховищ та річок показало за SL відповідно в 1,42 (df=37;
р<0,002), та 1,80 (df=55; р<0,002) рази; за H - 1,65 (df=37; р<0,002) і 2,21 (df=55; р<0,002)
рази; m - d 3,45 (df=37; р<0,002) та 7,79 (df=55; р<0,002) рази.
Вищенаведені матеріали показують, що у водоймах України найбільш оптимальні
умови для пісочника спостерігаються в Азовському морі. Цьому в значній мірі сприяє
оптимальна кормова база, яка склалась в останні десятиріччя в зв'язку з опрісненням моря,та
сприятливі умови для розмноження. При переході з морських до прісних водойм пісочник
потрапляє в принципово відмінні і дуже різноманітні в усіх відношеннях умови. Все це
відбивається на абсолютних морфометричних показниках, які зменшуються в напрямку від
моря до річок. Проте, вірогідно, можна припустити, що у річках процес адаптації даного
виду призведе до збільшення його морфометричних показників та збільшення його
рибопродуктивних показників.
УДК 597.2/.5
СУЧАСНИЙ СТАН ІХТІОФАУНИ РІЧКИ РОСЬ
О. А. КОРЖ, магістрант
Науковий керівник – Н. О. МАРЦЕНЮК, к. с.-г. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Актуальність теми. Забруднення промисловими, сільськогосподарськими та
побутовими стоками, розорювання та меліорація берегів, а особливо масове
гідробудівництво, перетворило Рось, як і більшість українських річок, на природнотехнічний об'єкт, в якому часто істотно змінене середовище існування живих організмів.
Свою негативну частку вносить і перевилов цінних видів риб, як промисловий,
браконьєрський, так і любительський. Всі ці фактори не могли не вплинути на рибне
населення. Змінюється видове різноманіття: зникають риби певних екологічних груп,
внаслідок направленої та випадкової інтродукції натуралізуються нові види. Аборигенне
рибне населення нерідко опиняється в загрозливому стані через таку людську діяльність.
Саме тому назріла необхідність фауністичних досліджень, що вивчали б сучасне видове
різноманіття, уточнювали б ареали, чисельність видів. А без детального знання неможливе
як раціональне використання ресурсів, так і їхня охорона.
Мета, матеріал та методика досліджень. Мета дослідження – провести дослідження
стану іхтіофауни річки Рось, виявити причини мінливості видів риб, що спричинене різними
факторами. Здійснювали дослідження іхтіофауни р. Рось згідно загальноприйнятих методик,
що використовуються в іхтіології та рибництві.
Результати досліджень. Порівнюючи стан іхтіофауни р. Рось за результатами
попередніх та власних досліджень, можна стверджувати, що видовй склад в річці нестійкий і
постійно змінюється.
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У 1929 р. за даними досліджень Ф.Д. Великохатька у річці Рось було виявлено 30 видів
риб, які належали до 8 родин: 1. Коропові (Cyprinidae): Синець (Abramis ballerus); Лящ
(Abramis brama); Верховодка звичайна (Alburnus alburnus); Білизна звичайна або жерех
(Aspius aspius); Плоскирка звичайна або густера (Blicca bjoerkna); Вівсянка (Leucaspius
delineatus); Бобирець звичайний (Petroleuciscus borysthenicus); Ялець звичайний (Leuciscus
leuciscus); Головень європейський (Squalius cephalus); Вирезуб (Rutilus frisii); Плітка
звичайна (Rutilus rutilus); Краснопірка звичайна (Scardinius erythrophthalmus); Рибець
звичайний (Vimba vimba); Гірчак європейський (Rhodeus sericeus); Пічкур звичайний (Gobio
gobio); Марена звичайна (Barbus barbus); Карась сріблястий (Carassius gibelio); Карась
звичайний (Carassius carassius); Короп звичайний (Cyprinus carpio); Лин (Tinca tinca). 2.
Баліторові (Balitoridae): Голець звичайний (Barbatula barbatula). 3. В’юнові (Cobitidae): В'юн
звичайний (Misgurnus fossilis), Щипавка звичайна (Cobitis taenia); 4. Сомові (Siluridae): Сом
звичайний або європейський (Silurus glanis). 5. Миневі (Lotidae): Минь річковий (Lota lota).
6. Окуневі (Percidae): Судак звичайний (Sander lucioperca), Окунь звичайний (Perca
fluviatilis), Йорж звичайний (Gymnocephalus cernuus). 7. Бичкові (Gobiidae): Бичок-піщаник,
пісочник (Neogobius fluviatilis). 8. Щукові (Esocidae): Щука звичайна (Esox lucius) .
У 1937 р. Д. Є. Белінгом було відмічено в річці Рось лише 16 видів риб, проте, з’явився
Бичок-цуцик (Proterorhinus marmoratus), але не були виявлені: з Коропових (Cyprinidae):
Синець (Abramis ballerus); Верховодка звичайна (Alburnus alburnus); Плоскирка звичайна або
густера (Blicca bjoerkna); Вівсянка (Leucaspius delineatus); Головень європейський (Squalius
cephalus); Бобирець звичайний (Leuciscus borysthenicus); Вирезуб (Rutilus frisii), Краснопірка
звичайна (Scardinius erythrophthalmus); Марена звичайна (Barbus barbus); Карась сріблястий
(Carassius gibelio); Карась звичайний (Carassius carassius); Короп звичайний (Cyprinus
carpio). З В’юнових (Cobitidae): Щипавка звичайна (Cobitis taenia); В'юн звичайний
(Misgurnus fossilis). З Окуневих (Percidae): Судак звичайний (Sander lucioperca).
У 1968 р. Вченими А.І. Сурмій і З.М.Маврищевою було виявлено 24 види риб. Були
знайдені нові види: В'язь (Leuciscus idus) та Амур білий (Ctenopharyngodon idella).
За дослідженнями Куцоконь Ю. К. У 2001-2006 рр. були виявлені 33 види з 9 родин.
З’явились з Коропових (Cyprinidae): товстолоб звичайний (Hypophthalmichthys molitrix),
чехоня (Pelecus cultratus), амурський чебачок (Pseudorasbora parva); з колючкових
(Gasterosteidae): мала південна колючка (Pungitius platygaster), триголкова колючка
(Gasterosteus aculeatus); з Окуневих (Percidae): йорж донський (Gymnocephalus acerinus); з
Головешкових (Odontobutidae): ротан головешка (Perccottus glenii); з Бичкових (Gobiidae):
бичок головань (Neogobius kessleri), бичок гонець (Neogobius gymnotrachelus) [1].
Ю.В. Мовчан, А.М. Романь в 2003-2015 рр. дослідили в р. Рось 34 види які належать до
9 родин. З’явились з Бичкових (Gobiidae): Бичок-кругляк (Neogobius melanostomus); Бичок
жабоголовий або бичок-кнут (Mesogobius batrachocephalus) [3].
В складі іхтіофаун річки Рось вявлені види, що занесені до Червоної Книги України:
Ялець звичайний (Leuciscus leuciscus), Носар або Донський йорж (Gymnocephalus acerinus),
Вирезуб (Rutilus frisii), Карась звичайний (Carassius carassius) [4].
Основну частину іхтіофауни становлять представники родини коропових Cyprinidae,
менша чисельність вдів із родин окуневих Percidae та бичкових Gobiidae.
Порівнюючи видовий склад рибного населення р. Рось за результатами попередніх
досліджень та порівнюючи їх із власними, можна стверджувати, що у водоймі з'являються
риби які раніше не були поширені в даній річці та призводять до пригнічення аборигеннх
видів риб. Раніше скрізь були поширені реофільні види (жерех, головань) в останні роки
зазнають пригнічення, зумовлене значною зарегульованістю стоку, що істотно змінило
умови проживання цих риб. На сьогодні вони переважно зустрічаються у нижній частині
річки.
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На гирловій ділянці, найбільш багатій рибою, видовий склад у кількісному
співвідношенні окремих видів характеризується наступними показниками: лящ – 4,5%;
плітка – 49%; плоскирка – 16%; окунь – 12%; судак – 1,5%; щука – 9,4%; синець – 5%; в'язь –
1,6%; інші риби – 8%.
Антропогенне навантаження істотно змінили екологічні умови проживання риб в
пониззі р. Рось, що помітно вплинуло на структуру угруповання риб, як у якісному, так і у
кількісному відношенні. У гирловій частині Росі широко розповсюдились деякі види бичків,
триголкова колюшка, які масово заходять для нагулу.
Чисельність промислових видів риб у середній частині річки складає близько 35%,
решта – припадає на частку малоцінних і масових видів риб. Промисел на цій ділянці річки
не проводиться, промислова рибопродуктивність низька і коливається від 10 до 17 кг/га.
Очевидно має вплив нерегульований любительський вилов, часто із застосуванням
заборонених способів лову, а також підвищена евтрофікація і значний відбір води на
господарські потреби. В останні роки у середній течії річки зареєстровано близько 22 видів
риб [2].
Ще більше рибне населення на верхній ділянці річки. Тут спостерігається домінування
видів риб озерно – річкового комплексу (окунь, плітка, щука, рідше – лин, карась, лящ,
плоскирка) і у меншій мірі представлені реофільні види – в’язь, щипавка. На верхній ділянці
річки виявлено 16 видів риб.
Таким чином, аналіз іхтіофауни р. Рось показує, що склад і структура угруповань
залежать від належності до певної ділянки річки і різноманіття біотопів.
Антропогенний вплив сприяє створенню нових видових угруповань риб. На р. Рось
спостерігається добре виражена закономірність, яка типова майже для всіх рівнинних річок –
видовий склад іхтіофауни і її кількісні показники зменшуються від гирла до витоку.
Висновки. У результаті аналізу літературних джерел встановлено, що сучасний
видовий склад іхтіофауни річки Рось, представлений 34 видами, які належать до 9 родин,
більшість з яких – представники родини Коропових. Також є 4 види, які занесені до Червоної
Книги України (2009).
Виявлено антропогенне навантаження на водойму, що істотно змінює екологічні умови
існування риб в басейні річки Рось, це вплинуло на структуру угрупування риб та створенню
сприятлвих умов для нових видових угрупувань.
Чисельність промислових видів риб у середній частині річки складає близько 35%,
решта – припадає на частку малоцінних видів риб. Промисел на цій ділянці річки не
проводиться.
Література
1. Куцоконь Ю. К. До питання збереження видового різноманіття риб верхньої течії
р. Рось / Ю. К. Куцоконь, А. В. Подобайло. // 2. – 2005. – №11. – С. 30–33.
2. Куцоконь Ю. К. Сучасний стан рибного населення басейну річки Рось : автореф. дис.
на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.10 "іхтіологія" / Куцоконь Юлія
Костянтинівна – Київ, 2007. – 24 с.
3. Мовчан Ю. В. Сучасний склад іхтіофауни басейну середнього Дніпра (фауністичний
огляд) / Ю. В. Мовчан, А. М. Романь. // Збірник праць Зоологічного музею. – 2014. – №45. –
С. 28–30.
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УДК 639.3.045:556.113
ЗМІНИ ВПЛИВУ ТЕМПЕРАТУРИ ВОДИ НА ЖИТТЄВІ ЦИКЛИ РИБ
О. В. КУРІННА, студент
Науковий керівник – О. М. СОБОРОВА, асист.
Одеський державний екологічний університет
Вступ. Температура води є важливим фактором, який впливає на ріст і розвиток
організму риб, на інтенсивність ферментативних процесів, на активність споживання їжі,
характер обміну речовин. Температура визначає фізіологічну готовність організму до
початку міграцій, нересту і зимівлі.
Мета дослідження. Проведення аналізу впливу температури на життєві цикли риб.
Матеріали і методи дослідження. На основі теоретичного огляду спеціалізованої
літератури були проаналізовані впливи температури води на життєві цикли риб.
Результати дослідження. По відношенню до температури риби діляться на еври– і
стенотермних. Евритермні – це види риб, що живуть у водоймищах, температура води в яких
змінюється протягом року в широких межах. До них відносяться щука, лящ, сазан, осетрові,
лососеві риби і т.п. Стенотермні – це здебільшого тропічні риби, які витримують коливання
температури в досить вузькому температурному діапазоні (5–7°С).
Температурний діапазон закріплюється спадково на генетичному рівні. З підвищенням
температури зменшуються окислювальні процеси. При цьому рибі потрібно більше кисню.
Підвищення температури води сприяє розпаду оксигемоглобіна на гемоглобін і кисень, а також
сприяє інтенсивній віддачі кисню тканинам. У зв’язку з цим гемоглобін не зв’язується з киснем в
органах дихання, що призводить до посилення процесу дихання у риб. Таким чином, при
вирощуванні риб в умовах підвищених температур води необхідно покращувати умови
газообміну.
Всі види риб умовно поділяють на: теплолюбивих (осетрові, коропові, окуневі) і
холодолюбивих (лососеві, сигові). Теплолюбиві можуть жити у водоймищах з коливанням
температури води від 0 до 30 °С і навіть вище. Нерест у таких видів риб весняно–літній, при
температурі води від 8 до 20 °С, або при 17–25 °С. Наприклад: білуга відкладає ікру при
температурі води 8–15 °С, стерлядь нереститься при температурі 8–10 °С. Холодолюбиві риби
нерестяться восени і на початку зими при температурі 10–14 °С. Розвиток ікри відбувається при
температурі води 0–14 °С.
Нижньою летальною температурою для лососевих риб є 0 °С, верхня межа залежить від
видової приналежності. Верхня межа для горбуші дорівнює 24 °С, для гольця – 25 °С, для кумжі –
26,5 °С, а для атлантичного лосося – 32–34 °С. При поступовому підвищенні або зниженні
температури, по відношенню до оптимальної, нормальний перебіг життєвих процесів у риб
порушується. Наприклад: для сазана оптимальною температурою води є 20–25 °С. При температурі
нижче 12–15 °С сазан не розмножується і неохоче споживає корм. При 10 °С інтенсивність
живлення знижується ще більше, а при 2–4 °С сазан припиняє харчуватися і зростати, дихання
сповільнюється і він впадає в анабіоз. Підвищення температури води до 27–30 °С також веде до
зниження активності риби та сповільнення росту.
Температура є сигнальним чинником для нерестових міграцій. Наприклад, ярові осетрові з
лютого по травень йдуть в річку при температурі води від 7 до 15°С. Влітку, коли температура води
підвищується до 18–24 °С, йдуть озимі форми, а восени, коли температура падає до 4–6 °С, хід
припиняється.
Висновки. Оптимальна температура води для живлення і росту молоді завжди вища, ніж в
період ембріонально-личинкового розвитку. Між тією та іншою існує проміжна температура,
оптимальна для життєдіяльності вільних ембріонів і личинок. Наприклад, для личинок
прісноводного лосося вона дорівнює 9–12°С. Оптимальна температура для зростання молоді є
оптимальною і для загального обміну, пов’язаного з раціональним використанням штучного
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корму. Риба харчується і при температурі води поза оптимальних меж. Але потенційні можливості
зростання повністю не реалізуються. У міру підвищення температури прискорюється
перетравлення їжі. При температурі вище оптимальної збільшується загальне і відносне
споживання корму на одиницю приросту риби. При температурі нижче оптимальної, активність
споживання корму і, отже, добовий раціон знижується, але разом з тим зростає ефективність
його використання на пластичний обмін, оскільки основний обмін в цих умовах не значний.
УДК 639.2
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИБАЛЬСТВА
А. І ЛІЧНА, студент
Науковий керівник – М. І. БУРГАЗ, ст. викл.
Одеський державний екологічний університет
Вступ. Розвиток світового рибальства особливо актуальний, оскільки грає дуже
важливу роль у продовольчому забезпеченні продуктами харчування і як великий
постачальник технічної та кормової продукції для потреб народного господарства, лікарські
та технічні продукти. З огляду на географічне положення України, а саме наявність виходу
до моря, розвиток рибного господарства, також важливий для нашої країни.
Сьогодні як в світі, так і в Україні спостерігається тенденція зростання зацікавленості
людей щодо поліпшення умов і екології, є одним з найважливіших умов розвитку рибного
господарства. Риба залишається одним з найбільш ходових продовольчих товарів в світі.
Так, наприклад, її ринок у 2014 р оцінювався майже в 130 млрд. Доларів США продовжував
зростання в наступні роки. Торгівля рибною продукцією значно зросла протягом останніх
десятиліть. Риба і рибопродукти є одним з найбільш продаваних сегментів світової
продовольчої центру: за оцінками до 78% морепродуктів відкрито для конкуренції в
міжнародній торгівлі. Для багатьох країн і цілого ряду прибережних і річкових областей
експорт риби і рибної продукції має важливе значення для економіки, перевищуючи 40 % від
загальної вартості товарів, що продаються в деяких острівних країнах, що в світовому
масштабі становить понад 9 % від загального обсягу експорту сільськогосподарської
продукції та 1 % світової торгівлі товарами в вартісному вираженні.
Мета дослідження. Проведення аналізу сучасного стану та перспектив розвитку
світового рибальства.
Матеріали і методи дослідження. На основі аналізу спеціалізованої літератури
провести аналіз сучасного стану та перспектив розвитку світового рибальства.
Результати дослідження. Освоєння просторів і ресурсів Світового океану є одним з
головних напрямків розвитку світової цивілізації в третьому тисячолітті. Стан і тенденції
розвитку світового рибного господарства в даний час характеризуються посиленням
суперництва серед країн, що здійснюють рибальство, за право використання водних
біоресурсів, особливо найбільш цінних видів риб і ракоподібних, а також за ринки збуту
рибної продукції. Багато країн розглядають рибне господарство як компонент стратегічного
значення, що забезпечує безпеку, оскільки рибальство сприяє заселеності окремих
прибережних регіонів і їх соціально-економічного розвитку. У зв'язку з цим більшістю
держав з протяжної берегової лінією проводиться протекціоністська політика по відношенню
до рибальства і створення такого правового поля, яке б дозволяло рибному господарству
ефективно функціонувати і бути захищеним від зовнішньої конкуренції.
Висновки. За результатами аналізу були виявлені наступні основні тенденції
подальшого розвитку світового рибальства: світове виробництво, загальне споживання,
споживання на душу населення і попит на харчову рибу протягом найближчих десяти років
будуть рости, проте темпи цього зростання будуть з часом сповільнюватися; обсяг вилову
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риби в глобальному масштабі збільшиться тільки за умови належного управління рибними
запасами, які зазнали переловили, а розрив між попитом і пропозицією буде заповнюватися
за рахунок продукції аквакультури, виробництво якої буде рости, хоча і повільніше, ніж
раніше; в плані попиту найбільш помітні зміни матимуть місце в країнах, що розвиваються,
де зростання попиту на рибопродукти сприятимуть поступове уповільнення приросту
населення, збільшення душових доходів і урбанізація, тощо.
УДК 639.3
ХАРАКТЕРИСТИКА РЕПРОДУКТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ САМОК РОСІЙСЬКОГО
ОСЕТРА (ACIPENSER GUELDENSTAEDTII), ВИРОЩЕНИХ В ЗАВОДСЬКИХ
УМОВАХ “ВІД ІКРИНКИ”
Г. С. НІКОНОРОВА, магістрант
Науковий керівник – І. Ю. КІРЄЄВА, к. б. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування
Ефективний розвиток осетрівництва в умовах заводського відтворення є раціональним
напрямком забезпечення сталого розвитку галузі рибного господарства та продовольчої
безпеки держави Плодючість – це один з найважливіших показників відтворювальної
здатності риб, особливо у вирощуванні та управлінні біологічними ресурсами таких видів,
що є на межі зникнення, наприклад , російський осетр (Acipenser gueldenstaedtii) [1].
Мета досліджень – аналіз рибоводно-біологічних показників самок російського осетра,
вирощених за умов заводського відтворення методом «від ікринки».
Об’єкт дослідження – російський осетер (Acipenser gueldenstaedtii).
Матеріали були отримані під час проходження технологічної практики на господарстві
«Фортуна-XXI» в 2015 році, а також протягом послідовного аналізу отриманих результатів.
Господарство «Фортуна-XXI» спеціалізується на отриманні товарної рибної продукції,
харчової ікри, рибопосадкового матеріалу на продаж. Вся продукція підтверджена
сертифікатами (сертифікатами СITES та ін.) [2].
За результатами нерестової кампанії вдалося виділити певні тенденції, головною з яких
стала наступна: значення репродуктивних показників самок, вирощених методом «від
ікринки», були значно менші ніж такі ж показники від одомашнених диких плідників.
Зокрема, проводилось спостереження за біологічними характеристиками ікри, а саме:
кількістю, діаметром ікринки, площею поверхні та об’ємом. Особливу увагу також звертали і
на біологічні показники особини (вік, вага самки, масса ікри).
Виявлено, що вага самки, яка нерестилась вперше (♀№1; 12,0 кг) була помітно нижче
від інших (♀№2 – 14,5 кг; ♀№3 – 15 кг). Максимальну кількість ікри отримали від ♀№3 –
3,3 кг при робочій плодючості 5 тис. ікринок. Діаметр ікринок досяг 3,15 мм, площа поверхні
ікринки – 31,16 мм2, а об’єм ікринки – 16,32 мм3. Найменші розміри ікринок спостерігались у
самки №2: діаметр ікринки – 2,6 мм, площа поверхні – 21,23 мм2, об’єм ікринки – 9,17 мм3.
Отримані дані свідчать, що результати заводського відтворення самок російського
осетра, вирощених методом «від ікринки» на господарстві «Фортуна-ХХІ» цілком задовільні.
Література
1. Горский, С. В. Справочные материалы по росту рыб: Осетровые рыбы /
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УДК 594.329
ПОПУЛЯЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАВКОВИКА ОЗЕРНОГО
(GASTROPODA: LYMNAEIDAE) У ВОДОЙМАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
Ю. О. ПЛІЩ, студент
Науковий керівник – О. В. ДЕГТЯРЕНКО, к. б. н.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ставковик озерний Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758) є одним із найбільш масових
прісноводних легеневих молюсків фауни України. Він зустрічається по всій її території. Цей
вид – найбільший представник родини Lymnaeidae, висота його черепашки може сягати 70
мм. Популяції L. stagnalis зазвичай характеризуються високими показниками щільності
населення. Ставковик звичайний є типовими представником фітофільних угруповань
молюсків України, який відіграє важливу роль у прісноводних екосистемах. Молодь цього
молюска є кормовою базою багатьох бентосоїдних риб, водоплаваючих, навколоводних та
болотних птахів. Вид є також проміжним хазяїном деяких паразитичних червив.
Південь України є специфічним регіоном, який характеризується цілою низкою
особливостей. В першу чергу, це наявність Азовського моря, яке накладає відбиток на всі
гідроекосистеми регіону. Крім цього, високі температури значно підвищують інтенсивність
випаровування і, відповідно, солоність річок. Значних коливань зазнає також рН середовища.
Певна кількість малих річок Приазов’я навіть пересихає. Розмірні показники L. stagnalis в
специфічних екологічних умовах регіону досліджень стали мотивом нашого повідомлення.
Основними матеріалами для цієї роботи були проби молюсків із річки Молочна та її
лівого притоку р. Юшанли (бас. Азовського моря), люб'язно надані співробітниками кафедри
біології тварин (НУБіП) із своїх колекційних фондів. Проміри черепашок молюсків
здійснювали за стандартними схемами (Круглов, 2005): ВЧ – висота черепашки; ШЧ –
ширина черепашки; ВОО – висота останнього оберту. Черепашки вимірювали електронним
штангенциркулем із точністю до 0,1 мм, ккількість проміряних особин становить 57 екз.
Улюбленими біотопами cтавковика озерного є стоячі та слабо протічні рівнинні річки,
де швидкість течії коливається в межах від 0,01 до 0,06 м/с і дуже рідко при швидкості
0,1 м/с і більше (Стадниченко, 2004). Тут від досягає найбільшої чисельності та щільності
популяції, а в швидких, бурхливих річках гірського типу та струмках зустрічаються
представники інших підродин – Galba, Рeregriana та ін.
Серед найбільше вагомих факторів, що забезпечують життєдіяльність ставковика озерного
є мінералізація води. Цей молюск живе як в прісноводних, так і в солоноводних басейнах, але
найчастіше зустрічається у звичайних прісних водоймах, солоність яких коливається в від 0,05
до 0,5 г/л (Стадниченко, 2004). Відомі випадки, коли депресивні форми L. stagnalis зустрічались
поряд із такими солонуватоводними молюсками як Mya arenaria L., Cardium edule L., або ж у
тимчасових водоймах, що утворились вздовж морського узбережжя і які нерідко заливались
морською водою (Стадниченко, 2004). В річках Степової зони України концентрація кальцію
досить висока, і крім того, вона зменшується з витоку до гирла, але потім знову трохи
зростає у передгирловій ділянці. За літературними даними, в меженний період концентрація
Ca2+ в р. Молочній в районах міст Токмак, Молочанськ та сіл Терпіння та Вознесенівка
становить, відповідно, 307,2; 222,8; 215,6; 219,9 мг/л (Дегтяренко, Анистратенко, 2013). Такі
концентрації негативно впливають на ставковика звичайного і він тут представлений
пригніченими формами. На це вказують як результати наших спостережень, так і свідчення
інших дослідників.
Так, за даними Стадніченко (2004), черепашки поліських L. stagnalis значно менші за
такі ж у молюсків з водойм Лісостепової природно-географічної зони. В цій роботі наведені
такі морфометричні характеристики черепашок: озеро Чорне – максимальна ВЧ=51,1 мм,
середня ВЧ 40,76±2,03 мм (n =45; Волинське Полісся); озеро Світязь – максимальна ВЧ=52,3
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мм, середня ВЧ 33,09±7,36 мм (n =67; Волинське Полісся); р. Вишенька – максимальна
ВЧ=56,36 мм, середня ВЧ 53,7±5,11 мм (n =28; Лісостепова зона); р. Верещиця –
максимальна ВЧ=55,0 мм, середня ВЧ 50,25±0,99 мм (n =32; Лісостепова зона). Порівнявши
ці результати з нашими даними, ми побачили, що розміри черепашок з приазовських річок,
менші навіть за таких із Полісся. Річка Молочна – максимальна ВЧ=50,6 мм, середня ВЧ
42,75±1,28 мм (n =30; Степова зона); річка Юшанли – максимальна ВЧ=51,2 мм, середня ВЧ
44,83±0,52 мм (n =27; Степова зона).
В цілому по регіону умови помешкання для цього виду не є оптимальними в зв’язку з
різкими коливаннями гідрологічного та гідрохімічного режимів.
Література
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УДК 639.3
СУЧАСНІ УМОВИ ІСНУВАННЯ РОСЛИНОЇДНИХ РИБ У ВОДОСХОВИЩІ
В. М. ПОЛІЩУК, студент
Науковий керівник – Н. Я. РУДИК-ЛЕУСЬКА, к. б. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Методичні засади робіт з повномасштабного вселення рослиноїдних риб у
водосховища Дніпра була визначені в рамках комплексної цільової програми "Амур"
(середина 80-х років минулого сторіччя). Була вивчена кормова база рослиноїдних риб та
виконані розрахунки очікуваної рибопродукції та уловів, які можливі при регулярному
зарибленні Дніпровських водосховищ дворічним посадковим матеріалом.
Як орієнтир при визначенні оптимальних та порогових показників розвитку кормової
бази фітопланктонофагів в природних умовах була взята біомаса 3 мг/л (2–4 мг/л), яка є
нижньою середньосезонною величиною для евтрофічних водойм, оптимум – 20–25 мг/л.
Придатними для нагулу РЇР є водні площі, де сумарна первинна продукція планктону
складає не менше 1800–2000 ккал/м2 у рік, що також відповідає середньому рівню для
евтрофічних водойм. Виходячи з цих критеріїв в Дніпровських водосховищах нагульні площі
практично збігаються з площею цих водойм.
Проведені дослідження на Кременчуцькому водосховищі показали, що водосховище
мають значний запас фіто- та зоопланктону та детриту, які є основною їжею рослиноїдних
риб. За способом живлення вони є фільтраторами-сестонофагами. У зв’язку з особливостями
будови фільтраційного апарату основу живлення білого товстолобика складає фітопланктон,
строкатого – зоопланктон. У водоймах України природний нерест товстолобиків не
зафіксований, що дозволяє управляти їх чисельністю у водоймі шляхом зміни обсягів
зариблення та інтенсифікації вилову.
Важливою умовою для підвищення ефективності зариблення є інтенсивне вилучення
вселенців у п’яти-семилітньому віці, коли вони доступні для традиційного сіткового
промислу. Облов старших вікових груп в звичайному промисловому режимі є обмеженим, і
недовикористана іхтіомаса середніх вікових груп товстолобиків може бути вилучена тільки
шляхом здійснення спеціалізованого лову крупновічковими сітками.
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Враховуючи, що середня довжина товстолобиків в уловах залежить від чисельності
даної розмірної групи, нами проведено розрахунки цього показника в умовах щільних
концентрацій молодших вікових груп РЇР (Сулинська затока, осінь) для основного набору
сіток, який використовується на промислі. Аналіз показує, що при масовому зарибленні
промислові сітки з кроком вічка 70–75 мм будуть масово виловлювати товстолобиків нижче
промислової міри (40 см). В уловах сіток з кроком вічка 70 мм частка маломірних особин
товстолобиків становила: для білого – 91 %, для строкатого – 87 %, для а=75 мм ці показники
становили відповідно 75 і 56 %.
Таким чином, однією з умов раціонального використання вселенців є обмеження
використання на ділянках їх концентрації сіток з кроком вічка менше 80 мм. При
переважному використанні сіток з кроком вічка 75 мм улов на одиницю посадкового
матеріалу у порівнянні з уловом сіток з кроком вічка 70 мм збільшиться в середньому на
12 %, при використанні сіток з а=80 мм – на 44 %, сіток з а=90 мм – на 74 %.
Аналіз розподілу уловів по сітках з різним кроком вічка показує, що основний улов
(44 %) забезпечується сітками з кроком вічка 90 мм і більше. Достатньо високою – 23 %,
також є частка сіток з кроком вічка 70–75 мм (основні сітки, які використовуються для
промислу ляща). Сумарна частка РЇР в уловах сіток з кроком вічка менше 50 мм становить
6,9 % за масою та 16,7 % за кількістю, тобто поряд з існуючими обмеженнями по розміру
вічка на водосховищах для забезпечувати достатньої виживаності посадкового матеріалу в
районах випуску молоді необхідно також обмеження кількості дрібновічкових знарядь лову.
Основний природоохоронний аспект масового вселення товстолобика буде полягати в
стимулюванні використання крупновічкових сіток (а=90 мм і вище), що дозволить знизити
промислове навантаження на репродуктивне ядро популяцій практично всіх видів риб.
Актуальність цього заходу в останні роки зростає у зв’язку зі значним збільшенням
інтенсивності промислу у внутрішніх водоймах. Істотну роль грає також нераціональний
розподіл промислового навантаження по вікових категоріях об’єктів вилову – у багатьох
випадках численна генерація обловлюється відразу по досягненні офіційних промислових
розмірів (які на Україні визначаються термінами настання статевої зрілості). З погляду
динаміки нагромадження іхтіомаси за віковими групами це є нераціональним.
Адміністративні методи регулювання якісних параметрів промислового зусилля на
сьогоднішній день є малоефективними, а збільшення зацікавленості рибодобувних
організацій у використанні сіток із кроком вічка більше 90 мм дозволить оптимізувати вікову
структуру таких видів, як лящ, судак, сазан.
УДК 639.3.05
ВИДОСПЕЦИФІЧНІСТЬ МОРФОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ ЯЙЦЕКЛІТИН РИБ
О. С. ПОТУПА, студент
Науковий керівник – Ю. В. ОСАДЧА, к. с.-г. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
У процесі свого розвитку риби пристосувались до розмноження в різних умовах.
Однією з пристосувальних форм є морфологічна будова яйцеклітин. Яйця риб дуже різняться
за розмірами, формою, забарвленням, кількістю жовтку, його розподілом у цитоплазмі, а
також будовою оболонок, що дозволяє використовувати ці ознаки для ідентифікації ікринок.
Метою роботи було розглянути морфологічні ознаки ікри, а саме розмір, форму, колір
та особливості яйцевих оболонок.
Методика. Дослідження проведені в лабораторії біології тварин Національного
університету біоресурсів та природокористування України. Вивчення особливостей
122

72 Всеукраїнська науково-практична студентська конференція присвячена 120-річчю
заснування НУБіП України, Київ, 2018

Гідробіологія та іхтіологія
морфологічної будови яйцеклітин проводили шляхом виготовлення та аналізу фіксованих
препаратів ікри різних видів риб.
Результати дослідження. Виявлено великі розбіжності в розмірах ікринок. Найбільші
яйця у хрящових риб, що визначається умовами їх розмноження і розвитку. Діаметр яєць в
багатьох акул і скатів досягає кількох сантиметрів (5–7 і навіть 10), а яйцеві капсули,
досягають ще більших розмірів. Найбільшу капсулу має китова акула (Rhincodon typus).
Самки продукують невелику кількість великих, багатих жовтком яєць, які вони або
відкладають у навколишнє середовище, або виношують в своєму тілі. У кісткових риб
розміри яєць значно менші, ніж у хрящових. Виключенням є латимерія (Latimeria chalumnae)
– єдиний нині існуючий представник кистеперих риб. Діаметр її яєць становить біля 9 см. У
кісткових риб діаметр яєць коливається від 0,3–0,5 до 21 мм. Дрібні яйця (0,5–1,1 мм)
притаманні багатьом морським рибам, які виметують пелагічну ікру. Діаметр яєць більшості
прісноводних риб, які не охороняють ікру, складає 1–2 мм. Великі яйця притаманні рибі, яка
ховає або виношує своє потомство (лососеві (Salmonidae) – 5–9, гімнарх (Gymnarchus
niloticus) – 10, арієві соми (Ariidae) – 14–21 мм), а також тим, які відкладають донні яйця в
холодних антарктичних водах де практично відсутні вороги ікри (білокровні риби
(Channichthyidae) – 4–5 мм, мармурова натотенія (Notothenia rossi) – 8,0–8,7 мм). Живородні
риби зазвичай мають дрібні яйця (0,4–0,7 мм), рідше більші – до 4 мм, що визначається
особливостями їх розвитку всередині тіла матері.
У хрящових риб яйцеклітини кулеподібні або еліпсоподібні, а капсула в якій вони
розташовані має незвичайну форму – прямокутну з виростами по кутах або довгими
волокнистими придатками, які потрібні для прикріплення яєць до субстрату. Яйця
химерових знаходяться в веретеноподібній капсулі, сильно витягнуту на одному кінці. У
більшості кісткових риб яйця кулеподібної форми. Значно варіює форма яєць у бичків
(Gobiidae): кулеподібна, еліптична, краплеподібна, грушоподібна, циліндрична. Незвичайна
форма яєць у гірчаків (Rhodeus). У них жовток може мати дуже видовжену форму або
розширену у вегетативній частині і звужену в анімальній.
Колір ікри також видоспецифічний. У хрящових риб яйце має жовтий колір, а капсула
забарвлена в каштановий, темно-коричневий, зеленуватий або навіть чорний колір. Як
правило, яскравіша велика ікра порівняно з дрібною. Велику роль в кольорі ікри має
середовище в якому вона розвивається. У латимерії (Latimeria) яйця червоні. У коропових
(Cyprinidae) ікра різного тону жовтого кольору. У сомів (європейського (Silurus glanis) і
амурського (Silurus asotus)) – зеленуватого. Ікра лососевих (Salmonidae) жовта або
помаранчева. Сильно варіює колір ікринок у бичків (Gobiidae), вона може бути рожева,
блакитна, жовта або помаранчева. У пінагора (Cyclopterus lumpus) – від жовтої до фіолетової.
Отже, морфологічна будова яйцеклітин риб залежать від особливостей їх розмноження,
характеру нересту, ембріонального і постембріонального розвитку.
УДК 502.3:639.3
РИБООХОРОННА РОБОТА НА КРЕМЕНЧУЦЬКОМУ ВОДОСОВИЩІ
Ю. М. ПУЗАН, студент
Науковий керівник – Н. Я. РУДИК-ЛЕУСЬКА, к. б. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Рибоохоронна робота активно ведеться по всьому каскаду дніпровських водосховищ.
Особливу увагу приділено на Кременчуцькому водосховищі в Сулинській затоці.
Сулинський басейновий відділ охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та
регулювання рибальства здійснює державний контроль на підконтрольній території в
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Сулинській затоці Кременчуцького водосховища, яка відноситься до заказника
загальнодержавного значення «Сулинський», площа якого становить 31161, 3 га.
Ландшафтний заказник загальнодержавного значення «Сулинський» розташований на
території Полтавської (Глобинський район – с. Святилівка, с. Броварки, Градизьке лісництво;
Семенівський район – с. Погребняки, с. Горошино, Семенівське лісництво) та Черкаської
(Чорнобаївський район – с. Мохнач, с. Велика Бурімка, с. Лящівка, с. Жовнено ) областей.
Згідно «Правил любительського і спортивного рибальства» у Сулинській затоці
заборонено лов риби протягом усього року. Заказник входить до складу природно –
заповідного фонду України. Територія заказника має велике значення як район нересту,
нагулу та зимівлі багатьох промислових видів риб : щуки, сазана, ляща, синця, судака та ін.
Великі мілководдя – нерестовища збереглися лише в Сулинській затоці, де їх загальна площа
складає близько 3,6 тис. га (або 36 % від площі нерестових угідь водосховища). Рівневий
режим на цих мілководдях не завжди буває сприятливий для нересту деяких видів риб, однак
різкі перепади рівня води тут бувають рідко, тому значення Сулинської затоки , як
природного риборозплідника, для іхтіофауни водосховища є дуже важливим, тому дану
водойму потрібно постійно охороняти, контролювати та проводити сезонні рейди.
Аналізуючи роботу Сулинської державної інспекції слід відмітити, що деякі показники
в порівнянні з минулим роком в перерахунку на 1-го працюючого держінспектора
збільшились в незначній кількості: це кількість порушень на одного інспектора +20.
Кількість порушень на одного інспектора становила 188 (2017 р) порівняно з попереднім
роком – 168; сума збитків на одну справу зі збитками +9, кількість знарядь лову на 1-не
порушення +0,27, кількість затриманої риби на одну справу зі збитками +5,2. Але інші
показники знизились – це кількість порушень за ст.85 ч.4 на 1-го інспектора – 15,1 %
порушень за ст.85 ч.4 від загальної кількості – 12,9, кількість справ із збитками на 1-го
інспектора – 35, кількість затриманої риби на 1-го інспектора – 146 кг.
Зниження показників у роботі пояснюється тим, що на території ландшафтного
заказника загальнодержавного значення «Сулинський» створено національний природний
парк «Нижньосульський», працівниками якого охороняється більше 7 тис. га водної площі.
Також, в зв'язку з тим, що в штатному розкладі управління передбачені посади державних
службовців та змінами кваліфікаційних вимог частина державних інспекторів звільнилася,
що привело до зменшення в штаті інспекторів - у 2017 році.
Таким чином, аналізуючи Сулинську інспекцію за вище сказаними показниками, можна
говорити про те, що рибоохоронна робота налаштована досить добре, на високому
професійному рівні.
УДК 639.21
СТАН ЗАПАСІВ ОСНОВНИХ ПРОМИСЛОВО-ЦІННИХ ГІДРОБІОНТІВ
КИЇВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА
В. М. СОКОЛЕНКО, студент
Науковий керівник – І. Ю. КІРЄЄВА, к. б. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Рибогосподарські водні об’єкти Київської області мають велике рибогосподарське
значення. З вивченням стану запасів основних промислово-цінних гідробіонтів Київського
водосховища проводилось Інститутом рибного господарства протягом 10 років. Аналіз
результатів науково-дослідних робіт ловів дозволяє визначати прогноз вилову водних живих
ресурсів, вивчати сучасний стан популяцій риб за інтегральними показниками, що
характеризують динаміку їх промислового запасу, досліджувати умови формування
іхтіомаси об’єктів промислу та встановлення основних тенденцій змін ресурсної бази,
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оцінювати баланс "поновлення - вилучення" для основних об’єктів промислу на
досліджуваних водних об’єктах, проводити кількісну оцінку ступеню промислового
використання водних біоресурсів на досліджуваних водних об’єктах тощо.
Мета досліджень – аналіз стану популяцій промислово цінних видів риб Київського
водосховища у 2015 р. Об’єкт досліджень – промислово ціні види риб (лящ, плітка,
плоскирка, карась, щука, судак).
Аналіз стану запасів основних промислово-цінних гідробіонтів Київського
водосховища 2015 р., проводилися за даними весняних контрольних уловів. Так, популяція
ляща включала 15 вікових груп, граничний вік склав 17 років. Основу популяції (62,9 %)
формували семи - одинадцяти річок довжиною 35–44 см, масою 700–1300 г. Високою була і
частка дванадцяти-тринадцятирічних особин (35,8 %). Частка поповнення досягла 21,4 % (в
переважно за рахунок чотири-п’ятирічок. В цілому, динаміка структурних показників
популяції ляща в контрольних уловах 2014-2015 рр. свідчить про задовільне поповнення на
тлі помірної експлуатації промислового ядра. Найбільш продуктивні розмірно-вікові групи
певною мірою не до використовуються промислом, що спричинює накопичення старших
вікових груп. Розрахункові показники, які характеризують стан та експлуатацію запасів ляща
Київського водосховища становили: коефіцієнт загальної смертності – 33,4 %, коефіцієнт
природної смертності – 22,1 %, коефіцієнт промислової смертності – 11,3 %.
Плітка в контрольних уловах 2015 р. вона була представлена 12 віковими групами – від
трьох до чотирнадцяти річок. Основу популяції за чисельністю (82,3 %) складали п’ятивосьмирічки довжиною 19–27 см і масою 150–450 г. Спостерігалось зростання частки семи дев’ятирічок – до 35,0 %. Стальне збільшення частки старших вікових груп у 2015 р. на 8,4 %
можуть вважатися збалансованими. Розмірно-вагові показники плітки Київського
водосховища свідчать про сприятливі умови нагулу та формування промислового запасу:
коефіцієнт загальної смертності – 38,7 %, коефіцієнт природної смертності – 27,3 %,
коефіцієнт промислової смертності – 11,4 %.
За даними аналізу улову 2015 р. популяція плоскирки була представлена 13 віковими
групами плоскирки, граничний вік склав 13 років. Основу популяції (71,7 %) складали п’ятисемирічні особини довжиною 17–25 см масою 150–450 г. Відмічено зростання частки
рекрутів до 16,4 % – в основному за рахунок чотирирічок. Частка старших вікових груп
залишалась на достатньо високому рівні – 8,9 %, що свідчить про нормальні умови
формування та експлуатації найбільш продуктивних розмірно-вікових груп. Частка
молодших вікових груп у 2015 р. дещо збільшилась до 19,6 %, тобто стан поповнення можна
вважати стабільно високим. Показники вгодованості, жирності, темп лінійного і вагового
росту плоскирки свідчать про нормальні умови існування, стабільно висока чисельність
молоді – про сприятливі довгострокові перспективі зростання чисельності промислового і
репродуктивного ядра цього виду. Коефіцієнт загальної смертності – 36,7 %. Коефіцієнт
природної смертності – 25,3 %. Коефіцієнт промислової смертності – 10,4 %.
В контрольних уловах 2015 р. карась був представлений переважно шести –
дев’ятирічками довжиною 21–27 см і масою 300–600 г. Граничний вік склав 13 років, тобто у
водосховищі сформована стабільна різновікова популяція цього виду. Таким чином,
протягом останніх років вилучення карася знаходилось на дуже низькому рівні (30–50 % від
оптимуму) що призвело до накопичення старших вікових груп цього виду та загальному
збільшенні його чисельності і іхтіомаси до 1523 т. Можливе виникнення напружених
конкурентних відносин з представниками аборигенної іхтіофауни, при тому, що карась
відноситься до адвентивних видів. Коефіцієнт загальної смертності – 38,3 %. Коефіцієнт
природної смертності – 30,6 %. Коефіцієнт промислової смертності – 7,7 %.
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Що стосується кількість хижих риб, то вона значно зменшилась. Так , щука в уловах
2015 р. була представлена чотири - одинадцятирічними особинами. Основу (58,9 % загальної
чисельності) складали чотири - шестирічними довжиною 45–66 см. Таким чином, структурні
показники популяції щуки достатньо стабільні, з невеликим збільшенням частки старших
вікових груп при середньо виваженому віці 6,2 років. Коефіцієнт загальної смертності –
34,4 %. Коефіцієнт природної смертності – 21,1 %. Коефіцієнт промислової смертності –
13,3 %.
Популяція судака в контрольних уловах 2015 р. була представлена 11 віковими групами.
Граничний вік склав 12 років, тобто у 2015 р спостерігалось значне покращення структурних
показників популяції цього виду. Основу популяції судака в уловах 2015 складали три –
шестирічні особини довжиною (81,2 %) 38–55 см. Частка поповнення суттєво зменшилась –
до 50,2 %, що насамперед пов’язане зі зростанням питомої чисельності середніх вікових груп
(чотирирічки), частка яких збільшилась до 45,8 %. Частка старших вікових груп в уловах
судака 2015 р. різко збільшилась (до 10,1 %) при середній масі судака зросла (з 0,9–1,0 кг до
1,6 кг). Загалом, умови нагулу судака у Київському водосховищі можуть вважатися
задовільними, оскільки кормова база сформована багато чисельними представниками
дрібних видів (верховодка, тюльки, бички) 1]. Темп лінійного і вагового росту судака у
даній водоймі є стабільно високим, тобто умови нагулу не є лімітуючим чинником у
формуванні його промислової іхтіомаси. Коефіцієнт загальної смертності – 36,8 %,
коефіцієнт природної смертності – 32,1 %, коефіцієнт промислової смертності – 4,7 % [2, 3].
Таким чином, аналіз проведених результатів показав, що запаси промислово - цінних
видів риб знаходяться на сталому розвитку. У деяких видів риб спостерігається незначна
позитивна кількісна динаміка. Загальний вилов промислово - цінних видів риб у 2015 в
Київському водосховищі склав 1183,808 т, при середній рибопродуктивності 12,79 кг /га.
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рыб как теоретическая основа регулирования рыболовства / П.В. Тюрин // Известия
ГосНИОРХ. – 1972. – Вып. 71. – С. 71–128.
УДК 639.219(477.44)
ВІДТВОРЕННЯ БІЛОГО АМУРА В УМОВАХ СТАВОВИХ ГОСПОДАРСТВ
ПОЛІССЯ УКРАЇНИ
Т.С. ФЕДОРЕНКО, магістрант
Науковий керівник – С. В. ДУДНИК, к. б. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
На сучасному етапі розвитку вітчизняного рибництва гостро постає потреба виявлення
резервів для його подальшої інтенсифікації. Актуальність нашої роботи полягає у пошуці
шляхів, методів та засобів зниження собівартості товарної продукції рибничих господарств
України, серед яких особливе місце займає впровадження оптимальної ставової полі
культури [1]. Важливе значення при цьому має освоєння і введення в аквакультуру нових
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високопродуктивних видів. Одним із таких видів риб є білий амур (Ctenopharyngodon idella
Val.). Білий амур в Україні розглядається як важливий додатковий вид у ставовій
полікультурі. Він – представник теплолюбних рослиноїдних риб амурського фауністичного
комплексу родини коропових. У природі поширений у прісних водоймах азіатських річок.
Упродовж багатьох років молодь білого амура вселяли практично в усі водосховища, озера і
озерно-річкові системи Середньої Азії, Казахстану, Росії, Білорусії, Молдови і України.
Цінність білого амура як об’єкта рибництва полягає у високій швидкості його росту,
нетривалому дозріванні, невимогливості до вмісту у воді кисню, незначних коливань
сольового складу, стійкості до інфекційних захворювань.
Метою роботи було дослідження ефективності штучного відтворення білого амура та
пошук можливих шляхів її підвищення.
Наші дослідження були проведені у Державному підприємстві Дослідне господарство
«Нивка» Інституту рибного господарства НААН України. Воно розташоване у Київській
області. Цей регіон відноситься до зони Полісся України, комплекс умов якого не забезпечує
природне відтворення даного виду. Тому для використання білого амура у ставовій
полікультурі застосовується його штучне відтворення заводським методом з використанням
гіпофізарних ін’єкцій. Відтворення білого амура в умовах ставових господарств Полісся є
найбільш вузькою ланкою його життєвого циклу.
При проведенні досліджень були використанні гідрохімічні, гідробіологічні й
загально прийняті іхтіологічні методи.
Результати дослідження. В умовах господарства для відтворення білого амура
застосовується заводський метод. Біологічним матеріалом для проведення наших досліджень
була частина стада плідників білого амура, вирощених у господарстві. Згідно з
технологічними вимогами щодо рибоводних процесів розвантаження зимувальних ставів з
плідниками білого амура було проведено за середньодобової температури води 18 – 19оС, що
спостерігалося у третій декаді травня. При розвантаженні зимувальних ставів здійснено
бонітування плідників. Відібрані для відтворення плідники мали високі якісні показники.
Довжина самок коливалася у межах від 77,5 до 98,0 см, промислова довжина в середньому
складала 79,4 см. Маса самок – від 7,3 до 9,7 кг. Від кожної самки було отримано 700 – 1000
г повноцінної високоякісної ікри. кількість ікринок в 1 г овульованої ікри складала 850 шт.
За розрахунками абсолютна робоча плодючість усіх досліджуваних самок коливалася у
межах від 595 тис. ікринок до 850 тис. Відносна плодючість самок досягала 80 696 – 87 629
ікринок на кг маси плідника.
Таким чином, у процесі штучного відтворення білого амура заводським методом з
використанням гіпофізарних ін’єкцій на господарстві від дослідної партії самок (5 шт.) було
отримано 4250 г ікри (3 569 000 ікринок). Середня абсолютна робоча плодючість самок
склала 714 тис. ікринок.
Молоки самців відціджували у скляні пробірки. Облік отриманих від самців молок
визначали за їх об’ємом у пробірці та повторністю використання самців для осіменіння.
У рибоводниx роботаx було використано 3 самця. Довжина їx тiла коливалась вiд 67,3
до 72,5 см i становила у сeрeдньому 69,9 см. Показники маси знаxодились у мeжаx 5,7 – 6,7
кг, сeрeдня її вeличина дорiвнювала 6,2 кг. Об’єм eякулята коливався у мeжаx вiд 40 до 45
мл, сeрeднє його значeння становило 43,3 мл.
Осіменіння відцідженої ікри проводили відразу ж, сухим способом. Для осіменіння
ікри від однієї самки використовували молоки двох самців, які обережно рівномірно
розподіляли по ікрі пером птаха. Після осіменіння ікру промивали чистою проточною водою
і розподіляли в інкубаційні апарати, що знаходяться в інкубаційному цеху. Для інкубації ікри
у господарствi використовували iнкубацiйнi апарати «Амур-150» і «Амур-200».
Рівень запліднення ікри досягав 85 – 95%. Вихід передличинок – 90 – 92 %. Вихід
підрощених личинок – 70%.
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Для подальшого зниження негативних впливів природно-кліматичних умов зони
Полісся на відтворювальну здатність білого амура господарство планує впроваджувати
більш сучасні технології, зокрема вивчається можливість збереження статевих продуктів з
використанням кріотехнологій для подальшого їх використання у наступних сезонах, якщо
умови існування білого амура у ставах будуть несприятливими і не вдасться отримати
високу плодючість плідників. Основна мета наступних досліджень – зниження ризиків
недоотримання посадкового матеріалу у несприятливі за погодними умовами років [2].
Висновок. Отримані показники свідчать, що білий амур може успішно
використовуватися у ставовій полікультурі як додатковий вид. Найбільш вузьким місцем у
його життєвому циклі є відтворення. У природних умовах зони Полісся білий амур не
відтворюється. Для нього застосовується штучне відтворення заводським методом з
використанням гіпофізарних ін’єкцій (гіпофіз ляща або коропа). За забезпечення необхідних
умов нересту, плідники дозрівають вдало і забезпечують високий вихід ікри. Продукування
молок дещо проблемне. Тому для осіменіння ікри однієї самки необхідне використання
молок двох або трьох самців. Рівень запліднення ікри високий. Вихід личинок і підрощеної
молоді на рівні 90-92 та 70% відповідно.
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АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВИ ІНТРОДУКЦІЇ СТЕРЛЯДІ ДО БАСЕЙНУ Р. СІВЕРСЬКИЙ
ДОНЕЦЬ У МЕЖАХ ПЕЧЕНІЖСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
А. В. ФІЛЬЧУКОВА, студент
Науковий керівник – М. О. ПАНЧИШНИЙ, асист.
Харківська державна зооветеринарна академія
Матеріалом для аналізу перспективи інтродукції стерляді до басейну р. Сіверський
Донець у межах Печеніжського водосховища Харківської області.
Раціональне рибогосподарське освоєння Печеніжського водосховища передбачає
збереження цінних аборигенних видів риб та відновлення їх промислової кількості. В цьому
відношенні особливе значення надається на популяції осетрових риб басейна р. Сіверський
Донець, в тому числі стерляді, яка в давні часи вважалась особливо цінним об’єктом
промислу на різних ділянках Донця.
Розвиток рибного господарства на внутрішніх водоймах – озерах, водосховищах та
річках з кожним роком набуває все більшого значення. В даний час основним завданням
розвитку рибного господарства на внутрішніх водоймах є перехід від старих, екстенсивних
методів його ведення до інтенсивних форм, які передбачають широкий розвиток рибництва,
збагачення кормової бази, проведення робіт з відродження іхтіофауни, підвищенню
рибопродуктивності водойм. Серйозну увагу при цьому приділяється значному поліпшенню
якісного складу іхтіофауни, збільшенню чисельності в першу чергу найбільш цінних видів
риб.
Особливе місце в цьому відношенні займають осетрові риби. Подальша доля осетрових
викликає тривогу і стурбованість, оскільки запасам цих риб завдано найбільшої шкоди
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гідробудівництвом та іншими формами господарської діяльності людини.
Ретельні і різнобічні дослідження осетрових, показали, що цій групі риб властива
висока адаптаційна пластичність, в результаті чого при ослабленні факторів, що лімітують їх
чисельність, осетрові здатні до її відновлення і збільшення.
Одним з основних шляхів розвитку осетрівництва в даний час, поряд з відновленням і
збільшенням чисельності окремих популяцій (стерляді), є широке розгортання робіт
товарного вирощування осетрових. Кінцева мета цих робіт – створення повносистемних
осетрових господарств різного технологічного типу (ставкові, садкові, басейнові) і
орієнтацію їх за двома основними напрямками діяльності: збереження і збільшення запасів
осетрових у природних водоймах, шляхом масового зариблення молоддю; збільшення обсягу
товарної продукції осетрових.
Одним з таких видів, що мають, безсумнівно практичний інтерес для осетрівництва є
стерлядь, що зустрічається на величезному ареалі (від Дунаю до Ангари) і представленої
численними популяціями, які відрізняються між собою за особливостями екології та
морфології.
Для виконання цього завдання необхідно розгорнути широку мережу рибоводних
підприємств, на яких, раціонально використовуючи нові досягнення і розробки
рибогосподарської науки, проводити масштабну та ефективну роботу по штучному
відтворенню осетрових в сам перед стерляді. Особливо необхідно відзначити важливе
значення стерляді в товарному рибництві.
У порівнянні з іншими осетровими видами, для стерляді – найбільш ефективна
методика нагульного вирощування, що є майже ідеальним методом для вирощування
останньої в штучно побудованих водосховищах.
Розведення стерляді на великих рибогосподарських підприємствах стало доступніше з
плином новітніх технологій. В процесі вирощування стерляді на базі ПрАТ «Печеніжський
рибгосп» головною умовою було велике закрите приміщення з постійною температурою
+20оС протягом цілого року. Для вирощування стерляді використовувались круглі басейни,
розміром від 1,5 до 2,5 м в діаметрі і глибоною до 1 м.
Всі роботи по утриманню і вирощуванню молодняка стерляді полягають в регулярній
годівлі і підтриманню води в належному по якості стану (вчасна очистка і насичення
киснем). В чистій профільтрованій і збагеченою киснем воді, стерлядь росте швидше і може
сягати до 500 гр за короткі строки, а вже через півроку можна отримати товарну партію.
Осетрові риби характеризуються високою чутливістю до нестачі кисню. Для
нормальної життєдіяльності концентрація кисню повинна бути 7–11 мг/л. У скупченому
стані у риб підвищується розпад білків, при якому в воду виділяється вуглекислий газ і
аміак. Доведено позитивний вплив невеликих концентрацій СО 2 на життєздатність ембріонів
фітофільних видів риб і негативне на ікру, котра розвивається пелагофільних риб, що
пояснюється різними умовами розмноження і ембріонального розвитку. Високі концентрації
діоксиду вуглецю негативно впливають на дихання і зростання, а також харчування та
виживання як молоді, так і дорослих риб.
При розведенні стерляді в штучних умовах особливе значення має кормова база.
Стерлядь годують 2 видами корма – природними і штучними – 20% і 80%, відповідно. В
залежності від приросту молодняка кількість корму варіюється. Але через те, що одне і те
саме покоління набирає масу по різному і темпи їх росту теж різняться, необхідно кожні 10
днів проводити сортування, поділяючи молоду риби на три категорії – мілку,середню і
крупну. Тому на базі ПрАТ «Печеніжський рибгосп» є можливість утримувати певне
поголів’я стерляді, що буде задовольняти потреби в зарибку для Печеніжського водосховища
та виконувати функцію своєрідного племінного ядра стерляді.
Гідрохімічні і гідробіологічні показники, що оптимальні для стерляді, майже нічим не
відрізняються від показників досліджених нами місць в межах Печеніжського водосховища.
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Тобто, річково-долинне Печеніжське водосховище по своїм гідрологічним і гідробіологічним
умовам являється перспективним водосховищем для формування популяції стерляді на базі
інтродуцированної молоді і подальшого природного відтворення.
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МОРФОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИВОРОДКИ РІЧКОВОЇ
(GASTROPODA: VIVIPARIDAE) В РІЧКАХ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я
К. В. ХОМЕНКО, М. В. ГАВРИЛЮК, студенти
Науковий керівник – О. В. ДЕГТЯРЕНКО, к. б. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Живородки є типовими представниками донної фауни різноманітних водойм також і в
Україні, де на сьогодні зареєстровані три види роду Viviparus Montfort, 1810. У річках
Північного Приазов’я відмічений лише один вид – Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758)
(Дегтяренко, Анистратенко, 2013). Молюски цього виду відіграють важливу роль у
прісноводних екосистемах. Крім цього, вони є індикаторними організмами, які тонко
реагують на зміну стану водного середовища. Характерна особливість біології Viviparidae
полягає в яйцеживорождінні, тобто яєчні капсули у цих молюсків не відкладаються назовні,
а залишаються всередині статевих шляхів самки до виходу з них молоді, яка має вже цілком
сформовану черепашку; тому їх, власне, і називають живородками. Плодючість (кількість
ембріонів і яйцевих капсул у вивідних шляхах самки) різко змінюється від популяції до
популяції і може складати від 2 до 50 ембріонів на самку (Фауна України, 2001).
Динаміка гідрологічного та гідрохімічного режимів річок різних географічних зон
викликає певну мінливість щільності цього виду та його поширення. В даному аспекті, річки
Північного Приазов'я характеризуються значною специфікою, суть якої полягає в значній
динаміці водного середовища. Остання викликана наявністю Азовського моря та високою
температурою повітря, що спричиняє інтенсивне випаровування і, відповідно, солоність
річок; влітку на окремих ділянках річки регіону навіть пересихають. Все це негативно
відбивається на життєдіяльності всіх молюсків в цілому та живородок – зокрема. Тому в
регіоні досліджень також спостерігається нерівномірність розташування популяцій
V. viviparus: молюски цього виду мешкають виключно в басейні річки Молочна (Дегтяренко,
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Анистратенко, 2013). Метою даного повідомлення були встановити морфологічні
характеристики популяції живородки в річках Північного Приазов’я.
Основними матеріалами для цієї роботи були проби молюсків V. viviparus із річки
Молочна (бас. Азовського моря), які були надані співробітниками кафедри біології тварин із
своїх колекційних фондів. Кількість проміряних екземплярів становила 83. Проміри
черепашок молюсків здійснювали за стандартними схемами (Фауна України, 2001): ВЧ –
висота черепашки; ШЧ – ширина черепашки; ВОО – висота останнього оберту. Черепашки
вимірювали електронним штангенциркулем із точністю до 0,1 мм
Як відомо, V. viviparus є найбільш оксифільним молюском серед вівіпарід. В зв’язку з
цим він обирає водойми з швидкою або помірною течією. Найбільш типовими місцями їх
існування є мілководдя, що заростають вищою водною рослинністю, з різними типами
донних субстратів (піщані, мулисті). Різноманітність, умов по різному впливає на щільність
цих тварин, викликаючи мозаїчний характер їх поселення.
Порівнюючи розмірні показники черепашок V. viviparus цих популяцій між собою (наші
дані) та з різних природно-географічних зон України (Рябцева, Анистратенко, 2012), ми виявили
відмінності як за висотою, так і за шириною черепашки. Отримані дані демонструють, що
молюски з р. Молочна (limits ВЧ=11,6-26,5 мм, середня ВЧ 20,9±0,37 мм, n =83) були значно
меншими за таких із річок Рось (limits ВЧ=14,8–25,4 мм, середня ВЧ 21,4±0,41 мм, n =30) та
Снітинка (limits ВЧ=15,6–32,2 мм, середня ВЧ 25,8±0,67 мм, n =32) (Лісова зона).
Також крупнішими виявились і молюски з р. Десна (limits ВЧ=18,7–29,7 мм, середня ВЧ
24,0±0,56 мм, n =30) (Полісся), і навіть з річки Південний Буг в Миколаївській області (limits
ВЧ=13,7–32,8 мм, середня ВЧ 23,5±0,63 мм, n =46) (Степова зона). Хоча в річці Буча поблизу
с. Лісова Буча (limits ВЧ=11,6–27,24 мм, середня ВЧ 18,0±0,45 мм, n = 69) (Полісся)
черепашки V. viviparus були менші за розмірами навіть популяції в р. Молочна. На нашу думку,
це пов’язано з депресивними умовами в р. Буча – ділянка відбору проб представляє собою
замулену та евтрофовану водойму.
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ГЕНЕТИКА, РОЗВЕДЕННЯ ТА БІОТЕХНОЛОГІЯ ТВАРИН
UDK 575
GENETIC COUNSELING IN GENETIC DISEASE ASSOCIATED TO AUTISM
E. LUGOVSKA, student
Scientific adviser – S. KOSTENKO, Dr. Sc. (Biolog.), Prof.
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Approximately 10 % of autistic patients have a diagnosis of single gene diseases or
chromosomal abnormalities; there are several molecular pathways potentially involved in the
alterations that affect normal neurodevelopmental events. In cases of chromosomal defects, for
example, these can cause alterations in neuronal migration and brain growth, with subsequent
altered cortical organization, synaptic and dendritic changes and the ASD phenotype. Metabolic
disorders produce an accumulation of toxic metabolites which can cause a reduction of myelin,
neuronal loss, alterations in dopaminergic or serotonergic neurotransmission and ASD (Benvenuto
et al., 2009).
The most common genetic diseases associated with ASDs include Fragile-X syndrome,
Tuberous Sclerosis, invdup (15) or idic (15), Prader-Willi and Angelman syndromes, Down
syndrome, Joubert syndrome, macrocephaly and overground syndromes, Turner syndrome,
Williams syndrome, Timothy syndrome, Smith-Magenis syndrome, Phelan-McDermid (22q13.3
deletion) syndrome, Cohen syndrome, Sanfilippo syndrome, mitochondrial cytopathies, among
others (Caglayan, 2010; Moss & Howlin, 2009). And this list just keeps growing.
Persons with the syndrome produce little or no detectable expression of the encoded protein
called Fragile X Mental Retardation Protein or FMRP which is essential for normal brain function.
It is involved in synaptic maturation and its loss may alter neuronal plasticity. Brain damage results
in, among other things, autistic behaviour. Individuals with intermediate CGG expansions in the
range of 55–200 repeats are known as fragile X premutation carriers and are at increased risk for a
related disorder known as Fragile X-Associated Tremor and Ataxia Syndrome (FXTAS) that affects
primarily men over the age of 50. The presence of the premutation in women can also cause
premature ovarian failure (Hampson et al, 2011).
All the diseases associated with autism have specific molecular biological mechanisms with
different genes involved and different types of inheritance pattern. The fact is that the autism
phenotype is one of the clinical manifestations of the disease itself, which in one way or another,
changes the structure and/or function of the brain.
Not all of those affected have the autism phenotype. It is important that counselors, in
addition to background and needs, identify the expectations of their genetic counseling clients.
However, this scenario includes hundreds of possibilities of events and different strategies to solve
them. Some of the genetic conditions are inherited while others are not. In most cases there is an
important variability in clinical manifestations. If the disease is genetic it is incurable although often
there may be symptomatic and palliative treatments.
The molecular revolution observed in the last three decades has introduced many procedures
that are not still available in public health programs of several countries and only the most
economically advantaged families can access them, which does not correspond with the reality of
most people. While it lasts, intercountry collaboration programmes should be stimulated (WHO,
2010).
Also, it must be emphasized that the search for a solution makes the Internet a tool that
frequently causes more harm than good. The demand for treatment has increased gradually and
cognitive behavioural intervention programmes aimed at trying to improve social interaction and
communications are encouraged (Wood et al., 2009). The design of these interventions is to act
during the critical period of postnatal neuronal plasticity (within the first three years of life). But
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there are other not empirically proven therapies; for this reason, sites selling solutions for autism
have proliferated. Couples come to genetic counseling requesting an opinion and explanation from
the counselor on «magic formulas»; they become anguished and even feel guilty when they realize
that this solution is unfeasible, especially as some of them have very high costs (Agnes Cristina
Fett-Conte , 2016).
It is for the counselor to reduce the anxiety of parents and explain that this is not about being
for or against any type of alternative therapy, but that most have no scientific basis and some may
even pose health hazards. Families need to understand the evidence for efficacy (or lack thereof)
and potential side effects. More accurate and earlier diagnosis or the elucidation of etiological
factors does not mean effective therapies in the short term (Agnes Cristina Fett-Conte , 2016).
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APPLICATION OF COMPLEXES OF NANOCARBOXYLATES
IN THE TRANSIT PERIOD OF CATTLE
M. E. MARTYNOVA, student
Supervisor – M. V. SEBA, CSc of Agricultural, Doc.
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Introduction. Increased capability for milk production has been associated with a decline in
fertility of lactating cows. High milk yield, high parity, and calving in winter were risk factors for
several reproductive disorders. These disorders, in turn, delayed insemination and conception in
dairy cows, and some of them increased the risk of culling. Dystocia, retained placenta, and early
metritis led to a short-term drop in milk production. Reproductive performance of dairy cows
influenced a herd's profitability, and good heat detection and conception rates provided
opportunities for management control [2]. Consequently, dairy cattle breeding needs to increase a
reproductive performance of dairy cows to be economically profitable. Some farmers use a
hormonal drugs to improve a reproductive system of cattle, but it can affect animal health. The
nanocarboxylates can also raise the reproductive performance without bad consequences.
Nanotechnology has a tremendous potential to revolutionize agriculture and livestock sector.
It is reasonable to presume that in the upcoming year’s nanotechnology research will reform the
science and technology of the animal health and will help to boost up the livestock production [6].
Nanotechnology is a research and development aimed at understanding and working with seeing,
measuring and manipulating matter at the atomic, molecular and supramolecular levels [5].
Nanoparticles can be defined as ultra fine particles with lengths between 1 nm to 100 nm in at least
two of their dimensions [1, 3]. To add needed microelements to a ration of cattle we can use the
aquachelates of the elements. It is nanoparticles of the metals with the molecules of water and/or
carboxylic acids as ligands [4].
The aim of the research was to increase a reproductive performance of dairy cattle by using
the complexes of nanocarboxylates.
Materials and methods of research. The experiments were conducted on Holstein breed of
dairy cattle in ASC “Svitanok” in Zarig village, Orzhytsia Raion, Poltava Oblast. Were created
experimental and control groups, each had 10 cows. Animals were analogues by breed and live
weight. In the research were used five carboxylates of food acids – Cr, Mn, Se, Ge, Cu. During 5
days after calving animals were feeding by 10 sm3 of the complex of nanocarboxylates. The
complex was mixed with a fodder.
The preparation produced in a lab at the Department of animal genetics, breeding and
biotechnologies of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine.
Concentration of the carboxylates in the distilled water was, mg/ml: Cr – 0,08; Mn – 1,25; Se – 1;
Ge – 2,5; Cu – 1,4. Blood was taking in the morning before feeding on the 6th day after calving
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from jugular veins. Biochemical and enzyme analysis of blood was made in biotechnical laboratory
in the National Institute of Cancer.
Research results and discussion. All of the investigated indicators of blood serum were in
within the limits of the physiological norm. The analysis showed that decreased cholesterol level on
29,3% (р<0,01), the level of urea, creatinine and triglyceride on 36%, 9,4% and 11,1% respectively.
Also conducted the analysis of enzyme changes in blood serum. It shows that experimental
animals after calving had lower activity of GPT on 29%, but higher activity of АСТ on 2,1% and
ALP on 81,6%.
Conclusion. The applied scheme of the introduction of the complex on the dairy cows during
5 days after calving is effective and leads to decreasing the level of cholesterol in blood serum on
29,3% and of urea on 36%. Also it increase an activity of АСТ on 2,1% and ALP on 81,6%.
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Актуальність теми. Генетичний потенціал у значній мірі визначається рівнем
селекційно-племінної роботи. Ефективність селекції залежить від точності оцінки генотипу,
що надалі гарантує вибір генетично кращих тварин та поліпшення продуктивних ознак у
наступних поколіннях.
Однією із важливих задач, які стоять перед селекціонерами щодо покращення якісних
зв’язків між селекційними ознаками. У цьому аспекті важливого значення набуває вивчення
поєднаності багатоплідності з іншими показниками продуктивності, а саме: на 21 день
підсисного періоду – живої маси поросят, кількість поросят, молочність, збереженість; на час
відлучення у 60 днів – кількості голів, живої маси, маси гнізда, збереженості, комплексним
показником відтворювальних якостей (КПВЯ) і індекс материнських якостей свиноматок.
Мета, матеріал і методи дослідження. Метою роботи було розрахувати ступінь та
напрямок взаємозв’язків між відтворювальними ознаками. Досліди проводилась за
загальноприйнятими зоотехнічними методики рекомендовані Інститутом свинарства
НААНУ.
Результати дослідження. Аналіз показників впливу класності батьків свідчить про
позитивну кореляцію між кількістю голів у 21 день, масою гнізда на час відлучення і всіма
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останніми показниками продуктивності свиноматок.
Встановлені певні відмінності у величині кореляційного зв’язку Серед багатоплідності
найбільш висока позитивна кореляційна залежність встановлена з молочністю свиноматок
(маса гнізда у 21 день) +0,939 (Р<0,001), індексом материнських якостей +0,626 (Р<0,001),
живої маси поросят на 21 день підсисного періоду +0,582 (Р<0,001), найменша з КПВЯ
+0,360 (Р<0,01).
В отриманих результатах була відмічена і негативна кореляційна залежність, тобто з
підвищенням одного показника знижується інший. Встановлено від’ємний кореляційний
зв’язок багатоплідності з кількістю голів у 60 днів -0,123 і показником збереженості у цей же
період -0,502 з вірогідністю Р<0,05.
Нами встановлено високий позитивний кореляційний зв’язок між масою гнізда на час
переведення на дорощування і індексом материнських якостей (+0,836) та КПВЯ (+0,948).
Необхідно відмітити високі позитивні зв’язки збереженості поросят на 21 день підсисного
періоду і середньої маси 1 голови у 60 днів +0,948 (Р<0,05) та збереженості у 60 днів +0,930.
Висока від’ємна кореляційна залежність, у ході досліджень, була встановлена між
ознаками збереженістю гнізда у 60 днів і багатоплідністю -0,502 (Р<0,05) та індивідуальною
живою масою поросят у 21 день ( -0,228).
Слід також зазначити, що молочність з кількістю голів на час переведення на
дорощування, мала дещо низьку кореляційну залежність -0,130 (Р<0,01).
Одним із етапів дослідження було встановлення впливу кількості голів у 21 день на
інші показники продуктивності свиноматок великої білої породи. Встановлено, що даний
показник має позитивний кореляційний зв’язок з усіма показниками відтворювальних
якостей свиноматок і коливається від +0,930 ( з масою гнізда у 60 днів) до +0,007, Р<0,05 (з
кількістю голів у 60 днів).
Висновки. Отримані результати дають підставу стверджувати, що з підвищенням
багатоплідності маток підвищується молочність, кількість поросят та маса гнізда на час
відлучення їх в 2 місяці, що дає можливість подальшого проведення ефективної селекції за
однією з ознак.
УДК 575.7
ГЕНЕТИЧНА ОЦІНКА СОБАК
А. БЕРЕЗОВСЬКА, студент
Науковий керівник - С. О. КОСТЕНКО, д. б. н., проф.
Національний університет біоресурсів та природокористування України
Собаківництво є популярним у всіх країнах світу. Існує Міжнародна кінологічна
федерація, яка має на меті розвиток і захист чистопородного собаківництва, а також
проводить міжнародні виставки і змагання собак. Також працює безліч кінологічних спілок,
клубів і розплідників, які займаються питанням розведення, утримання, ветеринарного
захисту, догляду за собаками. Для розведення племінних собак, для їх чистопородності
необхідним є вивчення генетичних основ і механізмів появи аномалій та генетичних хвороб.
Однак на даний час цим питанням не приділяється багато уваги. Дослідженням даної
проблеми займалися А. Графодатский, С. Раджабли , Л. Шинкаренко, О. Гулякова,
В. Малиєнко, С. Мельничук, В. Спиридонов, Д. Адамс, Д. Леонард, Л. Уайтс. В Україні
даною проблемою займаються В. Дзіцюк, С. Круглик.
У нашій країні молекулярно-генетичні дослідження собак лише розпочались. На даний
час не існує достатньо аргументованих фактів щодо механізмів породоутворення собак, але
вчені мають можливість оцінити розмах генетичної мінливості всередині порід та між
різними породами на хромосомному і молекулярному рівнях.
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Генетична оцінка собак допоможе вирішити таке практичне завдання, як експертиза
походження племінних собак. За даними В. Дзіцюк, С. Круглик, як інструмент контролю
генофонду чистопородних племінних собак у інших країнах використовують генетичні
методи, які здатні кардинально змінити племінну роботу у собаківництві в цілому. На думку
науковців, вирішення цього завдання неможливо без єдиної світової системи розведення та
єдиної уніфікованої бази даних для генетичної оцінки собак. Вони посилаються на одну з
вимог FCI (Міжнародна кінологічна федерація, стаття 18 Міжнародних правил розведення,
прийнята у новій редакції 2012 року), яка передбачає проведення ДНК-тестування собак як
способу контролю генофонду чистопородних племінних тварин відповідно до стандартів і
методик Міжнародного Товариства Вивчення Генетики Тварин (International Society of
Animal Genetics – ISAG).
Контроль достовірності походження засвідчує достовірність родоводів племінних
собак, що забезпечує ефективність селекційної роботи. Генетичною основою контролю
походження тварин вважають спадковий поліморфізм, зумовлений наявністю алельних
варіантів генів, які розміщені на певних ділянках гомологічних хромосом, які
використовуються як маркери. Згідно із законами генетики потомок не може мати гени, які
відсутні у його батьків (відомо, що половина хромосом передається від батька, половина –
від матері). Виявлення у потомка генів, яких немає у його батьків, свідчить про
невідповідність запису про походження. В. Дзіцюк, С. Круглик стверджують, що надійною і
точною генетичною експертизою є експертиза за мікросателітними локусами ДНК.
Мікросателіти мають велику гетерозиготність, наявність великої кількості алелів, стабільне
аутосомне кодомінантне успадковування за законами Менделя і як маркери, вони мають
високу точність діагностування. Для собак рекомендовано систему генотипування на основі
поліморфізму довжин десяти, яку нині використовують для контролю походження.
Наступна проблема, яка може бути вирішена завдяки генетичній оцінці – це експертиза
генетичних аномалій собак. Кількісні чи структурні аберації хромосом призводять до змін у
функціях клітин та можуть спричинити патологію. Для оцінки і вибракування із
селекційного процесу тварин, що мають генетичні аномалії представляє інтерес аналіз
хромосомного набору собаки. Часто спадкова хвороба чи аномалія спричиняється точковою
мутацією – зміною одного нуклеотиду в послідовності ДНК. При рецесивному типі
успадкування виявити таку тварину за фенотипом неможливо. І така мутація не лише
зберігається в популяції, а й поширюється, спричиняючи шкоду потомкам. Для своєчасного
виявлення і обмеження поширення таких аномалій необхідним є проведення генетичної
експертизи аномалій.
Також є необхідним аналіз генетичного різноманіття. Першочерговим питанням у
збереженні генетичного різноманіття у породах собак є моніторинг їх племінних ресурсів
для оцінки яких застосовують генетичні методи.
За даними науковців, нині у дослідженнях поліморфізму ДНК собак, використовують
різні типи ДНК- маркерів. Зокрема, RAPD DNA-маркери – випадково ампліфіковані
фрагменти ДНК. Технології RAPD використовують для визначення генетичних відстаней
між різними видами родини Canidae, для диференціації порід, генетичного аналізу популяцій
собак і як генетичні маркери при генетичному вивченні хвороб собак.
До того ж актуальною є проблема інбридингу в собаківництві. Відомо, що негативним
наслідком інбридингу є інбредна депресія, коли з підвищенням гомозиготності відбувається
концентрація небажаних алелів, що нерідко призводить до зниження здатності до
відтворення, посилення сприйняття захворювань і смертності. Тому в зв’язку з
неоднозначністю оцінок впливу тісного інбридингу на гетерозиготність значний інтерес
представляє вивчення рівня генетичної мінливості серед інбредних особин за допомогою
високо поліморфних мікросателітних ДНК- маркерів. Все це вказує на необхідність
проведення генетичних досліджень у собак.
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УДК 575.7
ГЕНЕТИЧНІ ХВОРОБИ МОПСІВ
Д.С. БІЛОКУР, студент
Науковий керівник – С.О. КОСТЕНКО, д. б. н., доц.
Національний університет біоресурсів та природокористування України
Актуальність. Мопси є однією з найпопулярніших порід у світі і улюбленцями
мільйонів людей і багато господарів зіштовхуються з проблемою генетичних захворювань.
Крім того це – брахіцефалична порода собак, їхні морди короткі і мають типовий сплющений
вигляд. В результаті багатовіковій селекційній роботі людини дана порода отримала певні
екстер’єрні риси, а разом з ними і генетичні хвороби.
Мета роботи – проаналізувати та описати найбільш поширені генетичні хвороби
мопсів.
Матеріал і методика дослідження. Праці вітчизняних та закордонних авторів, які
стосуються даної тематики, їх аналіз, опитування власників мопсів.
Результати досліджень. Встановлено, що найпоширенішими генетичними хворобами
мопсів є наступні.
Кератопатія. Це є незапальний процес, при якому порушуються трофічні процеси в
рогівці ока. Хвороба досить часто виникає у мопсів і є спадковою. Для лікування
використовують консервативний або хірургічний метод.
Ентропія очей. Захворювання, при якому відбувається заворот повіки всередину.
Лікується тільки хірургічним втручанням. Мопсів, які страждають від ентропії, не слід
розводити, оскільки хвороба передається по спадку.
Глаукома. Досить серйозне захворювання, яке часто приводить до сліпоти. Через
особливості анатомічної будову кута передньої камери ока в деяких випадках заважає
нормальному відтоку рідини по венозним судинам. Тиск в середині ока росте, а саме воно
набирається кров’ю. У собаки з’являється світлобоязнь, почервоніння та набряк ока,
спостерігається загальну в’ялість, у тяжких випадках глаукоми з’являється косоокість та
сильна сльозотеча. При цих симптомах необхідно звернутися до лікаря, щоб знизити тиск в
оці, оскільки при перетиснені очного нерва може розвинутися його атрофія і стати
причиною незворотної сліпоти.
Кератит. Приблизно у віці одного року у собаки занадто сильно розростається носова
складка та починає травмувати рогівку ока. Воно спочатку гноїться, а потім поступово
затягуються темною плівкою. В особливо тяжких випадках мопс може назавжди позбутися
можливості бачити. Проблема вирішується тільки хірургічним шляхом, при якій зайву
частину складки видаляють.
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Мопси мають звужений слуховий прохід, що часто призводить до утворення отитів, які
важко лікуються. Схильність до запалення тканин вуха може бути спадковою.
В даної породи може розвиватися енцефаліт головного мозку, що призводить до судом
і зміни характеру собаки. Захворювання має аутосомно-рецесивний характер спадковості.
З’являються непритаманні їй риси: агресія, відсутність координації, млявість. Хвороба є
невиліковною, а причини її розвитку досі невідомі. Захворювання зазвичай стає очевидним,
коли собака виростає або досягає середнього віку. Хвороба є невиліковною, але її можна
контролювати за допомогою кортикостероїдів. Усього від енцефаліту помирає 1–2 % мопсів.
Ще одним з генетичних захворювань мопсів є ювенільний демодекоз. У мопсів це
найпоширеніше проблема. Зазвичай хвороба з’являється у собак віком до одного року.
Проявляється вона у потоншенні волосся навколо губ та кутів рота, на грудях та передніх
кінцівках. У разі прогресування хвороби ділянки починають лисіти, а у тяжких випадках –
собака може майже повністю позбутися волосяного покриву з утворенням гнійників та
свищів, оскільки волосяний фолікул забивається кліщами та продуктами їх життєдіяльності.
Характерним спадковим вадою для мопсів є хвороба Пертеса або асептичний некроз
голівки стегна. Захворювання пов’язане з порушенням кровообігу в голівці стегнової кісти.
Хвороба Пертеса проявляється у цуценят в віці 4–10 місяців. З’являється кульгавість,
больова реакція при пальпації, обмеженість рухів в суглобі. У важких випадках розвивається
атрофія м’язів. Часто хвороба уражає обидва суглоби. Захворювання лікується терапевтично
та хірургічно.
Мопси також схильні до дисплазії кульшового суглоба, яка може бути успадкована
генетично або бути побічним ефектом від артриту. Симптоми – аномальна хода, скутість,
болючість і кульгавість задніх ніг. Для лікування іноді досить лікарських препаратів і певної
дієти, але може знадобитися хірургічне втручання.
Висновки: були проаналізовані та описані найбільш поширені захворювання, майже
вони є виліковними, окрім енцефаліту, але з розвитком галузі ветеринарної медицини його
навчилися купірувати. Серед проаналізованих хвороб найпоширенішим є ювенільний
демодекоз.
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ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ВІДТВОРЮВАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ СВИНОМАТОК
ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ
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Науковий керівник – Н. Л. ПЕЛИХ, к. с.-г. н., доц.
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Актуальність теми. У племінних господарствах щорічно проводять бонітування
свиней із метою визначення племінної цінності тварин та їх призначення. Вимоги щодо
бонітування поширюють на всіх кнурів, свиноматок і ремонтний молодняк. Основними
ознаками для визначення сумарного класу свиноматок і кнурів є жива маса, довжина тулуба,
конституція, екстер’єр, оцінка за відтворювальною здатністю, власною продуктивністю.
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Кнурів і свиноматок оцінюють за даними останнього зважування і вимірювання.
Конституцію і екстер’єр оцінюють за 5-бальною шкалою.
Оцінку розвитку кнурів і свиноматок проводять у стані заводської вгодованості.
Відтворювальні якості свиноматок оцінюють за багатоплідністю та масою гнізда поросят на
час відлучення у віці 45 або 60 днів. Свиноматок, що перевіряються, оцінюють за
результатами першого опоросу, свиноматок з двома і більше – за середніми показниками
всіх урахованих на період бонітування опоросів.
Об’єм вирощування племінного молодняку залежить від рівня продуктивності
свиноматок зокрема, багатоплідності, кількості голів, маси гнізда та середньої маси 1 голови
на час відлучення. Планом селекційно-племінної роботи кожного господарства
передбачається ціленаправлена племінна робота на підвищення рівня відтворювальних
якостей свиноматок як провідних груп, так і всього племінного стада в цілому.
Мета, матеріал і методи дослідження. Наші дослідження були спрямовані на оцінку
та аналіз рівня продуктивності свиноматок з урахуванням їх класу за даними бонітування у
порівняні з середніми значеннями показників по стаду. Дослідження проводили у племзаводі
ТОВ «Фрідом Форм Бекон» Херсонської області на свинях великої білої породи. Розподіл
свиноматок проводився за рівнем продуктивності та походженням. Досліди проводили за
загальноприйнятими зоотехнічними методиками.
Результати дослідження. Встановлено, що найбільш багатоплідними були свиноматки
з сумарною класністю ЕР (11,27 голів), відповідно свиноматки класу Е займали середнє
значення (11,04 голів), найменш багатоплідними були маток 1-го класу (10,91 голову), що є
нижче за значення свиноматок класу ЕР на – 0,36 і свиноматок класу Е на – 0,13.
Незважаючи на високий рівень продуктивності свиноматок сумарного класу ЕР, за кількістю
поросят на час зважування на 21 день підсисного періоду гнізда свиноматок класу Е
переважали на +0,29 голів. Невисокими показниками кількості поросят у гнізді на даний
період відзначилися гнізда маток 1-го класу (9,23 голови), що менше від найвищого
показника на – 0,7 голови. Але незважаючи на низькі показники багатоплідності і кількості
голів, у вище зазначений період, поросята свиноматок даного класу мали індивідуальну живу
масу (5,54 кг) вищу за поросят з гнізд маток класу Е (5,51 кг) на + 0,03 кг. Найвищою
середньою масою на час зважування у 21 день відзначилися поросята з гнізд свиноматок ЕР (
5,73 кг). Подальший ріст і розвиток поросят залежить від молочності свиноматок.
Високомолочні свиноматки здатні відгодовувати більше поросят з меншими витратами на
корми поросятам у підсисний період.
Молочність свиноматок класів ЕР і Е знаходилась майже на одному рівні (54,95 кг і
54,55 кг), різниця яких не перебільшувала 0,4 кг за період. Найменш молочними виявилися
свиноматки 1-го класу ( 50,57 кг), показник яких був менший за ЕР на – 4,38 кг.
Оцінка відтворювальних якостей свиноматок на час переведення на дорощування
свідчить, що найбільша кількість відлучених поросят була у гніздах свиноматок класу Е
(9,82 голови), що вірогідно перевищує показники класу ЕР (9,55 голів) на + 0,27 і 1-го класу
(9,09 голів) на +0,73.
Маса гнізда на час переведення на дорощування залежить від кількості відлучених
поросят та їх живої маси. Високими показниками маси гнізда виділилися свиноматки класу
ЕР ( 181,27 кг), що на +31,7 кг перевищували показники свиноматок 1-го класу ( 149,57 кг).
З метою комплексної оцінки материнських якостей свиноматок провели індексну
оцінку, визначали комплексний показник відтворних якостей (КПВЯ) за методикою
В.П. Коваленко, де було враховано рівень продуктивності за ознаками – багатоплідність,
молочність, кількість поросят на час переведення на дорощування і маса гнізда на час
переведення на дорощування. Проведенні розрахунки свідчать, що за рівнем
відтворювальних якостей свиноматки значно перевищували 100 бальну шкалу. Високими
показниками КПВЯ характеризувалися матки класу ЕР (131,43 бали) та класу Е
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(131,12 балів), що перевищувало значення свиноматок 1-го класу ( 117,61 бали) на
+13,82 бали та +13,51 бали. Показники дисперсійного аналізу з врахуванням класності
свиноматок показали, що на багатоплідність свиноматок генетичні фактори мають низький
вплив, оскільки їх питома частка всього лише 0,57 %, а от випадкові фактори визначають
рівень продуктивності (99,43 %).
Яскраве вираження цьому коефіцієнт успадкування, який складав всього 0,083. Не
великий вплив генетичних факторів виявлено і у таких показників, як маса гнізда на 21 день
(4,64 %), індивідуальна маса однієї голови на час зважування в 21 день життя (1,12 %) та
збереженість поголів’я (4,99 %). Ці дані свідчать про те, що прояв показників залежать від
умов зовнішнього середовища, що підтверджується відповідними коефіцієнтами
успадкування 0,046 – маса гнізда на 21 день, індивідуальна маса однієї голови на час
зважування в 21 день життя 0,011.
Більший вплив генетичних факторів проявляється при ведені селекції на збільшення
маси гнізда у 21 день, де генетичні фактори мають частку 12,25 %, а випадкові – 87,75 %, і
коефіцієнт успадкування 0,046.
Висновки. На племзаводі створені необхідні технологічні умови для стійкого прояву
генетичного потенціалу свиней. Проведена порівняльна оцінка відтворювальних якостей
свиноматок свідчить про високий рівень продуктивності маток сумарних класів ЕР і Е.
УДК 639.3.032
ІНДУКОВАНИЙ ГІНОГЕНЕЗ В РИБНИЦТВІ
О. О. ГЕРАСИМЕНКО, студент
Науковий керівник – Н. П. СВИРИДЕНКО, к. с.-г. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Розмноження є головним процесом одержання об’єктів в рибному господарстві –
фундаментальний фактор безперервності життя. У рибництві успішно використовують
селекційно-племенній роботі, а через біологічні особливості риб: їх високу плодючість,
зовнішнє запліднення, пізнє статеве дозрівання – можна використовувати й різні генетичні
методи, серед яких велику актуальність має індукований гіногенез. Одна з найбільш
важливих областей застосування індукованого гіногенезу у практичній селекції є прискорене
одержання високоінбредних родин (ліній). За швидкістю гомозиготизації індукований
гіногенез переважає над усіма типами близькоспоріднених парувань. Гіногенетичні лінії
можна використати у промисловому схрещуванні і у міжлінійному підборі [1, 5].
Індукований гіногенез – це одержання гіногенетичного потомства у видів риб, які
розмножуються статевим шляхом. Як нормальний спосіб розмноження гіногенез до
останнього часу був відомий лише у деяких круглих черв’яків (нематода Rhabditis aberrans) і
в двох або трьох випадках у риб: в Mollienesia formosa — живородящої рибки з сімейства
карпозубих, у срібного карася (Carassius auratus var. gibelio) і в байкальської голомянки
(Comephorus baicalensis). При такому розмножені у риб потомство складається з одних
самок, а ікра запліднюється спермою близьких видів. Так, ікра срібного карася може бути
запліднена спермою сазана, плітки, звичайного карася, золотої рибки, лина, в'юна і інших
коропових риб, але анінайменшої схожості з виглядом, що запліднив ікру, потомство не
набуває, залишаючись в точності схожим на материнську форму — срібного карася [1,2].
Індукований гіногенез здійснюється осіменінням зрілої ікри інактивованою спермою.
Як фактори інактивації сперми при одержанні гіногенетичного потомства використовують
високі дози радіації, центрифугування, пригноблення сперми променями радію,
рентгенівськими променями. Також гіногенез може бути отриманий при штучному
схрещуванні видів, настільки далеких один від одного, що дійсне запліднення і гібридизація
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вже неможливі. Осіменіння ікри генетично інактивованою спермою призводить до утворення
гаплоїдних зародків, які розвиваються під контролем одинарного жіночого набору хромосом
і закінчується переважно ранньою загибеллю зародків. Одержання диплоїдного індукованого
гіногенезу зводиться, насамперед, до розробки методів підвищення частоти диплоїдизації
жіночих хромосом. Для диплодизації жіночого хромосомного набору використовують так
звані температурні шоки – вплив низькими чи високими температурами на незапліднену чи
запліднену ікру [1, 3, 4].
Сріблястий карась відрізняється від інших риб однією цікавою біологічною
особливістю: в далекосхідних водоймах і деяких ставках України, в нерестових популяціях
співвідношення самців і самок приблизно рівне, а в інших районах європейської частини
СРСР вони складаються майже з одних самок. Розмноження в таких одностатевих
популяціях відбувається за участю самців інших видів: золотого карася, коропа, лина.
Потомство в цьому випадку представлено тільки самками сріблястого карася. Таким чином,
спостерігається явище природного гіногенезу, тобто сперматозоїд, проникаючи в
яйцеклітину, активізує її, але чоловічі хромосоми в подальшому розвитку організму участі не
приймають. При погіршенні умов життя в таких популяціях відзначається поява самців.
Гіногенез представляє великий загальнобіологічний інтерес з точки зору з'ясування
ролі ядер і цитоплазми статевих клітин в заплідненні, розвитку і спадковості.
Експериментальний гіногенез цікавий і як спосіб штучного управління розвитку, так як в
ряду випадків він забезпечує отримання потомства одного визначеного, зазвичай жіночого
роду [1,2,4].
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В сучасному конярстві однією із головних причин, що призводить до вилучення коней
із селекційного процесу чи спортивних змагань є спадкові захворювання м’язів. На відміну
від людської медицини, в конярстві ще виявлено не так багато генів пов’язаних із
захворюванням м’язів і кісток. Донедавна спадкові захворювання опорно-рухового апарату
діагностувались за допомогою імуногістохімічних та біохімічних досліджень м’язів, однак,
останнім часом найбільш поширеним методом є ідентифікація мутацій в генах, пов’язаних з
цими спадковими захворюваннями.
До розповсюджених хвороб коней американської породи Quarter, що мають проблеми
опорно-рухового апарату, відносять міопатію полісахаридного накопичення(PSSM –
PolySaccharide Storage Myopathy). PSSM це аутосомно-домінантне нервово-м’язове
захворювання, котре, при дослідженні біопсії м’язів, діагностують майже у 50 % випадків.
Основними зовнішніми ознаками у коней є м’язовий біль, важкорухомість, пітливість,
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слабкість. Іноді також спостерігаються незначні коліки, порушення ходи та атрофія м’язів.
Ознаки найлегше помітити при русі коня більше 20 хвилин кроком і риссю, особливо якщо
кілька днів до цього кінь стояв. Ця хвороба може проявлятися у різному віці, однак
найчастіше у коней Quater її діагностують у 5 років. Carlstrom у 1932 вперше повідомив про
коней з подібними клінічними ознаками, а Valbred et al.(1992) назвав глікогенезом скелетних
м’язів.
Загалом відомо дві форми PSSM: тип 1 і тип 2. Причиною виникнення PSSM типу 1 є
мутація в гені глікосентитази 1(GYS 1), що регулює синтез глікогену і локалізований на 10
хромосомі (Храброва Л. А.). Глікоген – полісахарид, гомополімер α-глюкози, залишки якої
з’єднанні між собою глікозидними зв’язками(α1→4). Накопичується в печінці та скелетних
м’язах і є формою запасання глюкози у тварин. Глікоген у м’язах слугує джерелом швидкої
енергії як за аеробного, так і анаеробного метаболізму. Порушення синтезу глікогена та
потенційно сповільнений метаболізм у коней призводить до появи PSSM. В свої дослідах
МсСue et al.(2008) виявили відхилення в локалізації мікросателіту NVEQ018 на хромосомі
ECA10p, і дійшли висновку, що накопичення глікогену в скелетному м’язі обумовлено
мутацією Arg309His, що пов’язано з підвищеною активністю або поганою регуляцією
мутагенного ферменту. Слід також зазначити, що концентрація глікогену у коней хворих на
PSSM в 1,5 – 4 разів перевищує норму. Дослідження також показали, що збільшення вмісту
глікогену в м'язах є результатом підвищеної чутливості до інсуліну і прискореного кліренсу
глюкози з крові, що проявляється при споживанні вуглеводного корму під час проведення
оральної або внутрішньовенної проби на переносимість глюкози. Підвищена чутливість до
інсуліну виявляється вже у віці 6 місяців.
За даними досліджень проведених Dr Tania Cubitt та Dr Stephen Duren у 2014 році, на
даний момент невідомо, що саме спричиняє появу у коней PSSM за 2 типом. Відомо лише,
що коні з PSSM типу 2 не мають мутацій, специфічних для PSSM типу 1. Відсутність
спеціального генетичного тесту для PSSM типу 2 не дає змоги дослідити точний принцип
його успадкування.
Найчастіше некроз скелетних м'язів виникає у коней, що вперше почали тренуватися
або після відпочинку протягом більше 7 днів. Важкий некроз скелетних м'язів
спостерігається і в поєднанні з респіраторними інфекціями. Тяжкість захворювання у Quarter
значно варіює в результаті попередньої дієтотерапії і навантаження або через
гетерозиготність чи гомозиготність до розвитку захворювання.
Одним із методів діагностики PSSM захворювання є дослідження крові. В сироватці
коней породи Quarter спостерігається підвищений вміст креатинінфосфокінази та
аспартаттрансамінази. У коней старше 2 років застосовують біопсію з гістохімічним
фарбуванням тканин. Фахівці також рекомендують проводити генетичне тестування мутації
GYS1, яке можна робити в будь-якому віці (О. В, Мельник, В. В. Дзіцюк, 2015).
Як повідомляє Dr Tania Cubitt в свої статті Understanding PSSM in Horses(2014)
вилікувати PSSM неможливо, однак можна регулювати сам процес. Дотримання
збалансованої дієти та тренувань дають вірогідність усунути прояви PSSM більш ніж 75 %.
Однак, коні хворі на PSSM завжди будуть схильними до цього стану.
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Вступ. IПO – (Міжнародний порядок випробувань ( Internationale Prufung Ordnung –
IPO)) трьохступеневе випробування службових собак, які включають в себе роботу по сліду,
слухняність і захисну служби, затверджені FCI. За міжнародними правилами племінного
розведення, собаки службових порід допускаються до розведення тільки після складання
IПO-1 [2].ІПО – це тестовий норматив, який слугує для виявлення і тестування якостей,
необхідних службовій собаці для успішного її застосування. Нормативи випробувань (IПO),
розроблені на основі німецької системи спортивного дресирування (шутцхунд).
Мета досліджень – обґрунтувати систему випробування собак ІПО.
Матеріали і методи досліджень. Матеріалом досліджень були собаки службових
порід. Дослідження проведені методом наукового спостереження.
Результати досліджень. IПO (шутцхунд) складається з трьох частин: А – слідова
робота; B – слухняність; C – захист. З самого першого заняття йде підготовка одночасно за
всіма трьома розділами (взимку слідова робота не виконується, відповідно, взимку
займаються тільки слухняністю і захистом). Цей тестовий норматив відповідає на питання,
чи придатна собака до подальшого використання. Собака, яка здала ІПО, може бути далі
підготовлена до тієї чи іншої службової дисципліни: здавши норматив собака довела, що має
всі необхідні якості, притаманні службовій собаці [5]. До початку випробувань собака має
досягнути певного віку: ІПО-1 – 18 міс., ІПО-2 – 19 міс., ІПО-3 – 20 міс. IПO з числом в
якості суфікса (Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ) означає робочу ступінь різної складності, отриману собакою по
системі ІПО [3]. Щоб займатися ІПО-2, треба здати випробування по ІПО-1, щоб займатися
ІПО-3, відповідно здати ІПО-1 і ІПО-2 [5].
Перший ступінь – IПO-1: Розділ «А» – 100 балів; Розділ «В» – 100 балів; Розділ «С» –
100 балів; Всього: 300 балів. Розділ «A» Власний слід – мінімум 20-ти хвилинної давності,
мінімум 300 кроків, 3 прямих, 2 кута (близько 90 градусів), 2 предмета, що належать
провіднику, час опрацювання сліду – 15 хвилин. Утримання сліду 79 балів. Предмети (11 +
10) – 21 балів. Всього 100 балів. Розділ «B» Вправа 1. Рух поруч без повідка – 20
балів. Вправа 2. Усадка з руху – 10 балів. Вправа 3. Укладання з руху з підкликання – 10
балів. Вправа 4. Апортування на рівній поверхні – 10 балів. Вправа 5. Апортування через
бар’єр – 15 балів. Вправа 6. Апортування через похилу стінку – 15 балів. Вправа 7. Посил
вперед з укладанням - 10 балів. Вправа 8. Укладання при відверненні – 10 балів. Всього 100
балів. Розділ «C» Вправа 1. Пошук помічника – 5 балів. Вправа 2. Утримання і облаювання –
10 балів. Вправа 3. Запобігання спроби втечі помічника – 20 балів. Вправа 4. Відображення
нападу з фази охорони – 35 балів. Вправа 5. Напад на собаку з руху – 30 балів. Всього 100
балів.
Друга ступінь – IПO-2: Розділ «А» – 100 балів; Розділ «В» – 100 балів; Розділ «С» – 100
балів; Всього: 300 балів. Розділ «А» Чужий слід – мінімум 30-ти хвилинної давності,
мінімум 400 кроків, 3 прямих, 2 кута (близько 90 градусів), 2 предмета, час опрацювання
сліду – 15 хв. Утримання сліду – 79 балів. Предмети (11 + 10) – 21 балів. Всього 100 балів.
Розділ «В» Вправа 1. Рух поруч без повідка – 10 балів. Вправа 2. Усадка з руху – 10 балів.
Вправа 3. Укладання з руху – 10 балів. Вправа 4. Зупинка з кроку – 10 балів. Вправа 5.
Апортування на рівній поверхні – 10 балів. Вправа 6. Апортування через бар’єр – 15 балів.
Вправа 7. Апортування через похилу стінку - 15 балів. Вправа 8. Посил вперед з укладанням
- 10 балів. Вправа 9. Укладання при відверненні – 10 балів. Всього 100 балів. Розділ «С»
Вправа 1. Пошук помічника – 5 балів. Вправа 2. Утримання і облаювання – 10 балів. Вправа
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3. Запобігання спроби втечі помічника – 10 балів. Вправа 4. Відображення нападу з фази
охорони – 20 балів. Вправа 5. Задній конвой – 5 балів. Вправа 6. Напад на собаку з заднього
конвою - 30 балів. Вправа 7. Напад на собаку з руху – 20 балів. Всього 100 балів.
Третя ступінь – IПO-3: Розділ «А» – 100 балів; Розділ «В» – 100 балів; Розділ «С» – 100
балів; Всього: 300 балів. Розділ «А» Чужий слід – мінімум 60-ти хвилинної давності, мінімум
600 кроків, 5 прямих, 4 кута (близько 90 градусів), 3 предмета, час опрацювання сліду –
20 хв. Утримання сліду - 79 балів. Предмети (7 + 7 + 7) – 21 балів. Всього 100 балів. Розділ
«В» Вправа 1. Рух поруч без повідка – 10 балів. Вправа 2. Усадка з руху – 10 балів. Вправа 3.
Укладання з руху з підкликання – 10 балів. Вправа 4. Зупинка з бігу – 10 балів. Вправа 5.
Апортування на рівній поверхні – 10 балів. Вправа 6. Апортування через бар’єр – 15 балів.
Вправа 7. Апортування через похилу стінку – 15 балів. Вправа 8. Посил вперед з укладанням
– 10 балів. Вправа 9. Укладання при відверненні – 10 балів. Всього 100 балів. Розділ «С»
Вправа 1. Пошук помічника – 10 балів. Вправа 2. Утримання і облаювання – 10 балів. Вправа
3. Запобігання спроби втечі помічника – 10 балів. Вправа 4. Відображення нападу з фази
охорони – 20 балів. Вправа 5. Задній конвой – 5 балів. Вправа 6. Напад на собаку з заднього
конвою – 15 балів. Вправа 7. Напад на собаку з руху - 10 балів. Вправа 8. Відображення
нападу з фази охорони – 20 балів [4].
В ІПО дресирування побудовані переважно на грі з собакою, тому починати займатися
ІПО можна в ранньому віці, не побоюючись травмувати нервову систему собаки. Оскільки
вся захисна частина заснована також на грі, собака не стане небезпечною для оточуючих, не
дивлячись на те, що заняття із захисту починаються дуже рано і з собакою, яка має спочатку
слабке уявлення про слухняність [5].
Оцінки виставляються наступним чином. З максимальною кількість балів 100: відмінно
– 100–96, дуже добре – 95–90, добре – 89–80, задовільно – 79–70, незадовільно – 69–0; з
максимальною кількістю балів 300: відповідно 300–286, 285–270, 269–240, 293–210, 209–0.
Висновки. Собака, яка зі страху здатна вкусити і не може пристосуватися до
навколишнього світу в цілому, є небезпечною. Собака, що пройшла кваліфікацію IПO, є
надійним і вірним компаньйоном, чию реакцію можна передбачити і контролювати в будьякій ситуації. Хоча на тренування IПO йде багато часу і зусиль, нагородою за це стає
величезна кількість придатних для розведення собак, що ідеально підходять для життя в сім'ї
і здатних справлятися з тиском сучасного суспільства [1].
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М’язова дистрофія Дюшена (ММД, DMD Duchenne Muscular Dystrophy) – це
захворювання, що спричинене мутаціями в гені DMD та втратою білку дистрофіну.
Відсутність дистрофіну призводить до крихкості та некрозу міофібрілових мембран, атрофії
м’язів та контрактур. Дистрофін забезпечує структурну стійкість дистрофін-асоційованогоглікопротеїнового комплексу (ДАГ комплексу), який розташований на клітинній мембрані
(Kornegay, J.N.). ММД можна зустріти у таких видів тварин як миша, собака, ВРХ, людина.
Уражені тварини чоловічої статі, як правило, гинуть через дихальну недостатність або
кардіоміопатію (Kornegay, J.N.). Хвороба характеризується швидким прогресом м’язової
дистрофії, яка призводить до повної втрати здатності рухатися та в підсумку до смерті. У
Homo sapiens хворіють тільки особи чоловічої статі, тому що ген дистрофіну розташований
на Х-хромосомі (Xp21) зустрічається з частотою 1 на 4000–6000 хлопчиків( Dual AAV, 2017).
Ген дистрофіну кодує діяльність білка дистрофіну, який є важливою структурною складовою
м’язової тканини.
Незважаючи на великі спроби розробки,у сучасній медицині досі відсутній засіб, з
допомогою якого можливо зупинити процес атрофії м’язів. Основні методи, що
застосовуються в лікуванні м’язової дистрофії, спрямовані на збереження рухливості різних
частин тіла хворого протягом якомога більшого часу. Іншими словами, своєчасне лікування
уповільнює атрофію м’язів, не усуваючи її.
У 2016 році вчені з США використовували універсальний генетичний редактор CRISPR
/ Cas9 для того, щоб вилікувати мишу від DMD. З часом ту ж саму процедуру використали до
собаки також успішно. Все це робиться для з’ясування і створення ліків для людей з таким
захворюванням.
Г.Мейер (Meier H., 1958) і Б. Валентайн (Valentine, B.A., 1988) дослідили DMD
тринадцяти псів, що постраждали від м’язової дистрофії Дюшенна з X-зв’язком, та 11
самиць-носіїв мутації за допомогою електрокардіографії (ЕКГ) та ехокардіографії.
Дванадцять постраждалих собак були незрілими тваринами досліджувались в інтервалі від
1– 6 до 7–46 місяців.
В дослідженні Г.Мейера описано 10-денного золотистого ретрівера чоловічої статі з
явною міопатією. Собака народилася з розширеним язиком, який з часом ставав більшим,
«наповнив порожнину рота і заважав нормальному диханню та годуванню». При проведенні
клінічного обстеження були виявлені брадикардія та грубе збільшення м’язів шиї та плечей.
Найбільш яскравими ознаками при некрозі були гіпертрофія тіла та гіпертрофія м’язів.
Мейєр припустив, що одержані данні відповідають вітаміну Е дефіциту при народженні.
Очевидно, що не можна точно сказати, що ця собака мала дистрофінопатію. У той час як
гіпертрофія м’язів є ознакою ДМД від народження. В іншому випадку, ця собака має деяку
схожість з блискавичною формою захворювання, про яку повідомляє Валентайн, в якому
дихання скомпрометовано при народженні. Дослідження Валентайна встановлює, що собака
постраждала від м’язової дистрофії Дюшена як тваринної моделі кардіоміопатії Дюшенна і
демонструє, що серце у собак, які є носіями гену впливає на дистрофічний процес.
Отже, даний аналіз досліджень розширив наше розуміння руйнівної хвороби, м’язової
дистрофії Дюшена у собак. Також варто зазначити ,що відкриття генетичного дефекту при
МДД дало змогу пояснити причину форм міопатії. Важка форма Дюшена розвивається
зазвичай при наявності мутацій, що руйнує рамку зчитування кодуючуї області гена або
порушує структуру функціонально значимих доменів дистрофіну. Результатом таких мутацій
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є грубе порушення синтезу та функцій дистрофіну. А також золотисті ретрівери, які є
носіями генетично гомологічних станів м’язової дистрофії Дюшенна (МДД), мають кількісні
відхилення в функції міокарда, структуру або серцевий ритм.
УДК 575.113.1
ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНІ РИБКИ GLO-FISH
Л. ДМИТРІЄВА, студент
Науковий керівник – Н. П. СВИРИДЕНКО, к. с.-г. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Генетично модифікований організм – це організм, генотип якого було змінено за
допомогою методів генної інженерії. Генетичні зміни, як правило, здійснюються в наукових
та сільськогосподарських цілях. Генетична модифікація відрізняється від природного й
штучного мутагенезу саме направленою зміною генотипу. При цьому генетичний матеріал
переносять з одного організму в інший, використовуючи технологію рекомбінантних ДНК.
Якщо при цьому ДНК, яку переносять, походить з іншого виду, отримані організми
називають трансгенними [1].
Я вважаю, що ця тема актуальна тому, що генетика – відносно молода наука, вона
розвивається і відповідно саме цей дослід, який був проведений на Danio rerio, може бути
відтвореним і на багатьох інших видах риб.
GloFish – це генетично модифіковані флуоресцинтуючі рибки. Першими рибками, які
були піддані мутації – це Danio rerio. В результаті дослідів отримали рибок з червоною,
зеленою і помаранчевої флуоресцентної забарвленням, яка стає яскравішим і інтенсивніше
при ультрафіолетовому освітленні. Трансгенні рибки так само невибагливі в утриманні та
миролюбні, як і «природні» особини. Незважаючи на поширення думки про безплідність або
стерилізації генетично модифікованих риб з метою їх не поширення в природних водоймах,
від GloFish можна отримувати цілком здорове і життєздатне потомство. Комісією щодо
обмеження на використання генетичних технологій розведення, обмін і продаж
флуоресцентних рибок GloFish строго заборонений [1,2].
В їх ДНК вбудовані фрагменти ДНК медузи і червоного корала. Даніо з фрагментом
ДНК медузи мають зелений колір, з ДНК корала – червоний, а рибки у яких присутні обидва
фрагмента ДНК – жовті. Завдяки наявності цих чужорідних ДНК рибки яскраво світяться в
ультрафіолетовому світлі.
Первинною метою генетичних інженерів було полегшити спостереження за
внутрішніми органами цих напівпрозорих рибок. Але фотографію світиться зеленим світлом
рибки, показану на науковій конференції, побачив представник компанії, що займається
розведенням і продажем акваріумних риб. На замовлення цієї фірми в геном даніо додали ще
ген червоного світіння, виділений з морського корала. Отриману породу назвали «Нічна
перлина». У 2006р. були виведені: зелені і оранжево-жовтий флуоресцентний даніо. У 2011р.
– Сині і фіолетові. Крім того, в 2011р. була виведена геномодифікованої тернеція [2].
Рибки дуже рухливі і не вибагливі. Живуть навіть в самих маленьких акваріумах.
Тримаються середніх і верхніх шарів води. Найкраще утримувати групою по 8-10 осіб. Рибки
даніо є одними з найпопулярніших акваріумних риб сімейства коропових. Середовищем
проживання є стоячі та проточні води Південно-Східної Азії. Найбільш популярні види:
реріо, рожевий, перловий, оливковий, помаранчевий, малабарський, леопардовий і
бенгальська. Рибки досить плідні, їх розмноження відбувається легко в хороших умовах. Ці
прісноводні рибки стали першими генетично модифікованими акваріумними
представниками, які отримали в 2003 році гени біолюмінесценції
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Акваріумні даніо мають масу переваг завдяки своїм характером, краси і легкості в
догляді. Сумісність з великим числом інших риб і плідну розмноження залучають до них все
більше уваги та інтересу [3].
Література
1. https://uk.wikipedia.org/wiki/ Генетично_модифікований_організми
2. http://ukranimal.ru/akvarium/3063-fluorescentni-shho-svitjatsja-ribki-glofish.html
3. http://dovidkam.com/sadigorod/gospodarstvo/aquarium/ribki-danio-abo-miniatyurnimeshkanci-akvariuma.html
УДК 636.2: 616-007
КОМПЛЕКСНІ ХРОМОСОМНІ ПОРУШЕННЯ ХРЕБТА У ГОЛШТИНСЬКОЇ
ПОРОДИ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
О. ІВАЩЕНКО, студент
Науковий керівник – С. О. КОСТЕНКО, д. б. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Основне завдання сільськогосподарських підприємств полягає не лише у догляді за
тваринами, а й підтримки генетично здорової різноманітності поколінь. Голштинська порода
великої рогатої худоби є найбільш масовою як на території України, так і у світі загалом.
Найважливіша її перевага над іншими – великі надої молока (доросла особина може дати в
рік близько 7,5 – 10 т молока, жирність якого складає 3,1 – 3,8 %) [4, с.268].
Однак, такі високі показники можуть дати лише здорові тварини, отримані від
племінних особин даної породи.
В основі сучасного скотарства лежить підтримка та покращення племінних
продуктивних якостей сільськогосподарських тварин, зокрема великої рогатої худоби. Але
слід розуміти, що безсистемні дослідження генетичних даних можуть досить негативно
вплинути на загальну ситуацію для цього виду тварин. [3, с.56–62]
В наш час селекційно-племінна робота вітчизняного сільського господарства
використовує різноманітні методи генетичних досліджень: оцінювання тварин за якістю
нащадків, розведення за родинами та ін. Для більш точного розуміння всіх особливостей та
принципів селекційної роботи потрібно вводити цитологічні методи досліджень, але на
сьогодні більшість підприємств не мають такої можливості, тому за основу
використовуються закордонні результати цих досліджень. [1, 2]
Комплексна хребцева мальформація це мутація, викликана перебудовою гена SLC35A3
(досліджено у 2006 році). Відомо, що ця мутація притаманна лише голштинсько-фризькій
породі ВРХ. Вона характеризується зменшенням ваги, зрощенням кісток, скороченням
сухожилля у кінцівках вражених телят. Крім того, в плодів в період ембріонального розвитку
спостерігаються патологічні конгломерати тонкостінних судин та пороки серця. Науковці з
Данії та Нідерландів прийшли до висновку, що 77 % вражених плодів перериваються до 260
дня вагітності, що є найбільш раннім днем, з якого були діагностовані випадки
захворювання, тобто ¾ уражених плодів не діагностуються ендоскопією [2].
Гістопатологічні та радіологічні висновки показують, що у потерпілих телят присутні
хребцеві аномалії (злиті та зношені хребці та ребра, сколіоз, хребетний синостоз). Серцеві
аномалії притаманні приблизно 50 % загальної кількості досліджених телят і включають
дефекти міжшлуночкової перегородки, ексцентричну гіпертрофію правого шлуночка та
перенесення аорти.
Ситуація ускладнюється тим, що тип успадкування автосомно-рецесивне, тому
спостереження та дослідження фенотипу тварин є надто неефективним.
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Останні дослідження цієї міссенс-мутації припадають на 2016 рік. Вони були проведені
J. B. Cole, D. J. Null, P. M. VanRaden і опубліковані в американському журналі «American
dairy science association» в липні 2016 року.
Для обчислення фенотипічних ефектів було відібрано 18 рецесивних гаплотипів: в
Ершері (n=1), Брауні (n=5), Гольштейні (n=10), Джерсі (n=2). При дослідженні враховувались
такі показники, як продуктивний спосіб життя (PL), показник соматичної клітини (CKC),
частота вагітності (DPR), швидкість зачаття телиць (HCR), швидкість зачаття корів (CCR).
Цікавим є те, що детальний огляд виділених гаплотипів показав різноманітність
фенотипічних проявів, деякі з них навіть піддавались лікуванню.
Але не зважаючи на те, що на даний момент достатньо багато уваги приділяється
вивченню СVM, конкретних висновків до сих пір не має. Наприклад, два маркери дефіциту
холестерину мають одиничний нуклеоїдний генотип поліморфізму, але тільки один з них
несе збудну мутацію, насправді ж таких маркерів може бути в декілька разів більше.
Іноді фіксували випадки, коли дана мутація не показувала ніяких зовнішніх проявів,
але показники жирності, білка та фертильності значно різняться в різних типів
досліджуваних гаплогруп [1].
З економічної точки зору отримання патологічно зміненого потомства завдає
величезних збитків (Америка за останній рік через цю патологію втратила приблизно
11 млрд. доларів). На це впливає низька продуктивність вражених тварин, знижена здатність
до запліднення, абортування плодів на ранніх етапах, а також рекомбінація генотипів
вражених та племінних особин і як наслідок втрата продуктивності через кілька поколінь.
Отже, на основі досліджень американських та європейських генетиків можна зробити
висновок про те, що перед виведенням та впровадженням у виробництво певних нових порід
тварин потрібно проводити масштабні цитогенетичні та практичні дослідження, оскільки
ввезення/селекція нових, більш продуктивних порід не повинна погіршувати вже існуючі
сільськогосподарські структури. На мою думку, в першу чергу потрібно покращувати
продуктивність аграрного комплексу, адже для повноцінної селекційної роботи потрібне
більш сучасне обладнання та багаторічні спостереження, а зважаючи на перманентність
встановлення інновацій у підприємствах та певну економічну ситуацію, що склалася
сьогодні в Україні це вимагатиме надто великої кількості зусиль та матеріальних вкладень.
Література
1. Cole J. B. Phenotypic and genetic effects of recessive haplotypes on yield, longevity, and
fertility / J. B. Cole, D. J. Null, P. M. VanRaden. – United States: Animal Genomics and
improvement Laboratory, Agricultural Research Service, USDA, 2016, MD 20705–235
2. Johnson V. S. Bovine spinal anomaly with anatomical similarities to complex vertebral
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УКД 636.082.454:615.36
ВПЛИВ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ПРЕПАРАТІВ НА РІСТ ТА ВИЖИВАЄМІСТЬ
ПОРОСЯТ-СИСУНІВ
А. Ю. КИРИЄНКО, студент
Науковий керівник – М. В. СЕБА, к. с.-г. н, доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Актуальним питанням є інтенсифікація росту поросят сисунів у підсисний період, що
сприяє збільшенню їх живої маси, як результат підвищення економічної ефективності
виробництва свинини [1].
Метою роботи було дослідити вплив біологічно активних препаратів на інтенсифікацію
росту поросят – сисунів та їх збереженість. Дослід проводили на чистопородних свиноматках
(великої білої породи) другого, третього та четвертого опоросів з яких було сформовано дві
дослідні і контрольну групи. (n=7), живою масою 200–220 кг. Тварини були аналоги за
породою, живою масою, кількістю поросят в гнізді, кількістю опоросів. Свиноматок
осіменяли штучно спермою кнурів породи П’єтрен. Піддослідні свиноматки утримувались в
індивідуальних станках. За 5 днів до початку опоросу свиноматок переводили в родильне
приміщення. У свиноматок опорос стимулювали аналогом простагландину F2a препаратом
Естрофан.
Дослідним тваринам I групи після опоросу згодовували три дні препарат Глютам 1М в
об’ємі 20 мл із розрахунку 9 мг/кг живої маси спільно з наноаквахелатом германію в дозі
5 мкг/кг живої маси упродовж 4 днів до опоросу і 10 днів після. Свиноматкам ІI дослідної
групи після опоросу згодовували три дні препарат Глютам 1М в об’ємі 20 мл із розрахунку
18 мг/кг живої маси разом з наноаквахелатом германію в дозі 5 мкг/кг живої маси упродовж
4 днів до опоросу і 10 днів після. Тваринам контрольної групи в цей період до основного
раціону додавали фізіологічний розчин в об’ємі 20 мл. Препарати наноаквахелат германію та
Глютам 1М дослідним свиноматкам індивідуально згодовували вранці кожен день, додаючи
їх у сухий корм СК – 16. В раціоні свиноматок до опоросу кількість сухого корму становила
4–5 кг за добу. Після опоросу, враховуючи фізіологічну потребу тварин, кількість сухого
корму поступово збільшували до 15–18 кг на добу.
Згодовування свиноматкам наноаквахелату германію в дозі 5 мкг/кг живої маси
упродовж 4 днів до опоросу та 10 днів після, разом з глютамом 1М в об’ємі 20 мл із
розрахунку 9 мг/кг живої маси три дні після опоросу вірогідно (Р<0,001) збільшує на 13,6 %
інтенсивність росту поросят сисунів порівняно з контролем та на 13,7 % з групою де
концентрація наноаквахелату германію становила 5 мкг/кг живої маси з глютамом 1М в
об’ємі 20 мл –18 мг/кг живої маси.
Застосування наноаквахелату германію в дозі 5 мкг/кг живої маси упродовж 4 днів до
опоросу та 10 днів після разом з глютамом 1М в об’ємі 20 мл із розрахунку 18 мг/кг живої
маси вірогідно збільшує виживаність поросят за весь підсисний період порівняно з
контролем та І дослідною групою на 19 % (Р<0,01) та 10,9 % (Р<0,05) відповідно.
Література
1. Сурай П. Ф. Отъем поросят и престартерное кормление: от теории к практике /
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ЯЄЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ КАЧОК РІЗНОГО ПОХОДЖЕННЯ
А. КИРИЄНКО, Я. КОСТЕНКО, студенти,
М. ДОРОШЕНКО, П. КОРОЛЬ, А. ЧЕПІГА, аспіранти
Науковий керівник – С. О. КОСТЕНКО, д. б. н., проф.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Нині продукція птахівництва є важливим джерелом споживання білку у світі.
Основним модельним обєктом у птахівництві є курка та перепел. Качки, що є
представниками водоплавної птиці, вивчені мало. У середньому одна качка за 500 днів дає
від 290 до 310 яєць, що є одним з найвищих показників для птиці яєчних порід. Унікальні
властивості качиних яєць, вискокий репродуктивний потенціал виду дозволяють вважати
качку перспективним обєктом для створення трансгенних тварин.
Метою роботи було визначення особливостей морфологічних і морфометричних
показників яєць качок порід шаосінь і шанма, отриманих за використання методів
трансгенозу.
Дослідження проведено у спільній українсько-китайській генетичні лабораторії на базі
качиної ферми компанії Zhejiang Generation Biological Science and Technology Co., Ltd., яка
розташована у місті Чутці провінції Чжецзян на південному сході Китаю.
Для аналізу було сформовано п’ять груп качок. До першої групи належали качки
породи шаосінь (контроль), друга група – гермінтативні химери (шаосінь – донори, шанмарецепієнти), третя група - качки отримані в результаті трансфекції зі спермою, четверта
група – трансгенні качки після ін’єкції ДНК конструкції, п’ята група - герментативні химери
трансфіковані ДНК трансгенної конструкції (УФ) качки після ін’єкції ДНК конструкції.
Було здійснено індивідуальний метод обліку кількості знесених яєць, визначено масу
яйця та індекс форми. Статистичну обробку даних проводили за загально прийнятою
методикою.
Середня маса яйця качок першої групи – 71,7 г, перевищила на 3,1 %, 1,7 %, 3,8 %,
14,9 % за другу, третю, четверту і п’яту групу. Найменша різниця середньої маси
спостерігалась між другою і четвертою групою 0,69 %, а найбільша різниця - між першою і
п’ятою групою. Несучість качок різних груп за 71 день коливалася від максимального
значення у третій групі до мінімального значення у другій групі: 97,3 % до 81,9 % несучості.
У качок першої групи індекс форми яйця був вірогідно (р≤0,001) більший на 1.1 %,
1.1 %, 0.4 %, 1,4 % порівняно із яйцями качок другої, третьої, четвертої і п’ятої групи. Індекс
форми яйця у всіх груп в межах норми. Міцність шкаралупи у яєць п’ятої групи краща на
0,262 кг., 4,223 кг., 0,182 кг., 0,754 кг. за першу, другу, третю і четверту групу.
Проведено аналіз качиних яєць різних груп порід за морфологічними показниками.
Встановлено, що маса яйця качок першої групи переважає над іншими групами та індекс
форми яйця вірогідно більша за інші групи, але несучість за 71 день краща у третьої групи,
по міцності шкарлупи переважає п’ята група. Однак, показники яєчної продуктивності усіх
досліджених груп відповідають стандарту породи шаосінь, а біотехнологічні процедури
отримання тварин не вплинули на їх яєчну продуктивність.
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ГЕНЕТИЧНА СТІЙКІСТЬ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
ДО РІЗНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Р. І. КОМАР, студент
Науковий керівник – І. В. ГОНЧАРЕНКО, д. с.-г. н., проф.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Актуальність теми. Сучасний розвиток молочного скотарства характеризується
одночасним збільшенням продуктивності та спалахів різноманітних хвороб тварин, які
перестали піддаватися застарілим методам діагностування та лікування. В результаті
запалень кінцівок, молочної залози, порушень травлення та інших хвороб скорочується
термін продуктивного використання корів. Тому перед селекціонерами постає питання, як
вирішити цю проблему? Відповіддю на нього може стати новітня канадська технологія
«Immunity+», яка підвищує імунітет тварин на генетичному рівні.
На думку Джей Шеннон, менеджера Semex Global Dairy Solutions, генетика імунітету це нова технологія, яка забезпечує канадських фермерів ефективним засобом підвищення
якості здоров'я молочної худоби з кожним поколінням.
Мета робити – надати інформацію про сучасну канадську програму селекції великої
рогатої худоби Immunity+ та довести переваги її використання.
Аналітичний огляд. Immunity+ - це технологія, розроблена доктором Д. Бонні
Меллард з Університету Гуельф в Канаді, завдяки якій можна використовувати сперму
бугаїв з більш низьким рівнем захворюваності. Дослідження, проведені протягом 20 років, за
підтримки Semex, засвідчили, що інфекційність успадковується так само, як інші ознаки, а
ступінь її передачі потомству дуже високий і становить 25%. Для порівняння, характерні
ознаки, на які фермери звертають увагу(рівень надою, вміст соматичних клітини, легкість
отелень та ін.), успадковуються лише в 10%. І саме такий високий рівень спадковості означає
можливість поліпшення імунітету у нащадків корів, які були спаровані спермою бугаївплідників з підвищеними імунними властивостями. Крім того, розробка тесту для оцінки
імунологічних здібностей тварин дозволила підібрати бугаїв і запропонувати селекціонерам і
генетикам найбільш стійких до хвороб [1].
Яким чином тестують та виділяють бугаїв з Immunity+ серед інших? Насамперед, вони
мають генетичні риси, орієнтовані на розвиток сильної імунної системи, яка зможе
впоратися з бактеріальними та вірусними захворюваннями, яким тварини піддаються впливу
майже кожен день.
Варто знати , що імунна система організму великої рогатої худоби дуже складна і
індивідуальна, наприклад, одні тварини більш схильні до виникнення маститу, а інші,
наприклад, до вірусної пневмонії або хвороби Джонего (Johnego). Immunity+ має високу
стійкість до всіх хвороб. Серед корів з підвищеною стійкістю, було доведено, що знизилась
ймовірність на захворювання, таких як мастит, лістеріоз, бруцельоз, діареї, бактеріальної
пневмонії, метрит. Серед вірусних інфекцій, можна очікувати набагато менше випадків
виникнення вірусної пневмонії, BVD, IBR, лейкоз, ящур, туберкульоз, хвороба Johnego, так
само, як грибкових та паразитарних захворювань. Недавні дослідження також показали
нижчу схильність до захворювань кінцівок та ратиць.
Доведено, що швидкість зниження захворюваності при клінічному маститі становить –
10%, субклінічному маститі – 17%, пневмонії – 2%, діабету у телят – 5%, що в цілому
забезпечує зменшення ризику смертності тварин до 20%.
Більш того, у корів , чий батько був бугай Immunity+ виробляє набагато кращу якість
молозива, що містить підвищену кількість імуноглобулінів і бета-лактоглобулін і, таким
чином, передають більше телятам антитіл, необхідні в перші дні життя.
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Виробники молочних продуктів у всьому світі марять про переваги ексклюзивних
препаратів Immunity+™ Semex. На основі технології HIR (High Immune Response),
розробленої доктором Д. Бонні Меллард та її колегами в Університеті Гуельф, можна
побачити, що корови HIR мають не тільки нижчий рівень захворюваності в порівнянні з
іншими стадами. Ці тварини також краще реагують на комерційні вакцини та виробляють
молоко високої якості. У результаті вони вигідніші за рахунок збільшення прибутків,
зниження витрат. І, найголовніше, працює Імунітет+. "Це дійсно гарантує, що ваше стадо
здорове, що ваш стадо оберігається, і це збільшує вашу рентабельність інвестицій", засвідчує Пол Крюгер, Semex Immunity+ Global Brand Manager.
Генетична програма SEMEX's Immunity+ стала лауреатом Королівської молочної
інноваційної премії Dairy-Tech. Використовуючи запатентовану технологію, плідників з
Immunity+ відбирають для їх здатності генетично підвищувати імунний статус своїх дочок, і
таким чином вони, природно, покращують стійкість корів до інфекцій та
хвороб. Запроваджуючи цю технологію у вирішенні питань розведення, можна постійно
вдосконалювати здоров'я та добробут корів, що подовжує їм строк продуктивного
використання та зменшує використання лікарських препаратів. Тім Даунс (Tim Downes),
член ради та голова суддів, заявив, що рішення про нагородження Semex як переможця було
одностайним. Гордон Міллер (Gordon Miller), старший віце-президент з продажу та розвитку
Semex, сказав, що він із задоволенням відзначив, що технологія Immunity+ розвивається, має
видатні результати, продемонстрована в усьому світі та була визнана завдяки цій премії [2].
Висновок. Генетична програма SEMEX's Immunity+ підвищує стійкість тварин до
хвороб, що дозволяє найбільш повно реалізовувати їх генетичний потенціал за
продуктивністю, забезпечує тривалість життя та отримання від самиць більшої кількості
приплоду.
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ВИКОРИСТАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНОГО ПРЕПАРАТУ
«СТИМУЛІН ВЕТ» В ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАНЯ ПЕРЕПЕЛІВ
М. Л. КУРИЛЬЧУК1, студент
Б. С. КУРИЛЬЧУК2, лаборант
Науковий керівник – І. В. ГОНЧАРЕНКО1, д. с.-г. н., проф.
1
Національний університет біоресурсів та природокористування України
2
ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж»
Перепелівництво – галузь птахівництва, що займається вирощуванням перепілок та
деяких схожих видів птахів, наприклад зубчастодзьобих куріпок.
Перепела – найдрібніша сільськогосподарська птиця. Розводять перепелів для
одержання яєць та м’яса. Баланс незамінних амінокислот в перепелиному м’ясі близький до
оптимального.
Актуальність теми. Займатися перепелівництвом вигідно, оскільки воно дуже швидко
окуповується. Скоростиглість перепелиці в 2 рази вища, ніж в пекінської качки, і втричі
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вища, ніж в кролів. Повний цикл, від закладки яєць в інкубатор до першого яєчка від молодої
перепелиці, становить всього 52–66 днів. Один тиждень життя перепілок відповідає 3,5
тижням життя курки яєчної породи.
Мета дослідження. Вивчити та дослідити дію препарату «Стимулін Вет» на організм
перепелів та запропонувати подальшу його розробку, як препарату нейротропної
метаболічної дії, що здатний регулювати енергетичний та пластичний обмін.
Матеріали і методи дослідження. В умовах навчально-науково-виробничої
лабораторії птахівництва на базі ВП НУБіП України «Немішаївський агротехнічний коледж»
були проведені дослідження на 2 групах перепелів породи «Фараон» по 20 голів в кожній.
Досліджувані перепели були у віці 20 днів, утримувалися в клітках з дотриманням 18
годинного світлового режиму при температурі 20–21 ºС. Годували перепелів двічі, в ранці та
ввечері, використовуючи збалансований повнораціонний комбікорм виробництва ПрАТ
«ВНП Укрзоветпромпостач». Перепели контрольної і дослідної групи отримували основний
раціон та чисту водопровідну воду. Додатково дослідним перепелам у воду додавали
«Стимулін Вет» з розрахунку 10 мл. препарату на 1 л. води в продовж 10 днів [2].
Аналітичний огляд. Відомо, що перепелині яйця низькоалергені, містять у своєму
складі невелику кількість холестерину, багаті на вітаміни та мінеральні речовини.
Співвідношення білків, жирів, вуглеводів і мінеральних речовин унікальне, що робить їх
практично ідеальним для харчування людини, особливо дітей.
Після бомбардування міст Хіросіма і Нагасакі в 1945 році японські лікарі активно
зайнялися пошуком продуктів, що сприяють ефективному виведенню радіонуклідів з
організму. Виявилося, що перепелині яйця також позитивно впливають на розвиток
розумових здібностей дітей. Тому уряд Японії вивів в ранг одного з 12 «основних законів
країни» – обов'язкове щоденне вживання перепелиних яєць (2–3 штуки) в харчовому раціоні
дітей і по можливості дорослих (особливо чоловічої статі).
Ця птиця характеризується високою яйценосністю, досить рано настає статева зрілість,
відтворні якості птиці добрі, вона невимоглива, не потребує просторих приміщень. Перепела
проявляють стійкість до ряду захворювань. Мають інтенсивний обмін речовин, високу
швидкість росту.
Самки розпочинають яйцекладку в 35–45 днів, в рік зносять по 250–300 яєць і більше.
При належних умовах утримання і годівлі яйценосність перепелів до двох місячного віку
досягає 70 %, до восьмого місяця вона складає 75–85 %, а надалі починає знижуватися.
Необхідно зазначити, що перепела дуже чутливі до зміни таких зовнішніх умов, як
світло, вологість, шум, а також до проведення технологічних заходів таких як, розподіл за
статтю, перегрупування і пересаджування молодняку в інші умови утримання; перехід з
годівлі зі лоткових годівниць та металеві жолобкові годівниці кліткових батарей та інші.
Така дія неадекватних паратипових факторів в першу чергу відображається на зміні
метаболічного профілю та фізіологічного стану організму птиці.
Тому важливим і актуальним аспектом сучасної біотехнології та фармакології є
розробка препаратів, нейротропної метаболічної дії, що здатні регулювати енергетичний та
пластичний обмін в активно функціонуючих системах організму, діючи як енергетичний
стабілізатор та активатор на молекулярному рівні з широким терапевтичним діапазоном [3], і
створюють передумови підвищення ефективності виробництва продукції перепелівництва.
Найбільш багатогранними можливостями в плані метаболічної корекції
функціонального стану і резистентності організму володіють компоненти циклу Кребса,
зокрема бурштинова і глутамінова кислота, що є універсальними проміжними
внутрішньоклітинними метаболітами.
Метаболічно-корегуюча дія, адаптогенний вплив та комплексоутворювальна здатність
екологічно безпечних, економічно доступних бурштинової та глутамінової кислот є
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підґрунтям їх використання в біотехнологічних методах регуляції і забезпечення здоров’я та
підвищення продуктивності тварин і птиці.
У галузі тваринництва, птахівництва та ветеринарії існує ряд напрацювань щодо
використання бурштинової та глутамінової кислот, а також їх похідних, як окремих
біологічно активних речовин, або ж у структурі біологічно активних препаратів та кормових
добавок.
Узагальнюючи експериментальні, клінічні дослідження впливу екзогенної глутамінової
та бурштинової кислот та їх солей на організм тварин та птиці можливо стверджувати, що
вони сприяли формуванню теоретичних передумов до розробки, апробації нового препарату
у вигляді біологічно активної композиції «Стимулін Вет» (ТУ У 24.4-33295412-001:2010).
На наступний день після закінчення ведення в організм препарату «Стимулін Вет»
провели перегрупування, розподіл за статтю та пересадження птиці із кліток дорощування в
кліткову батарею, чим і викликали стресовий фактор у перепелів.
Результати господарського досліду свідчать, що за період експерименту в дослідній
групі показник збереженості поголів’я становив 95 % ( падіж – 1 голова). Таким чином, в
контрольній групі збереженість поголів’я була в межах 80 % ( падіж – 4 голови).
Після впливу стрес фактора провели зважування перепелів обох досліджуваних груп.
На той час вік перепелів становив 30 діб. Відмітили певну перевагу дослідної групи. Середня
маса одного перепела становила 144,5 г., а в контролі 135,5 г., що на 6,3 % менше.
Висновки. Біологічно активний препарат «Стимулін Вет» проявляє адаптогенний
вплив на організм перепелів, в результаті чого вони легше переносять вплив стресових
факторів.
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УРАХУВАННЯМ ЇХ ГЕНЕТИЧНОЇ ПРИРОДИ
М. С. ЛАДНА, студент
Науковий керівник – В. Н. БЕЛАВА, к. б. н., доц.
ННЦ «Інститут біології та медицини»
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Актуальність. Однією з ознак, за якими відрізняють коней є його масть, що означає
наявність специфічного кольору шкіри, шерсті, волосся та очей (фенотипу), підпорядкованих
генотипу. Важливо відмітити, що масть – це не просто колір тіла чи шерсті коня, як звикли
вважати ще за часів Гіпократа, а набір характеристик, для відображення яких задіяні складні
механізми – генетично обумовлені комбінації пігментації клітин (їх форма, розмір,
походження та кількість), що можуть бути різними для різних ділянок організму – тканин і
органів коня [1]. Саме тому для такого різноманіття цих комбінацій, а отже, і мастей виникла
своя термінологія і потреба в ідентифікації.
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Мета. Ввести класифікацію мастей коней українською мовою з урахуванням їх
генетичної природи.
Масті мають свої особливості, так, мастевий фенотип може змінюватись на певних
стадіях розвитку організму, тому зазвичай остаточну масть коня визначають у зрілому віці (у
віці 3–5 років). Проте для ідентифікації і реєстрації коней використовують всю наявну
інформацію: при установленні спеціалістом масті новонародженого лошати, досягнення ним
зрілості, з урахуванням мастей родичів (складеного генеалогічного дерева, родоводу) та
проведеного генетичного тестування (за наявності ДНК-тесту). На масті, крім генетичних,
впливають і інші фактори – фізіологічні особливості будови волосся, фізичні явища
заломлення та відбивання світла тощо. Слід враховувати також і відмінність між
фенотиповим проявом пігментації і наявним генотипом, оскільки існують гени, які можна
підтвердити на наявність ДНК-тестом, проте на фенотипові характеристики вони впливати
не будуть [2].
Основні базові масті виникли як результат нормального функціонування меланоцитів,
що продукують два основні типи пігментів. Це еумеланіни, що відповідають за синтез
чорних пігментів – ворона масть, та феомеланіни – пігменти жовто-гарячого кольору –
відповідають за руду масть. Основним геном, що контролює тип виділених пігментів на
базовому рівні є Extension (MC1R) [3]. Відповідно до фенотипу та типу синтезованих
пігментів базовими мастями є: ворона та її градації (ворона в засмагу, звичайна ворона,
невигоряюча ворона), руда та її градації (світло-руда, звичайна руда, бура).
Головним регулятором виникнення того чи іншого пігменту у коней є ген Extension.
Локус (місце розташування генетичної інформації в хромосомі) Extension займає ген
рецептора меланокортину 1 (MC1R), котрий кодує один білок. Білок MC1R перекриває
мембрану пігментних клітин – меланоцитів. MC1R бере участь в формуванні хімічної
речовини під назвою альфа-меланоцит-стимулюючого гормону (α-MSH), який виробляється
організмом в поза клітинному просторі [4]. Коли MC1R вступає в контакт з α-MSH,
всередині клітини проходить комплексна реакція, а меланоцит починає виробляти
еумеланіни. Без стимуляції α-MSH, меланоцити за замовчуванням виробляють феомеланіни.
Меланіни властиві кожному тваринному організму, проте для деяких коней ці властивості
видозмінені в тій чи іншій мірі.
Масті, що виникли на основі базових мастей, пояснюються впливом гену Agouti [3].
Завдяки дії цього гену пігменти розподіляються не як один тип, а як два типи пігментів, що
присутні в одному організмі, хоча контролюється розподіл лише еумеланіну. За дією різних
алелей цього гену утворюються такі основні масті: гніда та каракова. Відповідно до
фенотипу та розміщенню синтезованих пігментів розрізняють градації гнідої масті (від
світлої до темної) та каракову, що має лише одну загальноприйняту градацію для опису.
Всі перераховані вище масті є основними, тобто на їх основі виникли інші масті – під
впливом дії інших генів та непояснених чи маловивчених явищ. Коня будь-якої масті можна
перевірити на наявність та тип алелей основних мастей – алелі генів Extension та Agouti,
також існують пояснення згідно законам генетики фенотипового прояву цих мастей [5].
Основні масті являють собою лише одну з великих груп мастей. Для введення
класифікації мастей коней з урахуванням їх генетичної природи було запропоновано
наступні групи: основні (базові та залежні від базових), пастельні (залежні від генівосвітлювачів), крейдяні (виникли під впливом знебарвлення шерсті та шкіри і
характеризуються наявністю значної домішки білого волосся), та яскраві (специфічні масті,
природа яких ще не до кінця відома). Більшість мастей з великих груп на сьогодні мають
генетичне обґрунтування відповідно до поданої класифікації.
Висновки. Завдяки проведеному аналізу досліджень з теми генетики мастей коней
було виявлено, що до основних базових мастей належать ворона та руда, та до основних,
залежних від базових – гніда та каракова масті. Також було запропоновано класифікацію
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основних мастей відповідно до фенотипу – градації вороної, рудої та гнідої масті і було
охарактеризовано класифікацію груп мастей коней – основні, крейдяні, пастельні та яскраві
масті.
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СИНДРОМ ЧЕДІКА-ХІГАШИ У ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
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Велика рогата худоба на будь-якому етапі онтогенезу досить чутлива до захворювань
різної етіології, що зумовлюється не лише способами ведення господарства та станом
санітарно-гігієнічних умов, а й наявністю підвищеної сприйнятливості до інфекцій,
пов’язаної з порушенням дегрануляції нейтрофілів − Синдром Чедіака-Хігаши (СЧХ).
Даний синдром зумовлюється дефектом гена LYST, розташованого на 28-й хромосомі
(28q12), який відповідає за функціональну активність лізосом.
Хвороба успадковується за аутосомно-рецесивним типом та характеризується
гіпопігментацією очей та шкіри, підвищеним ризиком до крововтрат внаслідок нездатності
тромбоцитів до агрегації, прогресуючою периферичною невропатією і гіперплазією
лімфоїдної тканини. За гематологічного дослідження в нейтрофілах, моноцитах і лімфоцитах
виявляються гігантські цитоплазматичні гранули.
У великої рогатої худоби синдром виявлено у герефордської, японської чорної та
брангуської порід.
Молекулярна основа СЧХ полягає у виникненні місенс-мутації (A→G − заміна
амінокислоти аргініну на гістидин у білку H2015R ) в гені LYST великої рогатої худоби.
Злиття гігантських гранул один з одним і з компонентами цитоплазми на ранніх стадіях
розвитку нейтрофілів призводить до утворення величезних вторинних лізосом, в яких
зменшується вміст гідролітичних ферментів - протеаз, еластази і катепсину G. Це може бути
причиню порушення бактерицидної активності нейтрофілів, що в свою чергу призводить до
підвищеної сприйнятливості організму до інфекцій.
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ЗАСТОСУВАННЯ СЕЛЕКЦІЙНИХ ІНДЕКСІВ ДЛЯ ОЦІНКИ БУГАЇВ
М. А. МАТВЄЄВ, магістрант
Науковий керівник – А. А. ГЕТЯ, д с.-г. н., с. н. с.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Сільське господарство в цілому і тваринництво зокрема є важливими галузями
економіки України. Для рентабельного ведення скотарства необхідно вміло поєднати такі
чинники, як годівля, утримання тварин і селекцію. В країнах із розвиненим скотарством для
оцінки та відбору тварин використовують селекційні індекси. Наприклад, зростання
молочної продуктивності корів в США протягом останніх 80 років з 5729 до 12488 кг
пояснюється застосуванням різноманітних індексів [1].
В Україні активно практикується імпорт генетичного матеріалу [2], в тому числі
сперми бугаїв, оцінених в умовах тих країн де вони вирощувалися. В кожній із країн для
оцінки тварин використовується власні індекси, в які входять різна кількість ознак і
відповідно розраховані вагові коефіцієнти. Навіть в межах одного індексу кількість ознак, які
входять в нього через певний час можуть змінюватися залежно від потреб ринку.
В попередніх дослідженнях нами були розраховані економічні вагові коефіцієнти для
ознак вміст жиру в молоці, вміст білку в молоці і надій молока за лактацію, які становили
0,004, 0,007 і 0 грн відповідно [3].
Для розрахунку індексу селекційної цінності бугая ми використовували формулу:
I=100+ µAA×µBB×µCC, де
А, В, С – часткові селекційні цінності для ознак жиру, білку і надою за лактацію;
µA, µB, µC – економічні вагові коефіцієнти ознак.
Нами була сформована база даних тварин стада СТОВ «Агроко» Черкаської області, до
якої увійшли потомки бугаїв, що мали не менше 20 дочок. Зокрема, Бенжаміна – 20 голів,
Віна – 31 голова, Колтона – 23 голови. Загальна кількість тварин у вибірці становила 79
голів. Дочки Бенжаміна мали часткову селекційну цінність по вмісту жиру на рівні -1,34,
білку – -0,02, а надою за останнє контрольне доїння – -40,52. Значення для вказаних ознак у
дочок Віна становили – 4,38, -1,25 та 28,22 відповідно, а для дочок Колтона – 2,33, 0,32, та 12,22 відповідно.
В результаті розрахунків ми отримали значення селекційного індексу для кожного
бугая, в який входить 3 ознаки. Цей індекс для Бенжаміна склав 99,9945, для Віна 100,009, а
для Колтона – 100,012. Отже, ми пропонуємо господарству в подальшому більш активно
використовувати сперму Колтона та Віна.
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Національний університет біоресурсів і природокористування України
Проблема відтворення у високопродуктивних стадах молочної худоби являється однією
з головних в практиці ведення цієї галузі. Більшість авторів схильні відносити ці проблеми
до ефективної організації менеджменту (управління) в стаді, де на перше місце виходять
питання оптимальної годівлі та утримання тварин в транзитний період [1, 2], профілактики
ветеринарних захворювань [4] та цілеспрямованої селекційної роботи [3]. Всі зазначені
елементи можна віднести до категорії організованих факторів які в першу чергу залежить від
можливості їх використання на сучасних фермах обслуговуючим та керівним персоналом.
В сучасній виробничій практиці склались певні підходи щодо комплексних способів
оцінки організації такого ефективного менеджменту саме по результуючому показнику яким
є рівень відтворення корів у високопродуктивному стаді.
Метою даної роботи була апробація методу оцінки відтворення корів з використанням
індексу тільності, який знайшов широке застосування в практиці американських господарств
з рівнем продуктивності корів в межах 11–14 тис. кг на корову на рік [2]. Індекс відображає
як реальний стан так і потенційні можливості господарства в плані покращення рівня
відтворення.
Апробація методу оцінки рівня відтворення проводилась в умовах СТОВ «Агроко»
Черкаської області Чорнобаївського району в якому налічується 1100 корів української
чорно-рябої молочної породи з високою часткою крові по голштинській породі. Надій на
дійну корову за останні роки становить в межах 11–11,5 тис. кг при середньому вмісті жиру
3,6–3,7 % та подовженістю сервіс періоду 120–145 днів. Для оцінки рівня відтворення розрізі
окремих груп використовувався індекс тільності, який рекомендовано американською
службою впроваджене при Міністерстві сільського господарства США (USAD) [3,7].
HDR х CR = PR,
де PR – індекс тільності (від англ. Pragnancy rate); HDR – частота виявлення охоти (від англ.
Heat Detection Rate); CR – коефіцієнт заплідненості (від англ. Conception Rate).
Значення HDR розраховується за формулою:
Корови,яких осімінили після очікувального періоду
HDR= корови,які придатні до осіменіння протягом цього ж періоду
Значення CR розраховується за формулою:
Тільні корови
CR=корови,які осіменялись
Суттєвим в зазначеному підході являється період очікування – період під час якого
навмисно утримуються від осіменіння корови на основі спостережень стану їх органів
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відтворення (інволюція матки після отелення, стан яєчників, наявність патологічних
відхилень тощо.).
Для оцінки відтворювальної здатності тварин було сформовано 3 групи корів по 23 гол.
За результатами розрахунків було встановлено, що у першій групі тварин, надій за лактацію
яких склав 11608 кг, очікувальний період був найдовшим і становив 76 днів, індекс тільності
4,5 %, а сервіс період тривав 174 дні. При зменшені надою за лактацію показники відтворної
здатності покращувались. У другій групі, де надій за лактацію становив 9310 кг
очікувальний період був 56 днів, середня тривалість сервіс періоду 117 днів, а індекс
тільності 22,4 %. Крім того, у цій групі був найвищий індекс частоти приходу корів в охоту
68 %, що на 9 % та 27,1 % перевищував І та ІІІ групу. У третій групі при середньому надої
7570,7 кг, сервіс період був найкоротший 102 дні, очікувальний період тривав 61 день, індекс
тільності 18,2 %.
В результаті розрахунків було встановлено, що найкоротший очікувальний період 56
днів та найвищий індекс тільності 22,4 % був у другій групі.
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Міні-піги – це маленькі домашні свинки, виведені з декоративною метою. У деяких з
них жива вага у дорослому стані не перевищує 15 кг, а зріст у холці – 50 див. Вони походять
від в’єтнамських вислобрюхих свиней і маленьких диких кабанів.
Нова порода була отримана в Німеччині в ХХ столітті. Виведення карликових порід
проводилося з метою досягнення можливого мінімалізму, що дозволило отримати
мініатюрних тварин званих міні- і мікро-піги. Паралельно велися селекційні роботи по
зменшенню розмірів парнокопитних в Радянському Союзі, але мета цих досліджень була
зовсім іншою.. Маленькі свинки потрібні були для лабораторних досліджень, тому
цілеспрямований відбір зупинився, не досягнувши карликових показників.
Актуальність теми. Своєю появою декоративні свинки зобов’язані селекціонерам, які
протягом багатьох років займалися виведенням мініатюрних тварин. Селекційні роботи
велися на основі в’єтнамських вислобрюхих свиней і маленьких диких кабанів.
Метою роботи стало вивчення особливостей поросят міні-пігі щодо їх розведення
задля ведення прибуткового бізнесу.
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Аналітичний огляд. В’єтнамських (азіатських) вислобрюхих травоїдних свиней можна
назвати предками всіх сучасних міні-свинок. Всього у світі виведено близько 30 порід мініпігів. Найбільш популярними та поширеними з них є [1].
Бергштрессер книрт. Назва цих свинок на українську дослівно перекладається як
«карапузики». Це одні із самих дрібних і поширених представників карликових поросят у
світі. Менше бувають лише представники породи міні-майялино. Дорослі кнури міні-пігів
бергштрессер не перевищують 15 кг ваги в дорослому стані, а свині цієї породи не бувають
більше 10 кг.
Міні-майялино. Представники цієї породи міні-пігів є найменшими у світі. У дитинстві
поросята важать всього 450–500 г, а в дорослому стані – не перевищують 10 кг. Їх менша
поширеність зумовлена труднощами з розмноженням і вирощуванням молодняку. Ця порода
виведена в Італії селекціонером Стефанио Мориньи. Спочатку італійських свинок міні-пігів
використовували в лабораторних цілях, а також для отримання донорських органів. Дуже
швидко міні-майялино завоювали серця величезної кількості людей у всьому світі і стали
входити в десятку найбільш поширених домашніх вихованців.
Геттінгенський міні-піг. Представники цієї породи виведені не так давно. У дорослому
стані вони досягають живої ваги близько 100 кг. Вони відрізняються обжерливістю, можуть
зжувати все, що потрапить їм на очі. Тому краще тримати Геттингенских міні-пігів на
ділянці, а не в будинку або квартирі. Поширюється завдяки своїй винятковій плодючості.
Потомство може нараховувати 20 поросят і більше.
Сибірська мініатюрна. Ця порода міні-пігів виведена у нас. Вона швидко поширилася в
Західній Європі, отримавши там своєрідну назву “міні-сибси”. За своїми розмірами ці
поросята відрізняються достатньою величиною, досягають ваги в 50 кг.
При виведенні цих свиней однією з головних задач перед вченими стояло отримання
тварин, добре пристосованих до суворих сибірських морозів. Також створювалися ці свині в
якості донорів одержання органів для трансплантації людині. Поставлені завдання були
повністю вирішені. Ця порода також непридатна для утримання в будинку або квартирі. Їй
більше підходить вільний вигул у дворі.
Розведення свиней міні-пігі може стати прибутковим бізнесом при наявності
відповідних вкладень. Сам процес розмноження відбувається аналогічно всім родичам
свиней. Для організації прибуткового виробництва слід мати будинок або приватне
господарство, де ваші вихованці будуть відчувати себе комфортно. Далі слід придбати
племінних особин. Карликова свиноматка здатна призвести 2 опороси на рік. Вагітність
триває той же термін, що і у великих свиней – 114–118 доби. Для кваліфікованого
проведення родопомочі краще запросити ветеринара [2].
Загальні витрати на утримання однієї міні-свинки з урахуванням участі у виставках і
реклами бізнесу становлять $2–2,5. А річний прибуток може дійти до $10–13 тис. Карликові
поросята міцно увійшли в наше життя, і в наш побут. Зважитеся ви придбати вихованця або
побудувати на розведенні малюків свій бізнес – вирішувати тільки вам. Але і в тому, і в
іншому випадку постарайтеся створити для малюка відповідні умови, і він відповість вам
прихильністю і любов’ю [3].
Особливості та переваги. Головною особливістю поросят міні-пігі є, звичайно ж, їх
мініатюрність. Залежно від породних особливостей свині відрізняються своєю вагою в
дорослому стані. Але всі поросята міні-пігі відмінно пристосовані до утримання в домашніх,
а також квартирних умовах.
Популярність поросят міні-пігі спирається, в першу чергу, на добродушний і
доброзичливий характер. Ці тварини стають вірними друзями, якщо приділити їм належну
увагу та турботу. Вони легко пристосовуються до нового хазяїна і часто перевершують у
великолюбності таких звичних вихованців як кішки і собаки. Карликові поросята
надзвичайно розумні і легко піддаються дресируванню. Існують дані досліджень, проведених
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німецькими вченими, про те, що міні-пігі здатні вивчити більше команд, ніж
середньостатистична собака. Маленькі свинки дуже охайні і повністю спростовують думку,
яка прижилася про поросят-грязнуль. Ця риса особливо важлива при їх вмісті в квартирах.
Міні-пігів легко привчити до туалету, вони дотримуються виділених для них житлових зон.
За відгуками власників, свинки міні-піги охоче вживаються з іншими видами тварин. Ці
поросята є, як і інші представники парнокопитних, всеїдними тваринами. Вони практично не
піддаються численним алергічним реакціям на будь-яку їжу. Збираючись завести такого
домашнього вихованця, люди часто цікавляться питанням, скільки живуть міні-піги.
Купуючи малюка цієї породи, ви купуєте собі друга на 12–15 років, а при хорошому догляді і
годуванні на більш тривалий час. Вартість маленького міні-піга досить висока (від $ 350 до
декількох тисяч). Це може слугувати основою для створення підприємства з розведення і
продажу карликових поросят.
Висновки і пропозиції. Декоративні свинки міні-піги прості в утриманні, але дорогі
тварини. Вони все впевненіше входять у наші домівки та серця. Вихований міні-піг –
чудовий компаньйон для дитини: рухливий, веселий, товариський. Його можна навчити
танцям та різним трюкам, не гірше собаки. Для цього потрібно не так вже й багато: ласка,
правильний догляд і турбота про здоров’я тварини.
Література
1. Про породы мини пигов / Режим доступа: https://www.babai.ru/articles/pro-porodymini-pigov.html
2. Мини-пиги: породы, воспитание, цена, кормление / Режим доступа:
http://zdravplus.ru/ru/dosug/zhivoj-ugolok/mini-pigi
3. Мини-пиги дома: уход и содержание / Режим доступа: https://www.belanta.vet/vetblog/mini-pigi-doma/
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CRISPR/CAS, ЯК МЕТОД СТВОРЕННЯ ТРАНСГЕННИХ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН
П. МІЛЬКО, студент
Науковий керівник – С. О. КОСТЕНКО, д. б. н., проф.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Технології генної модифікації стосовно об’єктів сільськогосподарського призначення
не втратили своєї актуальності і розглядаються в якості одного з пріоритетних напрямків
розвитку технологічного комплексу. Проведення генної інженерії практично для всіх видів
сільськогосподарських тварин супроводжується труднощами, зумовленими фізіологічними
особливостями об’єктів генетичної модифікації, а також значними матеріальними витратами.
У зв’язку з цим, ведеться постійний пошук нових і вдосконалення існуючих методів
трансгенезу, як в напрямку підвищення їх технічної доступності, так і ефективності
(Н. А. Зінов’єва, Н. А. Волкова, В. А. Багіров, Г. Брем , 2015).
Система CRISPR / Cas9, що включає короткі поліндромні повтори, розташовані
групами рівномірно віддаленими одна від одної (CRISPR – Clustered Regularly Interspaced
Short Palindromic Repeats) і CAS9-нуклеази (CRISPR-асоційовані нуклеази, група ферментів,
що гідролізують зв’язки між ланками нуклеїнових кислот, руйнуючи послідовність
азотистих основ у них) виявлена в геномі прокаріотів (Ishino Y. et al., 1987), де вона грає роль
природного захисту від вірусів і виконує ряд інших функцій. На основі цієї системи
розроблена технологія високоточного редагування геному еукаріот, що дозволяє вимикати
або вбудовувати гени в чітко заданій ділянці ДНК. Обмежують застосування цієї технології
побічні (off-target) модифікації геному. Вони виникають через те, що при дволанцюговому
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розриві ДНК нуклеаз Cas9 репарація відбувається шляхом негомологічного з’єднання кінців,
що часто призводить до виникнення невеликих мутацій за типом інсерцій або делецій,
хромосомних перебудов (Cong et al., 2013; Mali et al., 2013).
Впізнавання цільової ділянки ДНК в системі CRISPR / Cas9 засноване на використанні
малих некодуючих направляючих РНК (gRNA), які комплементарно взаємодіють з мішенню,
маркеруючи тим самим специфічний ділянку чужорідної ДНК для подальшого розрізання
нуклеазами (Wiedenheft et al., 2012). На відміну від інших мегануклеаз, при використанні
системи CRISPR/Cas9 для орієнтування цільового гена потрібно лише конструювання
короткого олігомеру. Завдяки своїй високій ефективності, простоті та малої трудомісткості,
технологія знаходить все більш широке застосування. Крім того, вона може бути
використана для одноступінчастої генерації мутацій в декількох генах одночасно (Wang et
al., 2013).
Підвищення генетичної стійкості тварин до інфекційних захворювань є однією з
головних завдань сучасного тваринництва. Це пов’язано з тим, що інфекційні захворювання
наносять значну шкоду здоров’ю тварин, а також можуть бути небезпечними для здоров’я
людини (зоонози). Технологія CRISPR/Cas9 дала змогу створити трансгенних корів, стійких
до туберкульозу (Yuanpeng Gao et al., 2017). В ділянки ДНК вбудовано ген NRAMP1 (natural
resistance-associated macrophage protein-1), що забезпечує природну стійкість до
туберкульозу, за допомогою модифікованої системи CRISPR / Cas9n, яка базується на ніказі
Cas9. Ніказа (надрізаюча ендонуклеаза) є ферментом, який ріже лише один ланцюг
дволанцюгової ДНК в певних послідовностях нуклеотидів. При такому підході репарація з
вставкою заданого гена відбувається шляхом гомологічної рекомбінації.
Більшу частину генетично модифікованих тварин створюють для того, щоб
компенсувати брак донорських органів. Так, дослідники позбавили 37 свиней від вірусів в їх
ДНК, що дозволить використовувати органи тварин для трансплантації людині. Опис
експерименту було опубліковано в журналі Science (Dong Niu et al., 2017).
Дослідники з компанії eGenesis в Кембриджі (штат Массачусетс, США) виявили 25
свинячих ендогенних ретровірусів (PERV) з генетичного коду, який був взятий з клітин
свинячої шкіри. Аналіз цих вірусів показав, що вони могли заразити і людину, проте за
допомогою технології CRISPR всі 25 ретровірусів вдалося видалити.
Великі сільськогосподарські тварини, зокрема, свині і вівці грають все зростаючу роль
в трансляційних біомедичних дослідженнях. Генетична модифікація свиней дозволяє
створювати тварин, моделюючи у них механізми хвороб людини на молекулярному рівні
(Aigner et al., 2010). В даний час вже отримані свині-моделі для вивчення цистичного фіброзу
(Rogers et al., 2008; Wine, 2010), діабету (Renner et al., 2010), дистрофії макулярної області
сітківки Штаргардта (Sommer ет al., 2011), що викликають величезний інтерес у біомедичної
спільноти.
Трансгенні технології знаходять все більше застосування для вирішення завдань, як
фундаментальної, так і прикладної науки. Обмежувальним фактором масового створення
трансгенних сільськогосподарських тварин до недавнього часу залишалися високі
матеріальні витрати, зумовлені, головним чином, відносно низькою ефективністю
трансгенезу. Беручи до уваги вирішення даної проблеми шляхом розвитку технологій
CRISPR/CAS, можна прогнозувати зростання числа досліджень в області геномної інженерії
домашніх тварин.
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ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ СВІЙСЬКОГО СОБАКИ
Д. Р. НОВІЦЬКА, студент
Науковий керівник – С. О. КОСТЕНКО, д. б. н., проф.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Багато століть поспіль поруч з людиною знаходиться собака, як вірний і відданий друг,
помічник у господарстві, добрий мисливець та охоронець. Звичайно, що так було не завжди.
Відомо декілька версій одомашнення собаки. В одній версії говориться про те, що люди
як і собаки – зграйні істоти, Можливо, й маленьке вовченя змогло влитися в нову, людську
зграю. Мабуть, таке траплялося доволі часто, і вовченята виявилися корисними: вони мали
кращий, ніж у людини, слух і нюх, могли гарчанням попередити про наближення ворога,
допомагали заганяти здобич. І, може, тих, хто ставився до людини прихильно, не боявся, не
намагався втекти, не виявляв агресії, не з’їдали відразу. Можливо, вони жили довго й пара
таких «добрих» вовків навіть давала потомство – народжувалися по-дружньому налаштовані
до людей вовченята. Так, напевно, почався відбір, селекція, на «гарне» ставлення до людей,
тобто почалося доместикація собаки.
За іншою версією, сміливі, дружньо налаштовані й розумні тварини трималися поблизу
людини й харчувалися залишками здобутої на полюванні великої дичини. А потім почали
приєднуватися до мисливців: допомагали заганяти, зупиняти звіра, як вони це робили у
вовчій зграї. І дружньо налаштовані вовченята, що виросли поблизу людей, починали
вважати їх членами своєї зграї. Вовк і людина могли знайти «спільну мову».
Аналізуючи мітохондріальну ДНК було виявлено, що усі породи собак пішли від
вовчиць підвиду азійського вовка, які мешкають від Леванту до Індії.( R. K. Aggarwal,
T. Kivisild, J. Ramadevi, L. Singh.,2007)
Академік Д. К. Бєляєв провів експеримент із дикими сріблясто-чорними лисицями.
Упродовж кількох поколінь для розведення залишали ті екземпляри, що найбільш «лояльно»
ставилися до людини, ті, що виявляли найменшу агресивність. Учені хотіли вивести лисицю,
що ставилася б до людини, як собака. Тобто вирішили в умовах експерименту ще раз пройти
шлях створення нової домашньої тварини – не прирученої, а саме домашньої – з вродженим
доброзичливим ставленням до людини.
Ефект відбору посилювався з кожним поколінням. Найбільш «просунуті» лисички
почали шукати контакт із людиною, навіть незнайомою, а знайомим людям – вони раділи,
лизали їхні обличчя й руки. Змінилася здатність до розмноження – дика лисиця дає
потомство один раз на рік, навесні, а піддослідні – двічі, і не лише навесні. І дивна річ.
Лисички почали змінюватися. У деяких із прокинувся інстинкт охоронця, дехто почав
гавкати, скавуліти, як собака, лисиці почали лащитися до людей і махати хвостом. Та й самі
хвости теж змінилися – з’явилися хвостики, загнуті, як у лайок. З’явилися й висячі вуха.
З’явився й новий колір шерсті – білі «зірочки» на голові, білі й бурі плями на боках.
Дослідження показали, що в крові собак змінився вміст гормонів, а в головному мозку
зросла кількість серотоніну, речовина, яка гальмує прояв агресивності. Це змінене
гормональне тло розбудило, змусило працювати гени, що завжди були у лисиці, але раніше
немовби «спали».( «How to tame a fox (and build a dog)»,2017)
У наш час існують більше 300 порід собак, які зовсім не схожі одна на одну, але процес
створення нових триває й зараз. Вважають, що першу наукову класифікацію порід собак
роззробив відомий французький натураліст Жорж-Луї Бюффон, який жив у XVIII столітті.
На той час вже було відомо близько сотні порід. За основу своєї класифікації Бюффон взяв
форму і характер вух. До однієї групи він відніс собак зі стоячими вухами, до іншої – з
напівстоячими, далі – з висячими, в особливу групу він об’єднав собак з «в’ялими» вухами
тощо.
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Формування різноманіття порід собак базувалося на наступних умовах (ознаках,
критеріях): генетичні задатки – походження; умови життя та роботи – екологія; специфіка
використання людиною – робота.
Собак використовують у різних сферах: захисно-караульна служба, сторожова служба,
розшукова служба (розшук людей за їх невидимими, запаховими слідами, затримання і
конвоювання затриманих), піднесення легких вантажів та розшук людей (використовуватися
в роботі геологічно-розвідувальних партій), поміч сліпим (собаки-поводирі).
Зібравши дані про дослідження різних вчених, таких як Карл Лінней описав домашніх
псів як окремий вид – Собака товариський (Canis familiaris Linnaeus, 1758)), Лоран
Франтц,Адам Бойко, Понтус Скоглуд та інші; я зробила висновки, що одомашнення собак
відбувалось декілька разів (в Азії та Європі) приблизно 10 тисяч років тому.
Еволюційний генетик з Оксфорда Лоран Франтц і його колеги розшифрували
мітохондріальну ДНК-послідовність 59 європейських собак, які жили 3000–14 000 років
тому. Вчені також проаналізували геном собаки, яка була знайдена в похованні, зробленому
4800 років тому в Ірландії. Дослідники порівняли стародавні геноми з геномами сотень
сучасних вовків та собак 48 порід.
Філогенетичний аналіз дозволив виявити два розгалуження на генетичному дереві
собак. Остання розвилка відокремлює від головного стовбура вовчу собаку Сарлоса –
породу, виведену в Нідерландах в 1930-і роки шляхом схрещування німецької вівчарки і
вовка.
Більш цікавим виявилося поділ східно-азіатського і західно-європейського геномів, що
трапилося 6400–14 000 років тому. За словами вчених, розбіжність відбулася через кілька
тисяч років після першої появи собак в Євразії. У сучасних порід, таких як лайки і
гренландскі їздові собаки, є предки з обох регіонів. Дослідники пояснюють поділ геномів
двома незалежними випадками одомашнення, що увібрав тварин з різних популяцій.
Гіпотеза вчених підтверджується тим, що в регіоні між Західною Європою і Східною
Азією не було знайдено останків древніх одомашнених собак. Цілком ймовірно, собаки
прийшли разом з людьми з Азії в Європу.
А. Бойко,генетик з Корнельського університету ветеринарної медицини в Ітаці (штат
Нью-Йорк), сумнівається, що собака була одомашнена двічі. Однак гіпотезу Франтц він
вважає перспективною. На думку Бойка, вченим потрібно було вивчити ДНК більшої
кількості останків, таких як ті, що були знайдені в Ірландії.
Понтус Скоглунд (Pontus Skoglund), генетик з Гарвардської медичної школи (Бостон),
впевнений, що відкриття Франтц вимагає продовження досліджень.
«Пізнаючи більше про походження сучасної собаки, ми відкриваємо вікно в давню
історію людини. Мабуть, одомашнення собаки було однією з перших інновацій в людській
культурі », – зазначив Скоглунд (Invaders,2016).
УДК: 636.1.082.2:798(470.53)
ОСОБЛИВОСТІ ВІДБОРУ КОНЕЙ В ДОЗВІЛЬНОМУ НАПРЯМКУ
Д.О. ПЕТЕРЧУК, студент
Науковий керівник – О.М. СОБОЛЬ, к. с.-г. н., доц.
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
На сьогоднішньому етапі розвитку суспільства пропонується велика кількість послуг
для дозвілля населення – це туризм і прогулянки на природі, а також різні забави та народні
видовища – змагання трійок, аматорський кінний спорт, кінні ігри та розваги та інші
альтернативні види. В Україні з’являється все більше суб’єктів конярства, які, поряд з
організацією дозвілля, пропонують навчання верхової їзди і азам догляду за кіньми.
164

72 Всеукраїнська науково-практична студентська конференція присвячена 120-річчю
заснування НУБіП України, Київ, 2018

Генетика, розведення та біотехнологія тварин
Різні види використання обумовлюють певні вимоги до тварин. В прогулянкових
конях насамперед цінуються невибагливість, конституціональна міцність, врівноважений
темперамент і прийнятна ціна [1]. На туристичних маршрутах працюють коні місцевих
порід, добре пристосовані до клімату і місцевості, умов утримання і роботи. Вони мають
м’які і зручні для вершника рухи. Коні, які використовуються в кінному туризмі, повинні
бути здорові, спокійні, доброзичливі, довірливі до людини, не полохливі[2, 3].
Для кінних ігор найбільш придатні для міцні і сильні коні, так, як багато хто з них
проводяться в швидкому темпі, доводиться часто і різко міняти напрям, часто зупинятися,
миттєво набирати швидкість [1].
Широко поширюється по всьому світу верхова їзда в стилі вестерн, де алюри дещо
відрізняються, не потрібні широкі рухи з захопленням простору, складні елементи виїздки.
Окремим елементами оцінки є довіра, спокій і уважність, гнучкість коня [4].
Для трійок існують інші вимоги. Трійки – унікальна спадщина давньої давнини –
зберігаються і сьогодні. Зразковою трійка вважається, коли коні підібрані в масть, так щоб
корінник виділявся серед пристяжних ростом, міццю; рисак-корінник повинен бігти
розмашисто риссю з високим підйомом ніг, а більш легкі пристяжні коні скакати правильним
розміреним галопом, зігнувши голови в бік і вниз [5].
За кордоном широко використовують коні шоу – типу, для яких за останні 10 - 20 років
виведені спеціалізовані породи: американська золота верхова, американська мініатюрна,
арааппалуза, квараб, мораба, пінтабіан, рек-коні, які володіють особливим алюром, не
схожим на звичайний крок, рись або інохідь.
Поширюється сфера іпотерапевтичного використання, де кінь займає активну позицію
і приймає на себе функції об’єкта прихильності по відношенню до пацієнта (і, можливо,
інших учасників процесу), які полягають в задоволенні потреби в любові, емоційної
підтримки, в надійності, в забезпеченні почуття впевненості і безпеки. Ця позиція коня є
важливим самостійним методичним засобом психологічного впливу в іпотерапії і повинна
враховуватися при наданні послуг. В результаті виникнення і розвитку прихильності до коня
у багатьох пацієнтів з розумовими порушеннями диференціюється здатність до вираження
своїх емоційних переживань. Не існує коней, яких б вирощували спеціально для іпотерапії –
є специфічні вимоги щодо типу, характеру, вдачі та екстер’єру тварини, придатного для
іпотерапії. В результаті підбір диктується індивідуальними особливостями пацієнта (будь то
доросла людина або дитина) [1, 6].
Вміння вибрати потрібного коня, що відповідає вимогам, дозвільного напрямку – це
свого роду мистецтво, в якому поєднуються різнобічні знання і добре розвинене інтуїтивне
відчуття. У плані екстер’єру перевага віддається коню з «прямокутним» будовою тулуба.
Для коней бажано невеликий ріст (145–160 см в холці), так як високі коні ускладнюють
страховку пацієнта. При невисокому рості кінь повинен володіти широкою, досить довгою
спиною з добре розвиненою мускулатурою, невираженою холкою, ноги повинні мати
правильний постав. Кінь не повинен мати вад екстер’єру і захворювань [7]. При
використанні в послузі занадто молодого чи занадто старого коня існує загроза безпеці
вершника. Вважається, що краще всього вибирати коня «середнього віку» (не молодше 5 і не
старше 14–16 років), яка вже пройшла період «юнацької нестримність», але ще не втратила
гнучкості, не запрацювала артрит або будь-яке інше захворювання [3].
Кінь, що працює в дозвільному напрямку, має бути здоровий фізично і психічно.
Постійний санітарно-ветеринарний контроль, всі необхідні запобіжні щеплення, хороший
догляд, регулярне розчищення копит, чистота - обов’язкові вимоги, що пред’являються до
утримання коней [8].
Важливими елементами оцінки коней є його поведінкові характеристики - кінь
повинен бути доброзичливим, сміливим, який легко і охоче іде на контакт з людиною.
Абсолютно неприпустимі такі форми поведінки коня, як шарахання від чого б то не було,
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інстинктивна агресивна реакція на страх пацієнта, удари копитами або укуси, будь-які погані
звички або капризи.
Урахування цих параметрів забезпечує безпеку використання коней. За основними
властивостями нервової системи. За поєднанням сили процесів збудження і гальмування,
врівноваженості і рухливості, коні можуть бути віднесені до одного з чотирьох основних
типів класифікації, розробленої І.П. Павловим: до сильного врівноваженого рухливого, до
сильного врівноваженого інертного, до сильного неврівноваженого (нестримний) і до
слабкого типу. Для іпотерапії підходять коні тільки урівноваженого типу високої нервової
діяльності [9].
У наших дослідженнях серед коней, які використовувалися в терапевтичних цілях
переважали коні сильного інертного і сильного врівноваженого типів ВНД (36,8 і 31,6 %).
Невелика частина поголів’я була віднесена сильному неврівноваженого і слабкого типів
ВНД (по 15,8 %), проте коні слабкого типу використовувалися обмежено [10].
Результати вивчення публікацій щодо розвитку дозвільного конярства дозволяють
стверджувати, що в цьому напрямку основними критеріями відбору є не стільки походження
та екстер’єр, скільки характеристики вищої нервової діяльності та поведінкові особливості
коней. Розвиток цього напрямку галузі відкриває нові можливості щодо питань оцінки та
використання інтелектуальних здібностей коня на відміну від традиційних напрямків, де
основну роль відіграють роботоздатність або продуктивні якості.
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УДК: 006.653
ВИКОРИСТАННЯ БІОТЕХНОЛОГІЇ В МОЛОЧНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ
К. Є. ПОХІЛ, студент
Науковий керівник – Н. В. НОВІКОВА, к. с.-г. н., асист.
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Актуальність. У харчовій промисловості ферментацію застосовують головним чином
для одержання молочних продуктів. У сквашуванні молока зазвичай беруть участь
стрептококи й молочнокислі бактерії; лактоза при цьому перетворюється в молочну кислоту.
Шляхом використання інших реакцій, які супроводжують головний процес або йдуть при
наступній обробці, одержують й інші продукти переробки молока: сметану, йогурт, сир й ін.
Властивості кінцевого продукту залежать при цьому від характеру й інтенсивності реакцій
ферментації.
Постановка проблеми. У молоці при ферментації можуть протікати шість основних
реакцій, і в результаті утворюється молочна, пропіонова або лимонна кислота, спирт,
масляна кислота або ж відбувається газоутворення. Головна мета цих реакцій – утворення
молочної кислоти. На ній засновані всі способи ферментації молока. Лактоза молока
гідролізується при цьому з утворенням галактози й глюкози. Звичайно галактоза
перетворюється в глюкозу ще до сквашування. Наявні в молоці бактерії перетворять глюкозу
в молочну кислоту.
Аналіз літературних джерел. За даними Королева С. А. різні процеси ферментації
молока проводяться в контрольованих умовах. Протягом багатьох тисячоріч вони
здійснювалися за участю бактерій, вже присутніх у молоці. У наш час для цього
використають різноманітні закваски, що дозволяють одержувати молочні продукти потрібної
якості й типу. Культури бактерій, що застосовуються при цьому, можуть представляти або
один якийсь штам певного виду, або кілька штамів або видів. Комерційні культури-закваски
складаються з бактерій, що утворять молочну кислоту й пахучі речовини [1; 2].
Один з найдавніших способів, заснованих на ферментації молока – сироваріння. При
виробництві сиру зберігається живильна цінність молока. Відомі найрізноманітніші сири –
від дуже м'яких до твердих. Різниця між ними визначається тим, що всі натуральні м'які сири
містять багато води (50–60 %), а тверді – усього лише 13–34 %. Хоча властивості сирів
різноманітні, у процесі виробництва всіх їх є багато загального. Перший етап – це підготовка
культури молочнокислих бактерій і засів нею молока. Потім молоко створожують, для чого
звичайно застосовують фермент ренін. Після відділення водянистої рідини (сироватки)
отриману сирну масу піддають термообробці й пресують у формах. Далі згусток солять і
ставлять на дозрівання.
Древнім продуктом, одержуваним шляхом ферментації є йогурт. Після термообробки
молоко заквашують додаванням 2 – 3 % закваски йогурту. Головну роль тут грають бактерії
Streptococcus thermophillus й Lactobacillus bulgaricus. Для одержання бажаної консистенції
продукту, смаку й запаху ці організми повинні бути в культурі приблизно в рівних
кількостях [3].
Кислоту на початку заквашування утворить в основному Streptococcus thermophillus.
Змішані закваски потрібно часто обновляти, оскільки повторні пересівання несприятливо
позначаються на співвідношенні видів і штамів бактерій. З молочних продуктів найпростіше
одержувати масло. Залежно від сорту виробленого масла використовують вершки з
концентрацією від 30 до 40 %. При їхньому збиванні утворюється масло. При виробництві
масла для поліпшення смаку й кращої тривалості зберігання використають особливі
культури бактерій. Поліпшення смаку досягають шляхом створення спеціальних штамів
бактерій, відібраних по здатності синтезувати потрібні речовини, що впливають на смак.
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Першими для цієї мети були використані штами Streptococcus lactis і близьких видів, а потім
– змішані культури.
Висновки: біотехнологія використовується в харчовій промисловості з метою
вдосконалення освоєних процесів і більш вмілого використання мікроорганізмів, але
майбутнє належить генетичним дослідженням зі створенням більш продуктивних штамів для
конкретних потреб, харчової промисловості.
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ВПЛИВ НАНОАКВАХЕЛАТІВ НА ВІДТВОРНУ ФУНКЦІЮ САМОК
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН
І. А. ТОЛОЧКО, студент
Науковий керівник – М. В. СЕБА, к. с.-г. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Вступ. Стабільне відтворення поголів’я – складне й економічно важливе питання будьякої технології виробництва тваринницької продукції. Молочна продуктивність великої
рогатої худоби негативно корелює з відтворною здатністю, а беручи до уваги, що ці тварини
належать до одноплідних, біотехнологічні методи збільшення відтворної здатності дуже
важливі у наш час. Багато фермерів використовують гормональні препарати для підвищення
статевої функції корів, але це може негативно впливати на їх здоров’я, а також погіршувати
якість продукції. Тому нині застосовуються нанотехнології для вирішення даної проблеми.
Під терміном «нанотехнології» розуміють сукупність методів і прийомів, що
гарантують можливість контрольованим чином створювати і модифікувати об’єкти, що
включають компоненти розміром менше 100 нм, і які мають принципово нові якості і
дозволяють здійснити їх інтеграцію в повноцінно функціонуючі системи макромасштабу [2].
Основна особливість і перевага наночастинок в їх малому розмірі та в надзвичайно великій
питомій поверхні [3]. Тому їх використовують не в ізольованому вигляді, а у вигляді,
наприклад, аквахелатів, тобто комплексів наночастинок з молекулами води, які оточують
наночастинку [1].
Метою роботи було дослідити вплив комплексу наноаквахелатів на відтворну здатність
корів голштинської породи.
Матеріали та методи дослідження. Досліди були проведені на коровах голштинської
молочної породи на базі СВГ “Світанок” Полтавської області, Оржицького району у селі
Заріг. Було створено дослідну і контрольну групу по 10 голів корів в кожній. Тварини були
аналогами за породою і живою масою. Впродовж п’яти днів до отелення тваринам дослідної
групи згодовували по 10 см3 комплексу наноаквахелатів змішаного з концентрованим
кормом.
Препарат був виготовлений в лабораторії кафедри генетики, розведення та
біотехнології тварин Національного університету біоресурсів і природокористування
України. Концентрація карбоксилатів у дистильованій воді була наступна, мг/мл: Cr – 0,08;
Mn – 1,25; Se – 1; Ge – 2,5; Cu – 1,4.
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Кров відбирали вранці перед годівлею на 6 день після отелення з яремної вени у
спеціальні пробірки для відбору крові. Кров відстоювалась при кімнатній температурі 2 – 3
години до утворення згустку та виділення сироватки. Отриману сироватку центрифугували
протягом 20 хвилин при 1500 об/хв. Після цього визначали біохімічний та ферментивний
аналіз крові в лабораторії біотехнологій Національного інституту раку на автоматичному
біохімічному аналізаторі Vitros – 250 (США) з використанням набору реактивів orthoclinicaldiagnostics (Великобританія).
Результати досліджень. Всі досліджувані показники сироватки крові піддослідних
тварин були в межах фізіологічної норми. Аналіз змін метаболічного профілю у крові тварин
дослідної групи показує, що вірогідно знизився рівень холестерину на 34,9 % (р<0,05)
порівняно з контрольною групою. Також, у самок цієї групи зменшилась концентрація
альбумінів та тригліцеридів на 4,6 % та 11,1 % відповідно, але збільшився рівень сечовини та
креатиніну на 5,2 % та 4,2 %.
Також, було доречно провести дослідження ферментативних змін у сироватці крові
корів, оскільки мікроелементи в препараті у формі карбоксилатів є каталізаторами
ферментів. Порівняльний аналіз дослідної групи до контрольної показав, що у тварин
дослідної групи після отелення знизилась активність аспартатамінотрансферази на 10,4 % та
лактатдегідрогенази на 13,2 %, але підвищилась активність лужної фосфатази на 127 %.
Висновок. Застосована схема введення комплексу наноаквахелатів Se, Ge, Cu, Mn та Cr
за 5 днів до отелення для корекції відтворної здатності корів голштинської породи є
ефективною. Після введення препарату спостерігалось зменшення рівня холестерину на 34,9
% у крові дослідних корів порівняно з контрольними, а також підвищення активності лужної
фосфатази на 127 %.
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УДК57.08
ПРОЦЕС І ТЕХНОЛОГІЯ КЛОНУВАННЯ ТВАРИН НА ПРИКЛАДІ ВІВЦІ ДОЛЛІ
В. А. ТЬОПЛА, студент
Науковий керівник – С. О. КОСТЕНКО д. б. н., проф.
Національний університет біоресурсів та природокористування України
Клонування (від англійської cloning) – процес створення ідентичних копій організмів
або інших об’єктів у біології, котрі називають клонами. Термін «клон» запропонував Джон
Бердон Сандерсон Голдейн у 1963 році.
Значення клонування полягає в можливості отримання фенотипічно й генетично
ідентичних організмів, що дає змогу, наприклад, у сільському господарстві одержувати
достатній приплід, необхідну кількість м’яса, молока, плодів, овочів і інших продуктів
харчування. Крім того, організми, отримані шляхом клонування, можуть бути
використаними під час різноманітних клінічних досліджень: фармакологічних, генетичних та
інші. Саме тому питання клонування на сьогоднішній день дуже активно обговорюється в
наукових колах.
Найвідомішим і найуспішнішим клонуванням в історії був експеримент, проведений
Рослінським інститутом у 1996 році. Наслідком досліду було народження клонованої
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тварини вівці Доллі. До клонування Доллі уже були перші спроби клонуватиорганізми,
зокрема були клоновані вівці Меган і Морган тією ж групою вчених. Статті про них були
опубліковані у журналі Nature 1997 року. В процесі створення Доллі в 277 яйцеклітин було
вселено ядра із нестатевих клітин, після чого було утворено 29 ембріонів, із яких вижила
лише Доллі. (Wilmut, I., & Taylor, J. 2018).
Технологією, що використовувалася, була пересадка ядер соматичних клітин. Вона
являє собою заміну ядра яйцеклітини ДНК іншого організму. Після цього клітина починає
ділитися і створює бластоцисту ( рання стадія ембріону,яка складається близько зі 100
клітин). Вперше даний метод був застосований у 1952 році американськими вченими
Р. Бригс і Т. Кінг. Вони за допомогою мікропіпетки видаляли ядра з яйцеклітини жаби й
пересаджували ядра клітин ембріонів, що знаходилися на різних етапах розвитку. Проведені
дослідження виявили, що ядра ранніх ембріонів в стадіях пізньої бластули й ранньої
гаструли мали тотипотентність і забезпечували нормальний розвиток ембріонів (Koch A.
2002).
Процес ядерної трансплантації соматичних клітин включає дві різні клітини. Перша –
жіноча гамета, відома як яйцеклітина (яйце / ооцит). У дослідженні ці яйця отримують,
використовуючи стимуляцію яєчників. Друга – соматична клітина. Клітини шкіри, жирові
клітини та клітини печінки є лише кількома прикладами. Ядро яйцеклітини донора
видаляють і відкидають, залишаючи його «депрограмованим». Потім вони зливаються
шляхом введення соматичної клітини в "порожню" яйцеклітину (Shaun D. 2017). Після
введення в яйцеклітину, ядро соматичної клітини «перепрограмовується» клітиною
яйцеклітини. Яйцеклітина, яка тепер містить ядро соматичної клітини, починає ділитися.
Тепер яйцеклітина є життєздатним і здатне виробляти дорослий організм, що містить всю
необхідну генетичну інформацію лише від одного батька. Розвиток буде відбуватися
нормально, і після багатьох мітотичних поділів ця одинична клітина утворює бластоцист
(ембріон раннього етапу з близько 100 клітин) з ідентичним геномом для вихідного
організму (тобто клону) (Wilmut, I.; Schnieke, A. E.; McWhir, J.; Kind, A. J.; Campbell, K. H.
S. 1997). Стовбурові клітини можуть бути отримані шляхом знищення цього клонового
ембріона для використання в терапевтичному клонуванні. Потенційним використанням
стовбурових клітин, генетично підібраних для пацієнта, було б створення клітинних ліній,
що мають гени, пов’язані з конкретною хворобою пацієнта. Таким чином, могла б бути
створена модель in vitro, яка була б корисною для вивчення цієї конкретної хвороби,
потенційно відкриваючи її патофізіологію та виявлення терапії.
Таким чином, унікальність Доллі серед інших спроб клонування теплокровних тварин
полягала в тому, що вона була першою особиною, яка була отримана з ядра дорослої
(соматичної), а не статевої чи стовбурової клітини. Експеримент поклав початок розвитку
процесу ядерної трансплантації (SCNT), який зараз активно використовується для вивчення
хвороб та способів їх лікування за допомогою стовбурових клітин.
УДК 575.16:575.116.4
КАРЛИКОВІСТЬ СЕРЕД КОНЕЙ ФРИЗЬКОЇ ПОРОДИ
М. Г. ХОХЛОВА, студент
Науковий керівник - С.О.КОСТЕНКО, д. б. н., проф.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Карликовість розповсюджена серед людей та деяких видів тварин, але офіційно не
зустрічалась серед коней. У межах фризької породи коней, вроджена карликовість
помічалася протягом багатьох років, але не існує докладних повідомлень про її фенотип.
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Найважливішою особливістю синдрому карликовості є затримка фізичного росту
кінцівок і ребер. Вражені тварини мають приблизно на 25 % коротші передні і задні кінцівки
і приблизно на 50 % нижчу масу тіла. Постнатальний ріст все ще можливий у цих тварин,
хоча і з більш низькою швидкістю: голова і спина ростуть швидше, ніж кінцівки та ребра, що
призводить до характерного диспропорційного порушення розвитку.
Шляхом проведення повногеномного пушуку асоціацій GWAS (Genome-Wide
Association Studies) 10 карликових та 10 нормальних фрізьких конях, за допомгою чіпу
SNP50 (34 429 інформаційних SNP), Orr et al. (2010) було знайдено ділянку ДНК на
хромосомі ECA14 ( Ghaffari N., 2012 ). За допомогою іншого GWAS 19 фрізьких карликів та
65 фрізьких контрольних тварин, кожен з яких був генотипований Illumina EquineSNP50
Genotyping BeadChip (29840 інформаційних SNP), Leegwater та ін. (2016 р.) підтвердили це
місцезнаходження, вказавши регіон «між позиціями 3151847 та 6229282 на ECA14».
Порівнюючи геномну послідовність у регіоні-кандидаті від 4 карликових фрізів, 3
невражені фризькі коней, еталонний геном та Quarter-horse (порода, в якій карликовість не
повідомлялася), Leegwater et al. (2016 р.) виявлено ймовірну причину порушення (варіант у
фризів як g.4535550C> T; c.50G> A; p.Arg17Lys в B4GALT7. Точка мутації стосується
останнього нуклеотиду екзону 1 та Leegwater et al. (2016) демонструють, що це призводить
до сплайсингового дефіциту транскриптів B4GALT7. Відповідно до варіанту, що є
причинно-наслідковим, Leegwater et al. (2016) повідомив, що "всі 29 карликів, з яких
доступна ДНК, були гомозиготними, 8 носіїв були гетерозиготними, група з 177 фрізьких
коней 22 були носіями мутації та 155 були гомозиготними для еталонного алеля "
(Winckler W. 2011).
Ці коні мали розширення суглобів усіх кінцівок різної важкості. Легкість флексора
сухожилля, яку часто зустрічають у новонароджених жеребів усіх порід, не відновлюється у
карликових жеребців, а замість того, при старінні, вона продовжує зростати. Як наслідок,
розвивається ненормальна хода, в якій кінцівки проходять екстремальні зовнішні обертання
на рівні кистей і пазух. У більшості випадків грудна клітка є анормальною.
Найбільш вірогідним є рецесивний характер цього успадкування. Отже, карликовість у
фризьких конях може бути викликана дефіцитом сплайсингу B4GALT7, що сильно знижує
експресію гена. Скринінг племінних тварин на мутацію B4GALT7 дозволить виявити носіїв
мутації і виключити з розведення.

УДК 636.2:575.2
М’ЯЗОВА ГІПЕРТРОФІЯ У ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
Л. В. ЧАЙКА, магістрант
Науковий керівник – С. О. КОСТЕНКО, д. б. н., проф.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
М’язова гіпертрофія у великої рогатої худоби характеризується збільшенням м’язової
маси приблизно на 20%, що призводить до значного зростання м’ясної продуктивності.
Дослідження з продуктивності свідчить, що з туші бичка отримують до 80 % чистого м’яса.
Від корів – до 4,5 тисяч літрів молока не менше 3,5 % жирності, в середньому за 200 днів
лактації (C. Yang, 2014). Ознака успадковується за аутосомно-рецессивниим типом і
обумовлена мутацією в гені міостатину. Тварини-носії мутації зустрічаються у породах
П’ємонтез, Бельгійська блакитна та ін.
Сканування генома за використання 213 мікросателітних локусів у беккросса
Бельгійської блакитної X Фризької порід, проведене Charlier та ін. (1995), показало, що mh
локус знаходиться на центромерному кінці хромосоми 2, приблизно 3,1 сантиморгана від
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мікросателіту TCLA44. Після цього шляхом генетичного картування було показано, що
гіпертрофія мязів повязана з геном міостатину (C. Yang, 2014).
Секвенування послідовностей гену міостатину гомозиготних нормальних та корів із
подвійними м’язовою гіпертрофією виявило 11-bp делецію нуклеотидів у ділянці від 821 до
831, внаслідок чого відбувається зсув рамки зчитування і утворення нонсенс мутації, що
призводить до передчасного припинення синтезу поліпептидного ланцюга в біологічно
активному карбокси-кінцевому домені гена в Бельгійської блакитної породи.
Під час моніторингу 35 корів із подвійними м’язовою гіпертрофією з 10 європейських
порід було виявлено сім різних варіантів послідовності (алелів) в кодуючому регіоні гена
міостатину. П’ять з них можуть спричинити дефіцит міостатину. Інсерція 10 нуклеотидних
основ в положенні 418; однонуклеотидна заміна C→T у нуклеотиді 610; трансверсія G→T в
нуклеотиді 676; і заміна G→A в нуклеотиді 938 (A. Stinckens, 2011). Для більшості порід,
мутантні тварини з подвійною мязовою гіпертрофією були гомозиготні за однією з п’яти
шкідливих мутацій або були складними гетерозиготами за двома мутаціями. Крім того, дві
породи (Лімузин і світла аквітанська) мають подвійну мускулатуру, але не мають жодної з
п’яти описаних вище мутацій.
Зрозуміло, що є ще інші мутації, які слід виявити. Більше того, відкриття, що мутації в
міостатиновому гені значно впливають на кількість і якість м’яса, відкриває шлях для
з’ясування ролі міостатину у виробництві м’яса, це, у свою чергу, запропонує нові (можливо,
не генетичні) способи підвищення м’ясної продуктивності та її якості.
УДК 636.02.92
ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ КРОСІВ КРОЛІВ ЗА ОСНОВНИМИ
СЕЛЕКЦІЙНИМИ ОЗНАКАМИ
Т. В. ЯКУБЕЦЬ, студент
Науковий керівник – В. М. БОЧКОВ, к. с.-г. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Актуальність теми. Продовольча безпека – основне завдання кожної держави світу.
На сьогодні у світі в харчуванні людей спостерігається значний дефіцит білка. У вирішенні
цієї проблеми важливу роль виконує тваринництво, зокрема така його галузь як
кролівництво. Кролі мають ряд переваг перед іншими сільськогосподарськими тваринами,
серед яких висока плодючість, інтенсивність росту, порівняно низькі витрати кормів та інші.
У світі використовується близько 80 порід кролів, що вказує на широкий спектр мінливості
цих ознак і неоднакового прояву їх у різних порід. Тому перед селекціонерами постає
проблема концентрації необхідних селекційних ознак в одному генотипі і фенотипі кролів.
Зробити це можна різними способами – за допомогою чистопородного розведення,
схрещування різних порід чи створення кросів гетерогенних ліній. Власне, останній спосіб є
найбільш доцільним і економічно вигідним. Тому підвищення продуктивності кролів і
нарощування обсягів виробництва продукції кролівництва стає можливим при створенні
високопродуктивних кросів кролів, які на сьогодні мають велику популярність в провідних
країнах – виробниках кролятини.
Мета написання даної роботи – висвітлити основні господарсько-корисні селекційні
ознаки сучасних кросів кролів, які використовуються в провідних господарствах України і
світу.
Аналіз літературних даних. Вищою формою селекційної роботи з породою кролів є
розведення за лініями. М.А. Кравченко вважав, що при лінійному розведенні індивідуальні
особливості родоначальника через його потомків-продовжувачів перетворюються в цінну
спадковість багаточисельної групи тварин [1]. Найбільший вплив на вдосконалення породи
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мають заводські лінії, тварини яких характеризуються високим рівнем продуктивності,
бажаним типом, високою препотентністю. Щоб створювати в певній лінії нові якості,
забезпечити її прогресування, використовують кросування ліній [2].
Інтенсифікація кролівництва потребує застосування ефекту гетерозису на основі
міжпородного та міжлінійного схрещування і поєднання в одній породі чи лінії усіх
економічно важливих ознак (м’ясна продуктивність, відтворна здатність тощо). Однак деякі з
цих показників мають низьку успадковуваність і негативно корелюють між собою. Для того,
щоб подолати ці несумісності і прискорити процес селекції у кролівництві застосовують
лінійну гібридизацію [3].
В селекційній роботі з кролями при створенні гібридів використовують синтетичні лінії
– це лінії, які створені на основі двох, або більше порід. Створення кросів кролів базується, в
основному, на використанні трьох порід – новозеландської білої, каліфорнійської та
бельгійського велетня. Найважливішою ознакою лінії є її здатність при схрещуванні давати
високопродуктивне потомство. При цьому в схемах кросів беруть участь батьківські та
материнські лінії. У батьківських лініях відбір проводиться за інтенсивністю росту, живою
масою, м’ясними формами, оплатою корму, тоді як в материнських – за плодючістю,
молочністю, збереженістю приплоду та материнськими якостями.
На сьогодні в Європі найбільш відомими селекційними центрами, які займаються
створенням і реалізацією гібридів кролів є французькі компанії «Eurolap» та «Hypharm».
Вони мають у своєму складі генетичні лабораторії, сучасні промислові кролятники з
регульованим мікрокліматом. Діяльність обох селекційних центрів ведеться за системою SPF
(specific pathogen-free), що унеможливлює потрапляння в приміщення з тваринами
патогенної мікрофлори та вірусів і забезпечує оптимальний стан здоров’я кролів [4,5].
Компанія «Eurolap» знаходиться у Франції в м. Гоне. Вона відома завдяки створенню
гібридів кролів під назвою «Hyla». Усе пологів’я селекційного центру поділяється на
прабатьківське, батьківське і фінальні гібриди. Прабатьківське поголів’я представлене
прабатьківськими самками Hyla GPD та прабатьківскими самцями Hyla GPC. Прабатьківське
поголів’я призначене для отримання від них батьківської самки Hyla NG. Вона має наступні
характеристики: багатоплідність – 9,5–10,5 гол, кроленят при відлученні – 8,5–9,5 гол, жива
маса кроленяти при відлученні в 35 діб – 995 (max 1095) г.
Особливістю цих самок є те, що у них, на відміну від самок інших порід, не 4 пари
сосків, а 5 пар, що дозволяє без проблем вигодовувати по 10-12 кроленят в окролі. Для
отримання фінального гібрида потрібен також і батьківський самець Hyla Max.
Характеристики потомства цього самця наступні: жива маса: при відлученні в 35 діб – 995
(max 1085) г; у віці 42 доби – 1310(max 1450) г; у віці 63 доби – 2225 (max 2355) г; у віці 70
діб (при забої) – 2050 (max 2635) г. Середньодобовий приріст потомства батьківського самця
від відлучення до забою складає, в середньому, 43 г. Усе батьківське і прабатьківське
поголів’я компанії «Eurolap» проіндексоване методом BLUP, що містить також економічні
показники [5].
Компанія «Hypharm» територіально знаходиться у Франції, але має свої представництва
в країнах Європи, Африки, Північної і Південної Америки та Азії. Селекціонери цієї
компанії створили гібридів під назвою «Hyplus». Селекційну роботу на підприємстві ведуть
за показниками росту кролів, забійного виходу, запліднюваності кролиць, їх довголітті та
материнських якостях. У компаній створено три типі термінальних самців: PS 40, PS 59, PS
119. Вони, разом із самками PS 19 є батьківським поголів’ям селекційного центру. Самки PS
19 походять від прабатьків – самця GPGD 24 та самки GPGD 14 та мають такі
характеристики: забарвлення волосяного покриву – біле з чорним носом та вухами, статева
зрілість настає у віці 17–20 тижнів за живої маси 3400-3800 г, багатоплідність – 10,5–
11,5 гол. При схрещуванні цієї матки з самцем PS 40 отримують гібридів «Standard», які
мають живу масу при відлученні в 35 діб – 920 г, живу масу при забої в 70 діб – 2500–2550 г,
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забійний вихід – 57,5–58,5%. Якщо самку PS 19 спаровують з самцем PS 59, то отримані
гібриди мають назву «Heavy» (гігант) та характеризуються вищою живою масою: при
відлученні в 35 діб – 930 г; при забої в 77 діб – 2850–2950 г; забійний вихід – 57,5–58,5%.
Коли ж батьківську самку спарувати з самцем PS 119, то гібридний молодняк називатиметься
«Colored» і матиме такі характеристики: жива маса при відлучені в 35 діб – 910 г; при забої в
77 діб – 2750–2850 г; забійний вихід – 57–58%. Усі фінальні гібриди характеризуються
високою швидкістю росту – середньодобовий приріст від відлучення до забою становить
45 г [4].
Висновки. Сучасні кроси кролів – це тварини, які походять від батьків, отриманих при
схрещуванні різних ліній різних порід. Вони характеризуються вищою продуктивністю, ніж
чистопородні тварини, отже їх утримання є більш вигідним. Однак при завезенні таких
гібридів виникає потреба постійної закупівлі батьківського поголів’я, ціна якого є дуже
високою. Тому виникає необхідність створення вітчизняних кросів кролів, які не
поступалися б закордонним за продуктивністю, але їх вартість була б нижчою.
Література
1. Розведення сільськогосподарських тварин /М.З. Басовський, В.П. Буркат, Д.Т.
Вінничук та ін.; за ред. М.З. Басовського. – Біла Церква, 2001. –400с.
2. Практикум з розведення сільськогосподарських тварин /[Мельник Ю.Ф., Найденко
К.А., Журавель М.П. та ін.]. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2007. – 240 с.
3. Технологія виробництва продукції кролівництва і звірівництва /[Бала В.І.,
Донченко Т.А., Безпалий І.Ф., Карченков А.А.]. – Вінниця: Нова Книга, 2009. – 272с.
4. Офіційний сайт компанії HYPHARM [Електронний ресурс] – Режим доступу до
ресурсу: http://www.hypharm.fr/.
5. Офіційний сайт компанії EUROLAP [Електронний ресурс] – Режим доступу до
ресурсу: http://www.eurolap.fr/.

174

72 Всеукраїнська науково-практична студентська конференція присвячена 120-річчю
заснування НУБіП України, Київ, 2018

Годівля тварин та технологія кормів

ГОДІВЛЯ ТВАРИН ТА ТЕХНОЛОГІЯ КОРМІВ
УДК 636.5.033.616.71-007.151
ПОВНОЦІННА ГОДІВЛЯ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ У ПРОФІЛАКТИЦІ РАХІТУ
В. В. ГРИНЕВИЧ, студент
Науковий керівник – Н. С. КАНІВЕЦЬ, к. вет. н., доц.
Полтавська державна аграрна академія
Птахівництво, як найбільш наукомістка галузь агропромислового комплексу, що досить
динамічно розвивається, має найбільш сприятливі шанси для внесення в найближче
десятиліття вагомого внеску в забезпечення населення планети продуктами харчування.
Особлива роль, при цьому, відводиться м’ясному птахівництву [1].
Головним завданням технології є максимальний прояв та реалізації генетичного
потенціалу, отримання високоякісної та економічно доступної продукції. У структурі
м’ясного балансу продукція птахівництва займає провідне місце. Виробництво пташиного
м’яса здійснюється в основному за рахунок вирощування курчат-бройлерів [2].
Зважаючи на це, головну увагу необхідно приділяти вирішенню завдань бройлерного
підприємства: організації повноцінної годівлі птиці, створенню в пташниках відповідного
мікроклімату, забезпечення належного захисту всього поголів’я від захворювань тощо [3].
Важливою причиною недоотримання продукції птахівництва є недостатня
забезпеченість раціонів вітамінами та мінеральними речовинами. Особливо вітамінів (D, А),
макро- (кальцій і фосфор) і мікроелементів (Ферум, Купрум, Цинк, Марганець, Кобаль,
Сетен та ін.) за дефіциту яких в курчат-бройлерів розвивається рахіт [4].
Перебіг цього захворювання хронічний. Симптоми у молодняку птиці з’являються
через 2–3 тижні і проявляються кульгавістю курчат, слабкістю кінцівок, відставанням в рості
та динамічною атаксією. Характерним є викривлення кінцівок, деформація та розм’якшення
кісток черепа і скелета [5].
За останні десятиліття вітчизняні та зарубіжні вчені дослідили важливі аспекти
етіології, патогенеза і діагностики рахіта в курчат і запропонували виробництву науково
обґрунтовані методи боротьби з ним [5]. Проте, більшість особливостей цього захворювання
і нині залишаються недостатньо вивченими і потребують подальших усесторонніх
досліджень стосовно причин і патогенеза, а також – розробці заходів профілактики та
лікування курчат за рахіту.
У вирішенні проблеми профілактики рахіта в курчат-бройлерів, за результатами
досліджень різних науковців [3–5], важливу роль відіграє повноцінна годівля та наявність
кормових добавок багатих на вміст вітаміну D, Кальцію та Форсфору, особливо в умовах
птахофабрик. На сьогоднішній день, вітчизняна промисловість виробляє значну кількість
препаратів, що призначені для забезпечення організму птиці необхідними речовинами, серед
яких холекальциферол, декавіт, інсолвіт, інтровіт та ін. Водночас, як джерело кальцію можна
використовувати крейду, подрібнений вапняк. Для усунення дефіциту Фосфору в раціон
молодняку птиці вводять м’ясо-кісткове і рибне борошно, кормові форсфати (моно-, ди- і
трикальційфорсфат) та преципітати тощо [4].
Таким чином, проведення комплексу організаційно-господарських, ветеринарносанітарних заходів, забезпечення поголів’я повноцінними кормами, що забезпечують
потреби молодняку у вітамінах (особливо D, А), мінеральних речовинах (оптимальне
кальцій-форсфорне співвідношення) та відповідні умови утримання (температурних режим,
мікроклімат, освітлення тощо) є запорукою отримання здорового поголів’я птиці.
Література
1. Оцінка кліткової технології вирощування бройлерів з урахуванням нових реалій /
В. І. Фісінін,
А. Ш. Кавтарашвілі
[Електронний
ресурс].
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2. Прудиус Т. Я. Ефективність використання біологічно активної кормової добавки
«Активіо» в годівлв гусей та курчат-бройлерів: автореф. дис. к. с.-г. н.: спец. 06.02.02
«Годівля тварин і технологія кормів» / Т. Я. Прудиус. – Львів, 2017. – 22 с.
3. Кузнецов С. Соединения микроэлементов в кормлении птицы / С. Кузнецов,
А. Кузнецов // Птицеводство. – М., 2001. – № 2. – С. 29–32.
4. Деркачев В. В. Эффективность лечебно-профилактического действия витамина Д и
его сочетание с другими препаратами при рахите у цыплят-бройлеров : автореф. дис. к. вет.
н.: спец. 16.00.01 «Диагностика болезней и терапия животных / В. В. Деркачев. –
Персиановка, 2002. – 20 с.
5. Петров В. И. Влияние D-витаминной недостаточности на резистентность и
некоторые показатели обмена веществ у цыплят : автореф. дис. к. вет. н.: спец. 16.00.01
«Диагностика болезней и терапия животных / В. И. Петров. – Саратов, 2001. – 20 с.
УДК 636.7.09:613.24:615.874.2
ДІЄТОТЕРАПІЯ ЗА АЛІМЕНТАРНОГО ОЖИРІННЯ У СВІЙСЬКИХ СОБАК
Ю. В. КРИЛЕВЕЦЬ, студент
Науковий керівник – Т. П. ЛОКЕС–КРУПКА, к. вет. н., ст. викл.
Полтавська державна аграрна академія
У дикій природі хижі тварини, окрім м’яса, їдять фрукти, ягоди, траву, коріння, комах,
екскременти. Оскільки собаки і коти належать до м’ясоїдних, основу їх раціону (40-50%) в
залежності від віку, породи, активності має складати білок тваринного походження. Проте
більшість власників нехтують порадами ветеринарного лікаря щодо збалансованої годівлі
улюбленця, що, в свою чергу, сприяє розвитку ожиріння [1].
Надлишки жиру, як правило, депонуються на ребрах і під черевом, що особливо
помітно в період зростання тварини; надмірна маса тіла в ранньому віці свідчить про
схильність до ожиріння. Чим більш нерухомий спосіб життя, тим більша ймовірність
розвитку патології [2].
Надлишковою вважають масу тіла, що перевищує ідеальну на 15–20 %. Якщо ця
різниця зростає до 30–40 %, то встановлюють факт ожиріння [1]. Для профілактики та
лікування ожиріння у свійських собак першочергово необхідно дотримуватись певних
правил годівлі: повноцінність та збалансованість раціону; обмеженість за кількістю корму;
кратність його споживання та наявність моціону.
Критерієм контролю енергетичної повноцінності раціонів свійських тварин є їх
вгодованість. У разі появи ознак надмірної ваги необхідно знизити норму годівлі до
приведення ваги тварини в норму [3]. Оскільки ожиріння є поліетіологічним захворюванням,
то лікування має бути комплексним та багатофакторним. Зниження маси тіла має
відбуватися поступово, від 1 до 3 % загальної маси тіла на тиждень. Це дозволяє звести до
мінімуму зниження м'язової маси і ризики порушень функції печінки.
Існують різні програми схуднення. Кінцевий результат зниження маси тіла може
варіюватися в залежності від необхідної для тварини енергії, що вираховується на основі
результатів зважування. Найбільш часто призначають раціон, який покриває 60%
(обмеження 40 %) добової енергії, що призводить до втрати 12-16% ваги протягом 7-16
тижнів (щотижня на 0,72–4,26 %). За цією схемою обмеження споживання енергії на 60%
(тобто забезпечується 40% енергії на день) протягом 12 тижнів забезпечує зниження
початкової маси тіла на 4,8–27,8 % [4].
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Дієта за ожиріння розробляється лікарем ветеринарної медицини після обстеження
тварини. Якщо дотримуватися натурального раціону, рекомендовано згодовувати: нежирне
м'ясо кількох сортів, морська нежирна риба, необроблені паром злаки, кисломолочні
продукти, рослинні олії, вітаміни. Всі продукти повинні бути легкозасвоюваними та
якісними з точки зору поживної цінності. Годувати тварин потрібно маленькими порціями
три рази на день. Як альтернатива натуральному раціону створені промислові дієти для
тварин, що страждають на ожиріння: Brit Premium Light, Royal Canin OBESITY DP34, Royal
Canin Satiety Weight Management та ін. Слід звернути увагу на те, що всі промислові корми
для лікування ожиріння протипоказані вагітним собакам, у період лактації і цуценятам [5].
Не менш важливим заходом є моціон і будь-яка м’язова робота. Фізична активність
підтримує якісну масу тіла і м’язи, тому необхідно забезпечити тварині активний моціон. Її
рухову активність потрібно збільшувати поступово, щоб уникнути великого навантаження на
серце.
Отже, для забезпечення нормального метаболізму та усунення ризику розвитку
ожиріння необхідним є: прогулянки, збалансований раціон, відсутність ласощів і подачок зі
столу, чітке дотримання кратності годування, кількості готового корму. Рекомендовано
систематично проводити зважування тварини, щоб стежити за вагою і контролювати її.
Необхідним є систематичне відвідування лікаря ветеринарної медицини та своєчасна
діагностика супутніх хвороб, наслідком яких може бути ожиріння.
Література
1. The Growing Problem of Obesity in Dogs and Cats / A.J. German // The Journal of
Nutrition. – 2006. – Vol. 136. – P. 1940–1946.
2. Клинические осложнения ожирения у мелких домашних животных/ А. Герман // WALTHAM Focus. – 2006. – N1. – Т. 16. – С. 21–26.
3. Критерії діагностики ожиріння у свійських котів / Крилевець Ю.В., Деренчук Ю.І.,
Бука М.Д.// Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині: матеріали ІІІ
Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 15-16 лютого 2018 року. –
Полтава, 2018 – 30–31 с.
4. Small Animal Clinical Nutrition III / Lon D. Lewis, Jr. Mark L. Morris, Michael S. Hand//
– 1994.
5. Особенности кормления при ожирении / Патрик Нгуен и Марианна Диез /
WALTHAM Focus. – 2006. – Т. 16. – N°1. – С. 33–39.
УДК 636.5:591.132
ОСОБЛИВОСТІ ТРАВЛЕННЯ У ПТАХІВ
Ю. О. ЛІСОВСЬКА, студент
Науковий керівник – В. О. ТРОКОЗ, д. с.-г. н., проф.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Птахівництво – це інтенсивна галузь, яка характеризується високою плодючістю та
скоростиглістю сільськогосподарської птиці. Від птиці отримують продукти харчування з
прекрасними смаковими якостями (яйце і м’ясо), а також сировину (пух, перо тощо) для
промисловості. Куряче яйце містить 8 незамінних амінокислот і забезпечує потребу людини
у вітаміні А на 15 %, В2 і Д – 10 % і В12 – на 50 %, білок засвоюється на 97 % [1].
Мета роботи – розглянути, як відбувається травлення у птахів, з’ясувати особливості
будови та функції системи органів травлення.
Травна система птахів ділиться на ротоглотку, стравохід, шлунок, кишечник і великі
застінні залози. Загальний план будови стінки травного тракту такий же, як і у ссавців, тобто
вона складається з 4-х оболонок: слизової, підслизової, м’язової й адвентаційної (серозної).
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Однією з особливостей будови органів травлення є відсутність губ, щік, ясен і зубів.
Натомість щелепи перетворені в дзьоб. Основа дзьоба – кісткова тканина. У власній
пластинці слизової дна ротової порожнини залягають дрібні слинні залози. Язик повністю
займає дно ротової порожнини. М’язи язика поперечносмугасті, слаборозвинені (особливо у
курячих). Ротоглотка складається з 4-х оболонок: слизової, підслизової, м’язової і
адвентаційної.
Слизова оболонка стравоходу тришарова. Підслизова основа дуже тонка. По ходу
стравоходу в його шийному відділі є мішкоподібне випинання стінки – зоб, у вентральній
частині якого розташовується зобний жолоб. М’язова оболонка бере участь в утворенні
сфінктерів, що закривають доступ корму в зоб і залозистий шлунок. У зобі корм
затримується, якщо переповнений шлунок.
Шлунок у птахів двокамерний: залозиста та м’язова камери. В залозистій відбувається
ферментативна обробка, в м’язовій – механічна. Стінка залозистої камери складається з 4-х
оболонок: слизової, підслизової, м’язової і серозної. Слизова оболонка тришарова. У
підслизовій основі розташовуються глибокі залози: одночасточкові (у качок),
багаточасточкові (у курей і гусей). Стінка м’язової камери шлунку складається з 3-х
оболонок: слизової, м’язової та серозної. М’язова пластинка в цьому відділі шлунку дуже
тонка й у зв’язку з відсутністю підслизової основи зливається з його м’язовою оболонкою.
Кишечник ділиться на тонкий і товстий відділи. Тонкий складається з 12-палої та
клубової кишок, а товстий – з подвійної сліпої та прямої. Пряма кишка відкривається в
клоаку. До особливостей будови тонкого кишечнику відносяться відсутність підслизових
кишкових залоз в 12-палій кишці, а товстого – наявність як крипт, так і ворсинок. Крім того
м’язова оболонка представлена суцільним зовнішнім поздовжнім шаром.
Процес травлення відбувається таким чином: птахи захоплюють корм дзьобом, не
пережовують його. Розм’якшення спожитого корму відбувається у волі. У м’язовій камері
шлунку корм перетирається завдяки рухам його стінок, а також за допомогою проковтнутих
камінців (у зерноїдних), що відіграють роль жорен. Клітини залозистого шару м’язового
шлунку можуть утворювати соляну кислоту та ферменти. У молодняку так само, як і в інших
видів хребетних, до 3–5-добового віку у шлунковому соці взагалі відсутня вільна соляна
кислота. Окрім соляної кислоти у шлунковому соці птахів є муцин, що покриває слизову
оболонку залозистої частини шлунку, а також ферменти, що відповідальні за протеоліз
(пепсин) та ліполіз (ліпаза). У середньому за добу у курей, індичок, гусей та качок
виділяється 6–9 мл шлункового соку на 1 кг маси за 1 год. Ці показники перевищують
інтенсивність секреції шлункового соку у людини, собаки та мавпи [2]. Має місце видова
різниця щодо протеолітичної активності та кислотності шлункового соку у птахів:
найбільшою перетравлюючою силою та кислотністю володіє шлунковий сік курей та
індичок, найменшою – гусей.
Завдяки перистальтичним скороченням гладеньких м’язів залозистої частини шлунку
кормові маси майже не затримуються, евакуюються до м’язового шлунку. Вміст м’язового
шлунку надходить до 12-палої кишки пілоричним сфінктером, причому, у качок та курей
періодично невеликими порціями, а у гусей за період травлення – безперервно. Травлення у
тонкому відділу кишечнику у птахів, так само, як і у ссавців, забезпечується підшлунковим,
кишковим соками та жовчю.
Виходячи з викладеного матеріалу можна зробити такі висновки.
Диференціація шлунку на два відділи – залозистий і м’язовий – забезпечує механічну
переробку корму, що значно збільшує інтенсивність травлення. Цьому ж допомагає властива
ряду видів птахів здатність видалення неперетравлених залишків корму (хітин, шерсть,
кістки тощо) зі шлунку через стравохід. Забезпечує інтенсивне травлення і висока активність
травних ферментів. Тому швидкість перетравлення корму у птахів помітно вища, ніж у
плазунів і ссавців. Так, горобець перетравлює гусеницю за 15 хв, жука – за 1 год, зерно – за
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3–4 год (від часу прийняття корму до виведення його неперетравлених залишків). Інтенсивне
травлення дозволяє переробляти велику кількість корму, забезпечуючи високі енергетичні
потреби організму.
Література
1. Птахівництво / Електронний ресурс. Режим доступу: http://medbib.in.ua/ptitsevodstvo.
html. – 19.03.2018.
2. Особливості травлення у птахів / Електронний ресурс. Режим доступу:
https://studopedia.ru/19_336635_osoblivosti-travlennya-u-ptahiv.html. – 20.03.2018.
УДК 591.1:637.1
ВПЛИВ ФІТОГОРМОНІВ ЛЮЦЕРНИ НА МОЛОЧНУ ПРОДУКТИВНІСТЬ ТВАРИН
С. О. ОВСІЙКО, студент
Науковий керівник – О. В. ЖУРЕНКО, к. вет. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Останнім часом чимало наукових публікацій присвячено обширній групі БАР, що
об’єднані під загальною назвою фітогормони [1]. Останнім часом установлено, що зелені
рослини здатні синтезувати речовини, які за своєю будовою і дією подібні з андрогенами,
інсуліном, а також гонадотропіном, естрогенами, прогестинами, антигонадротропними та
тіреостатичними гормонами [3]. Вплив фітоестрогенів на ріст тварин подібний на дію
ендогенних естрогенів, тобто носить нейрогуморальний характер, який відбувається за участі
гіпоталамусу та гіпофізу через гіпофізарний гормон росту [ 4]. До того ж одержані дані про
вплив фітоестрогенів зелених кормів на молочну продуктивність тварин через систему
виділення пролактоліберину – пролактину – окситоцину [2].
Матеріали і методи дослідження. Досліди проведені на коровах 1-ї лактації,
української молочної чорно-рябої породи, клінічно здорових щодо інфекційних та інвазійних
хвороб. Тварини перебували під постійним клінічним наглядом. Годували тварин 3 рази на
добу за прийнятими в господарстві раціонами. Для формування дослідних типологічних груп
провели дослідження умовно рефлекторної діяльності 54 корів. З їх числа було сформовано 4
дослідних групи по 5 голів в кожній. До груп увійшли тільки найхарактерніші представники
визначених типів вищої нервової діяльності.
Для вивчення умовно рефлекторної діяльності корів та визначення типів їх вищої
нервової діяльності застосовували методику харчових умовних рефлексів Г.В. Паршутіна та
Т.В. Іполітової, модифіковану нами до конкретних умов господарства.
Дослідження ефективності згодовування фітогормонів люцерни проводили шляхом
згодовування протягом 30 днів. Було сформовано 4 групи корів з врахуванням сили
перебігу нервових процесів по 5 голів. До досліду задавали зелену кормову масу люцерни,
яку перед згодовуванням пров‘ялювали для руйнування фітогормонів. Основний дослід
тривав 30 діб. В цей період дослідним групам задавали по 2 кг свіжої зеленої маси люцерни
(з високим вмістом фітоестрогенів).
Результати дослідження. Продуктивність тварин оцінювали за рівнем молочної
продуктивності корів, який збільшився у представників сильних типів вищої нервової
діяльності. Згодовування тварин фітогормонами (люцерни) протягом 30-ти діб дає змогу
підвищити рівень молочної продуктивності корів СВР типу на 7,36%, СВІ типу – 6,1% та СН
типу на 4,8 %. У корів слабкого типу спостерігається незначне підвищення даного показника
– 1,5 %, що може бути обумовлено більш низьким рівнем обмінних процесів в організмі цих
тварин порівняно із коровами сильних типологічних груп.
Дослідження молока піддослідних тварин після впливу фітогормонів (люцерни)
показало, що у корів сильного врівноваженого рухливого типу вміст жиру у молоці
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збільшився на 5,6 %, у представників сильного врівноваженого інертного та
неврівноваженого типів підвищення даного показника спостерігається відповідно на 3,7% та
2,4 %, що більше ніж у корів слабкого типу – 1,3 %.
Відмічається позитивний вплив фітогормонів люцерни на вміст білка у молоці, який
збільшився у корів усіх дослідних груп. Підвищення даного показника у корів СВР та
слабкого типів ВНД становить відповідно 5,4 % та 1,9 %, тоді як у тварин СВІ та СН типів
цей показник змінився на 3,3 % та 3,7 %.
Проявляється стимулююча дія фітогормонів на рівень лактози у молоці. У корів
сильного
врівноваженого
рухливого,
сильного
врівноваженого
інертного
та
неврівноваженого типів концентрація лактози збільшилась на 3,97 %, 2,8 % та 3,3 %, а у
корів слабкого типу відмічено підвищення даного показника на 1,8 %.
Висновки. Аналізуючи отримані результати можна відмітити стимулюючий вплив
фітогормонів люцерни на кількісні та якісні показники молочної продуктивності, який
проявляється у корів піддослідних груп. У тварин сильних типологічних груп покращення
продуктивних якостей проявляється у більшій мірі, особливо у тварин сильного
врівноваженого рухливого типу. На нашу думку це говорить про одну з провідних ролей
впливу типологічних особливостей на обмінні процеси в організмі тварин, що
підтверджується підвищенням молочної продуктивності корів.
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МОЛОКО НЕ ДЛЯ КОТІВ!
С. О. ОВСІЙКО, студент
Науковий керівник – В. О. ТРОКОЗ, д. с.-г. н., проф.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Всім нам добре відомо, що правильно підібраний раціон харчування кота – запорука
його здоров’я та довголіття. Однак багато хто з нас досі дотримується деяких помилкових
уявлень про харчування котів. Говорячи загалом, кішкам не можна давати молоко! Після
того, як кошенята відучилися від материнського молока, більшість з них стають нетерпимі до
лактози (цукру, що входить до складу молока). Це пов’язано з тим, що кішки втрачають
здатність виробляти достатню кількість такого ферменту як лактаза, який необхідний для
того, щоб молоко засвоювалося.
Непереносимість лактози у кішок пов’язана з тим, що організм тварини, через нестачу
лактази, не в змозі розщеплювати молоко на прості цукри, які згодом повинні всмоктуватися
в кров. Замість цього, не розщеплені речовини залишаються в системі травлення тварини. В
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результаті, бактерії, що знаходяться в організмі, викликають бродіння не перероблених
продуктів, що, в свою чергу, призводить до підвищеного газоутворення, здуття і діареї.
Маленькі кошенята, безумовно, потребують молока. Це є обов’язковою умовою для
виживання і нормального розвитку кошенят. Процес відлучення від грудного вигодовування,
а значить від молока, зазвичай починається на четвертому тижні життя. До цього періоду
молоко є основним харчуванням молодняку. При цьому слід пам’ятати про те, що люди ж не
вигодовують немовляти коров'ячим молоком! Аналогічна ситуація і з кішками. Кошенятам
буде корисно харчуватися виключно материнським молоком. Бувають випадки, коли кошеня
з яких-небудь причин позбавлений матері або материнського молока, а знайти годуючу
кішку не виходить можливим. У такому випадку харчування для маленького котика має бути
розроблено ветеринаром. Не намагайтеся замінити спеціальне харчування звичайним
коров’ячим молоком! Таке молоко розраховане для вигодовування теляти, а потреби теляти і
кошеня в корені відрізняються! Чи всі кішки не переносять лактозу? Не всі кішки не
переносять лактозу. Існує лише один спосіб дізнатися наявність у вашого улюбленця
непереносимості лактози – дати трохи молока, а потім провести спостереження за станом
здоров’я тварини. У більшості випадків у кішок з’являється діарея. Якщо ніяких негативних
наслідків не сталося, то ви без побоювань можете іноді радувати кішку цими ласощами, які
не мають стати щоденною їжею. Якщо ви хочете давати кішці молоко, то найкращим і
безпечним варіантом є придбання спеціального безлактозного молока. Купити його можна в
супермаркеті або в зоомагазині. Пам’ятайте про те, що якщо ви годуєте вашого улюбленця
спеціальними кормами, то необхідності в молоці ніякої немає! Адже корми містять весь
необхідний набір поживних речовин. Крім того, молоко містить велику кількість калорій, які
кішка вже отримує разом з основною їжею, при цьому молоко не містить води. З’являється
небезпека виникнення такого недуги як ожиріння. Ось чому необхідно завжди стежити за
тим, щоб у тварини в поїлці завжди була свіжа вода, особливо після прийому молока.
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ПОКАЗНИКИ ЗАБОЮ ПЕРЕПЕЛІВ ЗА РІЗНИХ ДЖЕРЕЛ ЙОДУ В КОМБІКОРМАХ
Є. Є. ПОЗНЯКОВСЬКА, студент
Науковий керівник – М. І. ГОЛУБЄВ, к. с.-г. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Питання повноцінного живлення птахів є одним з найважливіших у програмі
одержання високоякісних продуктів птахівництва. Численними дослідженнями доведено, що
особливе місце у балансуванні раціонів для птиці займають мінеральні речовини, серед яких
важливу роль відіграє Йод.
Йод сприяє збільшенню м’ясної та яєчної продуктивності птиці, підвищенню рівня
природної резистентності організму та її збереженості. При споживанні птицею комбікорму з
додаванням Йоду відбувається його накопичення в тканинах організму, а отже й у продукції
птахівництва, що збільшує її цінність та дозволяє запобігати дефіциту йоду в харчуванні
людей.
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Натрій йодистий (NaI) і Калій йодистий (KI) – основні хімічні сполуки Йоду, що
застосовуються у якості кормових добавок у складі преміксів, проте, у сучасній практиці
птахівництва усе частіше з’являються нові біодоступні форми мікроелементів, використання
яких дозволяє зменшити рівні їх включення до складу преміксів та підвищити ефективність
використання даних елементів у обміні речовин.
Існує величезна кількість добавок під різними торговими марками, проте, найчастіше у
цих добавках джерелом Йоду слугують Йод-казеїн та Йод-цитрат.
Йод-казеїн – органічна сполука Йоду, що міцно пов’язана з амінокислотами тирозином
і гістидином. Дана кормова добавка відрізняється високою термостабільністю, стабільним
вмістом Йоду і низькою нормою внесення до преміксу і комбікорму.
Йодіс-концентрат являє собою високоякісну мінеральну воду, збагачену за спеціальною
технологією багатоатомними позитивно зарядженими іонами Йоду. У «Йодіс-концентраті»
Йод, розчиняючись у воді, сполучається не з воднем, а з киснем, втрачає свій колір, смак,
запах і вода набуває лікувальних властивостей. Йод в ньому володіє високою біологічною
активністю і термостабільний. Так, як передозування біологічно активним йодом неможливе,
про що зазначають виробники, є відмінною кормовою добавкою у птахівництві.
Тому, метою нашої роботи було встановлення впливу Йоду з різних джерел на
показники забою перепелів м’ясного напряму продуктивності.
Для встановлення оптимального джерела Йоду в комбікормі було проведено науковогосподарський дослід. Матеріалом для досліду слугував молодняк перепелів породи фараон.
Дослідження проводилися в умовах проблемної науково-дослідної лабораторії кафедри
годівлі тварин та технології кормів ім. П. Д. Пшеничного НУБіП України.
Для досліду, який проводили за методом груп-аналогів, у добовому віці було відібрано
300 перепелів, з яких було сформовано три групи – контрольну та дві дослідних, по 100 голів
у кожній. Для перепелів контрольної групи джерелом Йоду слугував Калій йодид, другої –
Йод казеїнат, третьої – Йод цитрат. При формуванні груп-аналогів враховували живу масу
перепелів. Дослід тривав 35 діб і був розділений на два періоди (з 1 по 21 та з 22 по 35 добу)
та п’ять підперіодів, кожен із яких тривав 7 діб згідно зі схемою досліду.
Поживність експериментальних комбікормів відповідала загальноприйнятим
рекомендаціям.
Годували піддослідних перепелів розсипними повнораціонними комбікормами, які
роздавали двічі на добу (вранці та ввечері), одночасно обліковуючи їх залишки.
Упродовж науково-господарського досліду перепели отримували повнораціонні
розсипні комбікорми, які були збалансовані за показниками живлення відповідно до періодів
і схеми досліду і відрізнялися лише за джерелом Йоду. При вирощуванні перепелів
враховували зміни потреби у поживних речовинах, залежно від віку птиці, а саме 1–21 та 22–
35 діб.
У кінці науково-господарського досліду по досягненні перепелами 35-добового віку
проведено забій птиці з метою анатомо-морфологічного аналізу тушок, який проводили
зовнішнім однобічним способом. Для забою відбирали по 4 голови (2 самки і 2 самці) з
кожної групи.
Проаналізувавши результати проведеного досліду встановлено, що показники забою
піддослідного молодняку перепелів були різними і залежали від джерела Йоду у
комбікормах.
Передзабійна маса у перепелів 35-добового віку другої та третьої груп була на 2,12
(р<0,05) і 2,96 % (р<0,05) вища, ніж у молодняку контрольної групи.
Природно, що із зміною передзабійної маси перепелів змінювалася і маса непатраної,
напівпатраної і патраної тушок. Так, згодовування птиці третьої групи комбікорму, у якому
джерелом Йоду слугував Йод цитрат, сприяло збільшенню маси непатраної тушки на 3,04 %
(р<0,05), напівпатраної та патраної тушки – на 3,49 % (р<0,01) та 4,07 % (р<0,01) відповідно.
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Водночас перепели другої групи, що споживали комбікорм,у якому джерелом Йоду слугував
Йод казеїнат, перевершували контроль за масою напівпатраної і патраної тушок відповідно
на 2,25 (р<0,01) і2,71%(р<0,01).
Птиця дослідних груп переважала ровесників контрольної за масою грудних м’язів
відповідно на 3,59 % (р<0,05) та 4,78 % (р<0,05). За масою м’язів тазових кінцівок, шкіри,
внутрішнього жиру та печінки вірогідної різниці між групами не спостерігалося.
Для об’єктивнішої оцінки показників забою молодняку перепелів, масу їх частин тіла
виражали у відсотках до передзабійної маси. Найвищим виходом
патраної тушок
відрізнялися перепели третьої групи – 78,92 %. Аналіз даних виходу м’язів, внутрішнього
жиру та печінки вказує, що за цими показниками перепели контрольної і дослідних груп не
мали істотних відмінностей
Висновки. Експериментально доведено, що використання органічних джерел Йоду у
годівлі перепелів, яких вирощують на м’ясо, сприяє збільшенню показників їх забою
порівняно з неорганічним джерелом.
У результаті згодовування органічних джерел Йоду у перепелів збільшується маса
патраної тушки відповідно на 2,71–4,07 % (р<0,01) та маса грудних м’язів – на 3,59–4,78 %
(р<0,05).
УДК 636/639
СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ ТА НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В ГОДІВЛІ КУРЕЙ
О. РЕЙКІН, студент
Наукові керівники – Н. П. ГРИГА, М. П. ГУЛЕНКО, викл., спец. вищ. категор.
ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж»
Птахівництво – єдина галузь яка динамічно розвивається в Україні, та забезпечує
населення цінним продуктом харчування (м’ясо, яйця). В даний час на виробництво 1 кг
живої маси витрачається 1,8–2,0 кг комбікормів, замість 4,5–5,0 кг,які витрачалися в 1970–
1980 рр. Крім того птахівництво є скоростиглою галуззю, де кондиційних м’ясних курей
отримують у 42 денному віці, а з 5місячного віку, молоді кури починають нести яйця.
На даний час раціони курей балансуються за 60-а показниками, при широкому
використанні БВ МД та преміксів. При відгодівлі бройлерів намагаються досягти високої
інтенсивності росту. Здатність до швидкого вирощування м’яса у молодому віці є ознакою
зумовленою генетично. Для реалізації цих задатків курей годують стартерними
комбікормами,які багаті на білок та збалансовані за лімітуючими показниками живленості.
Концентрацію поживних речовин підвищують шляхом згодовування гранульованих
комбікормів. Перехід з одного комбікорму на інший повинен бути поступовим.
Сучасні тенденції у птахівництві передбачають підвищення якості кормів, зниження
долі кормів тваринницького походження, а також зерна злаків у раціонах, підвищення
конверсії корму як за рахунок попередньої обробки кормів, так і використання кормових
добавок різного напряму дії, отримання дієтичної продукції.
Характерні ознаки промислового виробництва птиці – надзвичайно висока цільність
утримання, що зумовлює постійний імунодепресивний стан курей.
Заборона використання кормових антибіотиків у кормах ЄС, більш широке
використання таких кормових добавок як пробіотики, пребіотики, рослинні екстракти,
поліферментні композиції та ессенціальні амінокислоти і мінеральні елементи. Новим
напрямом э виробництво дієтичних яєць, збагачених каротиноїд ними, вітамінами А,Є,
селеном, йодом, омега-3, жирними кислотами, з пониженими вмістом холестерину.
Споживання таких яєць в значній мірі задовольняє потребу людини у вітамінах, мінеральних
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та інших БАР природного походження і в легкодоступній формі. Для потреб птахівництва у
світі використовують більше 38% виробленого промислового корму.
За кордоном доля зернових у кормах птахів знизилася до 50 % і нижче, за рахунок
нетрадиційних кормів, побічних продуктів інших виробництв, таких як глютен,
кукурудзяний шрот, пивна дробина, білкові фракції з картоплі та ріпаку. Збільшується
використання таких кормів як сорго, тритікале, вики кормових бобів.
Зниження вартості кормів у птахівництві є економічно необхідною, що сприятиме
підвищенню рентабельності галузі, та її конкурентоспроможності. Перспективним є
технології попередньої обробки та підготовки кормів до згодовування, а також використання
в годівлі різних кормових добавок. Зараз найбільш розповсюджена обробка – екструдування,
внаслідок чого відбувається клестеризація крохмалю та охолодженням вуглеводів (до
мальтози).
Ось уже на протязі останніх 7 років у СФГ «Кочіш», Питерфольво, Виноградівського
району, Закарпатської області утримують курей породи «Redbro». Яйценосність цих курей
становить 150–160 яєць, а динаміка живої маси у 28, 49 і 56 днів становить 954, 1994 і 2406 г
відповідно. У господарстві дотримуються технологічних параметрів: навантаження курей на
1м2 при утримані на глибокій підставці 4,8–5,6 гол/м2, годівниць 6/100 голів, напування
здійснюють з ніпельних поїлок з розрахунку 25 см/гол, забезпечення гніздами для
яйцекладки – одне гніздо на 4–5 курей, розмір гнізда 30х30 см. Перші 2–3 тижні посадки
курей, гнізда розміщують на підлозі, а через 2–3 тижні піднімають на висоту 40 см.
Важливим технологічним елементом є заміна вологої підстилки, та забезпечення
вентиляцією 12 м3/гол/год.
При вирощуванні маточного поголів’яя півнів і курочок тримають відокремлено в
окремих приміщеннях. Півні досягають статевої зрілості коли їх жива маса становить –
3350 г, а максимальна запліднююча здатність проявляється при досягненні ними живої маси
до 4 кг. Згідно ширини голови планують фронт годівлі. Півнів годують з при піднятих
годівниць, висота яких забезпечує доступ до кормів лише півнів, а адже курей вона повинна
бути недоступна.
У молодих курей перша яйцекладка розпочинається у 23–24 тижні. З 33–34 тижнів
потреби в кормах зменшуються. Температура в приміщенні становить 18 ºС, а відносна
вологість 60–75 %. Навантаження на одного півня становить – 8–9 курей. У віці 42–44 тижні
20–30 % поголів’я старих півнів змінюють молодими статевозрілими півнями.
Рентабельність виробництва харчових яєць становить 5 %, а інкубаційні 30 %.
УДК 636.92:612.3
ОСОБЛИВОСТІ ТРАВЛЕННЯ У КРОЛІВ
М. В. РУДЬ, студент
Науковий керівник – В. О. ТРОКОЗ д. с.-г. н., проф.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Кролівництво – одна з перспективних галузей тваринництва. Кролі вигідно
відрізняються від сільськогосподарських тварин інших видів своїми біологічними
особливостями. Основні з них: скоростиглість, плодовитість, інтенсивність розмноження,
суміщення лактації з сукрільністю тощо. Інтенсивність росту кролів як спадкова особливість
реалізується під впливом годівлі. Це зумовлює підвищені вимоги до організації повноцінної
годівлі. Крім того в структурі собівартості продукції кролівництва на корми припадає більше
половини всіх витрат [1]. Саме тому найважливішою умовою підвищення продуктивності є
адекватна організація повноцінної годівлі, що забезпечується збалансованістю раціонів і
знаннями особливостей фізіології травлення у цих тварин.
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Мета роботи – з’ясувати особливості травлення у кролів.
Технологія годівлі кролів визначається особливостями кормової поведінки і будовою
травного тракту. Відомо, що дорослий кріль підходить до годівниці 35–40 разів за добу, а
молодняк – майже в 2 рази частіше. Більшу частину корму кролі споживають вночі або рано
вранці. Кращим методом згодовування корму для кролів є обладнання самогодівниць, в яких
би корм не забруднювався.
Щодо анатомічних особливостей травного каналу, то потрібно враховувати будову
зубощелепної системи і травного каналу. Новонароджені кроленята мають 16 молочних
зубів, заміна яких на постійні (28 зубів) відбувається упродовж першого місяця життя. Різці у
кролів ростуть інтенсивно упродовж життя і самозагострюються внаслідок того, що зовні
вони покриті міцним шаром емалі, а з внутрішнього боку – тоншим і менш міцним. Тому
кролям необхідно давати грубий корм для стирання різців.
У кролів добре розвинутий травний канал. Довжина його в 9–10 разів більша за
довжину тіла. Кролі мають однокамерний шлунок, у них добре розвинена сліпа кишка. Вона
в 1,5 раза більша шлунка. В ній під дією ферментів, що виділяються мікроорганізми,
відбуваються бродильні процеси, розщеплення і перетравлення поживних речовин кормів.
Якщо у дорослих кролів вміст клітковини в раціоні менше 10 %, то в них спостерігається
розлад травлення і зниження продуктивності. [2]. У шлунку кролика розрізняють три відділи:
кардіальний, фундальний і пілоричний. Корм розташовується пошарово. Вміст не відразу
просочується кислим шлунковим соком, тому протягом деякого часу відбувається
перетравлювання корму ферментами слини. Шлунковий сік фундальних залоз має кислу
реакцію (pH 2,3–2,5). Крім пепсинового травлення, в фундальній частині шлунка
відбувається зброджування глюкози з утворенням ЛЖК і молочної кислоти. Шлункові залози
секретують постійно. Прийом корму підсилює секрецію [3].
До особливостей травлення кролів відносять також копрофагію – поїдання нічного
м’якого калу, що є нормальним фізіологічним процесом [3]. Поїдаючи нічний кал, кролі
споживають велику кількість мікроорганізмів, які збагачують організм біологічно
повноцінним білком. В 1 г м’якого калу міститься 9560 млн. мікроорганізмів, в той час, як в
такій же кількості твердого калу – лише 2700 млн. Доведено, що частка амінокислот за
рахунок копрофагії досягає 13–23 % від усіх спожитих амінокислот. Крім того
мікроорганізми шлунково-кишкового тракту синтезують вітаміни групи В та вітаміни К, С,
які використовує організм кролів. При копрофагії частина поживних речовин 2 рази
проходить через травний канал, що допомагає більш повному перетравленню корму.
Позбавлення кролів копрофагії знижує перетравність поживних речовин раціону, порушує
обмін речовин, в результаті чого зменшується приріст живої маси.
Таким чином, травлення у кролів має важливі особливості, які потрібно враховувати
при організації годівлі, розведенні та утримання тварин даного виду. Це дасть можливість
реалізувати їх генетичний потенціал.
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ВВЕДЕННЯ МЕЛАНІНУ ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ ПІДВИЩЕННЯ
РЕЗИСТЕНТНОСТІ МОЛОДНЯКУ ПЕРЕПЕЛІВ
Ю. О. ЧИЖАНСЬКА, студент
Науковий керівник – Н. В. ЧИЖАНСЬКА, к. б. н., доц.
Полтавська державна аграрна академія
Птахівництво займає провідну позицію серед галузей сільгоспвиробництва, адже це
одна з найбільш високопродуктивних галузей тваринництва (з високим забійним виходом),
яка при незначних затратах праці й кормів продукує велику кількість продукції,
забезпечуючи сировиною харчову, легку, промисловість та медицину [1]. Перепелівництво є
досить перспективним напрямком у цій галузі, що обумовлено виробництвом птахівничої
продукції високої біологічної та харчової цінності з дієтичними, профілактичними,
спеціальними і лікувальними властивостями [2]. Для підвищення перетравності клітковини,
поліпшення обміну білків, жирів вуглеводів та мінеральних речовин , покращення
амінокислотного складу білого м’яса перепелів використовують добавки, що містять у
своєму складі меланін [3].
На сучасному етапі розвитку птахівництва однією з головних проблем цієї галузі є
підвищення життєздатності і резистентності поголів’я птиці з метою збереження їх
потенціалу продуктивності [4].
Забезпечення високої життєздатності та інтенсивного росту сільськогосподарської
птиці є актуальною проблемою сучасного птахівництва. Перепелівництво – галузь
птахівництва, що в останні роки почала інтенсивно розвиватись в Україні. Головною
проблемою цієї галузі є підвищення резистентності поголів’я з метою збереження потенціалу
його продуктивності. У цьому напрямку проводяться дослідження, які передбачають
забезпечення повноцінного живлення перепелів, у тому числі при включенні до раціону
поліфенольних сполук, що регулюють і корегують метаболічні процеси в організмі. В
умовах промислового утримання птиці принципово змінюються природні умови її існування,
що спричиняє порушення фізіолого-біохімічного гомеостазу в її організмі, інтенсифікацію
процесів пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ), зменшення ендогенних антиоксидантів
(АО) і, як наслідок, погіршення якості м’ясної продукції, подовження термінів вирощування
птиці [5]. Тому розроблення заходів щодо усунення шкідливого впливу антропогенних
чинників в умовах сучасних технологій вирощування птиці вважається актуальною науковопрактичною проблемою [6].
Метою роботи є дослідження збереженості та динаміки живої маси молодняку
перепелів японської породи за умов додавання меланіну.
Матеріали і методи дослідження. Об’єктом досліджень було формування росту і
розвитку перепелів японської породи, за умов введення до раціону меланіну. Предмет
дослідження –збереженість молодняку перепелів. Для визначення впливу меланіну на
резистентність молодняку перепелів було сформовано дві групи птиці по 120 голів у кожній.
Резистентність організму перепелів оцінювали за показником збереженості шляхом
щоденного обліку загиблого молодняку та витрат комбікорму - груповим методом. Перша
група перепелів була контрольною. Ці перепели отримували упродовж всього періоду
вирощування основний раціон без меланіну.
Друга група перепелів дослідна. Ці перепели отримували увесь період вирощування
комбікорм з додаванням меланіну, із розрахунку по 0,1 мг на 1000 грам живої ваги.
Результати дослідження. Дослідження проводили у навчально – науковій лабораторії
(віварій) Полтавської державної аграрної академії. Проаналізувавши отримані дані, було
встановлено, що у перепелів, які отримували з водою меланін, збереженість була вищою на
15 %, а саме кількість перепелів контрольної групи на останній день експерименту склала
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102 голови, а дослідної групи – 120 голів. Ці дані свідчать про підвищення резистентності,
що є одним із способів зменшення негативного впливу стрес- факторів за рахунок додавання
до основного раціону меланіну.
Результати досліджень співпадають з результатами інших авторів, де було показано, що
при додаванні до раціону свиней меланіну, загибель тварин була відсутня, що також вказує
на підвищення резистентності тварин [7].
Висновки. Додавання меланіну до основного раціону перепелів підвищує їх
збереженість на 15 %, що свідчить про підвищення резистентності та зменшення негативного
впливу стрес-факторів. Показники динаміки живої маси перепелів, які в раціон отримували
меланін, були статистично вірогідно вищими. Введення меланіну можна розглядати як один
із способів підвищення резистентності та приросту молодняку перепелів, так як дана
речовина є хорошим адаптогеном, що підвищує захисні сили організму.
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УДК 636.0.85.13
МІНЕРАЛЬНІ БІОКОРЕКТОРИ З ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНИМИ
ВЛАСТИВОСТЯМИ В ГОДІВЛІ ОВЕЦЬ
Ф.Е.ЧУРІ, студент
Науковий керівник – Т. М. ДУРДИНЕЦЬ, викл.-метод.
ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж»
Традиційні корми овець низинної зони Закарпаття не покривають потребу заряду
мінеральних елементів (Грабовецький, 1991). Дефіцит мінеральних елементів у раціоні овець
зумовлює погіршення апетиту, затримку росту, порушення обміну речовин, репродуктивні
функції та зниження продуктивності. Нормальний ріст, розвиток, продуктивність,
відтворювальна функція овець досягається лише за повного забезпечення їх
найважливішими макро- і мікроелементами. Виготовлення мінерально-сольових брикетів –
лизунців не є чимось новим, але рецептура та технологія їх виготовлення може бути
різноманітна. Вільний доступ тварин до мінерально-сольових брикетів – лизунців сприяє
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постійному, дозованому поступленню мінеральних компонентів та оптимізацію
мінерального живлення. Для нормалізації метаболічних процесів доречно цілеспрямовано
використовувати у годівлі тварин мінеральні біокоректори, в даному випадку брикети –
лизунці з полі функціональними властивостями (Величко, 2011). До складу кормової добавки
входять природні мінерали Закарпаття (каолін, алуніт, бентоніт), які є біологічно активними
речовинами. До того ж, вони володіють дезінфекційними, адсорбційними та іонообмінними
властивостями, згладжують негативну дію аміаку та інших ксенобіотиків на організм
(Кліценко, 2001). Кормова добавка запропонована нами вдало поєднує в собі всі класи
добавок, тому, що до її складу входять сполуки лімітуючи макро- і мікроелементів, які
покращують метаболічні процеси в організмі, меляса – як смаковий компонент, а також сірка
і селен як імуностимулятори, а останній як сильний антиоксидант.
Матеріали та методи. Протягом 2015–2016 років нами була розроблена рецептура та
технологія виготовлення брикетів-лизунців для різних статево – вікових груп овець (ягнята
після відлучення ягнята на вирощування та лактуючі вівцематки) та вивчався їх вплив на
обмінні процеси і господарські показники. Усі три досліди проводились на трьох групах
тварин аналогів по 10 голів у кожній в умовах низинної зони Закарпаття. Годівлю тварин
здійснювали згідно загальноприйнятих зоотехнічних норм. Тривалість підготовчого періоду
в кожному досліді становила 30 днів, а дослідних – 112–121 день. Живу масу тварин
визначали шляхом зважування щомісячно. Молочну продуктивність вівцематок визначали за
методикою П.І.Кольської.
Результати досліджень. Ягнята (після відлучення) дослідної групи споживали
брикети-лизунці протягом двох тижнів по 11 г. гол/добу, а в кінці дослідного періоду по
18 г. гол/добу, що сприяло збільшенню середньодобових приростів на 18,2 % у порівнянні з
контрольною групою тварин. Для відстеження за метаболічними процесами в організмі ягнят
в сироватці крові визначали активність ферментів переамінування (АСТ, АЛТ). Забір крові у
ягнят проводили до – та через 3 години після годівлі. На нашу думку, позитивний ефект із
згодовування брикетів-лизунців отримано і за рахунок оригінального поєднання природних
мінералів з мелясою, що сприяло кращому та постійному забезпеченні тварин дослідної
групи біотичними мінеральними елементами, та позитивно вплинули на інтенсивність
обмінних процесів в організмі ягнят та їх середньодобові прирости. В доступній літературі
нами не знайдено рецепту брикетів-лизунців які б забезпечували раціони овець за таким
широким спектром мінеральних елементів.
Висновки. Згодовування мінерально-сольових брикетів-лизунців ягнятам після
відлучення, ягнятам на вирощуванні та лактуючим вівцематкам сприяє оптимізації живлення
тварин за широким спектром мінеральних елементів, підвищення активності
ферментативних процесів та збільшенню середньо - добових приростів на 18,2 %; 23,1 % та
молочної продуктивності вівцематок на 9,2% відповідно.
УДК 636.2.034:636.2.083
ВИКОРИСТАННЯ СОЇ В ГОДІВЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН
І.І. ШАРАЙ, студент
Науковий керівник – В. Л. ФІЛАТОВА, викл. вищ. категор., зав. технол. відділ.
ВП НУБіП України «Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О.Майнової»
Соя – унікальна кормова, продовольча, технічна і лікарська культура, завдяки цьому
стала однією з головних стратегічних культур землеробства.
Практично культура соя забезпечила динамічний розвиток сільського господарства в
тих країнах світу, де вона культивується на мільйонах і десятках мільйонів гектарів.
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Актуальність збільшення виробництва сої гостро поставлена часом і перед Україною,
особливо, коли за визначенням міністра аграрної політики України, одним із основних
пріоритетів в розвитку вітчизняного агропромислового комплексу є рослинництво,
свинарство, молочне скотарство.
Висока енергетична цінність та значний вміст білка роблять боби сої важливим
компонентом раціонів для тварин. Сільськогосподарські тварини та птиця на цій основі
можуть реалізувати свій генетичний потенціал через ефективну конверсію кормів, а
виробники – покращити економічні показники.
Численні дослідження, проведені в нашій країні та за кордоном, показали, що
балансування раціонів для всіх видів сільськогосподарських тварин за рахунок бобів сої
різних технологій переробки позитивно впливає на їх продуктивність. Сою та продукти її
переробки найбільш широко використовують у годівлі птиці, свиней, великої рогатої худоби,
овець, кролів, хутрових звірів та риби.
Феномен цієї культури полягає в тому, що в ній за вегетаційний період синтезується
два врожаї – білка і жиру, а також інших біологічно важливих органічних речовин.
У зерні сої міститься 33 – 40 % білка, 16 – 20 % жиру, 22 – 26 % вуглеводів, а також
ферменти, вітаміни, мінеральні речовини. Соя – лідер серед бобових культур за вмістом
білка. У соєвому зерні й шроті його вміст вище, ніж у телятині в 3-5 разів, у соєвому
концентраті – в 6 – 7 разів, у соєвому ізоляті – в 9 разів. Важливо, що білок сої – біологічно
повноцінний, він включає всі незамінні амінокислоти. Доступність амінокислот для птиці і
свиней становить 85 – 92 %.
Білок сої містить: лізину – 6,6 %, метіоніну – 1,4 %, цистину – 1,6 %, триптофану –
1,3 %, аргініну – 7,7 %, гістидину – 2,3 %, лейцину – 7,9 %, ізолейцину –5,3 %, фенілаланіну
– 5,1 %, треоніну – 3,8 %, валіну – 5,4 %. Зерно сої багате на мінеральні речовини та
вітаміни. В 1 кг зерна міститься 21 г калію, 7 г фосфору, 5 г кальцію, 2,6 г сірки, 125 мг заліза
і 3,4 мг натрію, а також мікроелементи – 14 мг міді, 33 мг цинку, 27 мг марганцю і 0,06 мг
селену. Залізо сої засвоюється в організмі свиней на 80 %, що в 2 – 3 рази більше, ніж з
інших кормів.
Вітамінний склад сої представлений каротином – 1,5 – 2 мг, тіаміном (В1) – 10 –
18,5 мг, рибофлавіном (В2) – 3 – 3,8 мг, пантотеновою кислотою (В3) – 13 – 22 мг, ніацином
(В5) – 20,8 – 35,0 мг, піридоксином (В6) – 7 – 13 мг, біотином (Н) – 0,7 – 0,9 мг, фолієвою
кислотою (Вс) – 1,8 – 3,0 мг, інозитолом – 2 – 2,5 мг, холіном – 3,2 – 3,6 мг, вітаміном Е
(альфа –токоферолом) – 4,8 – 7,8 мг, вітаміном К – 1,8 – 2 мг.
На сьогодні в Україні кормові раціони майже на 100 % не збалансовані за вмістом білка
й незамінних амінокислот, що негативно впливає на продуктивність тварин. Це є головною
причиною збитковості тваринницької галузі України.
В той же час до складу сої входять антипоживні речовини.
До антипоживних речовин сої належать: інгібітори протеаз; антивітаміни А, D, Е, В 12;
сполуки, що знижують доступність деяких мікроелементів ( Zn, Mn, Cu, Fe); лектини або
фітогемаглютиніни; алергени; антигормони, що викликають зоб, і естрогенні ізофлавони –
геністеїн і даідзеїн; олігосахариди – стахіоза, рафіноза й вербаскоза, які викликають
метеоризм; ферменти – уреаза, ліпаза й ліпоксігеназа. Антипоживні речовини викликають у
тварин пригнічення росту, зниження ефективності використання корму, захворювання на
зоб, гіпертрофію підшлункової залози у дрібних тварин, гіпоглікемію і порушення діяльності
печінки та їх загибель.
Теплова обробка здавна використовується як основний метод руйнування
антипоживних речовин, що знаходяться в сирих соєвих бобах. Розроблено різноманітні
технології, в основу яких покладено єдиний принцип: боби нагріваються протягом певного
часу. В результаті термообробки підвищується поживна цінність бобів, а саме: перетравність
білків зростає до 90 %, значно знижується мікробне забруднення бобів. Існують такі способи
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теплової обробки бобів сої: варіння, автоклавування, прожарювання, мікронізація,
екструдування, експандування, НВЧ-обробка.
У світовій практиці найбільш поширеною є переробка сої на олійноектстракційних
підприємствах з одержанням соєвої олії та соєвого шроту. Соєвий шрот є повноцінним і
збалансованим джерелом білка, незамінних амінокислот, мінеральних і цілющих речовин,
необхідних для нормального розмноження, росту і розвитку, високої продуктивності різних
порід тварин, птиці й риб.
Використання шротів білково – олійних культур у годівлі тварин і птиці – це нова
епоха, головний і стратегічний напрям у постачанні високо протеїнових кормів, забезпеченні
повноцінної годівлі і зростання їхньої продуктивності. У структурі світового виробництва
шротів соєвий шрот становить 68,4 % усіх шротів. Соєвий шрот відрізняється від інших
високобілкових інгредієнтів збалансованістю амінокислотного складу, має особливості
згодовування, ще маловідомі в Україні. Одержують соєвий шрот методом екстракції при
переробці насіння сої. З 1 т одержують 750 – 800 кг шроту і 193 кг олії. За кормовими
перевагами соєвий шрот перевищує всі інші рослинні джерела протеїну, має найвищу
поживну цінність, найширше використання в годівлі, придатний для всіх видів тварин, птиці
й риб. Теплова обробка його або тостування надають соєвому шротові приємного запаху і
смаку, знешкоджують анти поживні речовини, поліпшують перетравність, тому його добре
поїдають у складі комбікормів тварини, птиця й риба. Особливо ефективним є згодовування
соєвого шроту як високобілкового компонента в поєднанні з такими високоенергетичними
компонентами, як зерно кукурудзи, ячменю і сорго. Його включають до складу двотрикомпонентних раціонів (кукурудза + соєвий шрот + премікс; кукурудза (ячмінь) + соєвий
шрот + премікс) для багатьох видів тварин. При цьому забезпечуються кращі результати
відгодівлі, ніж з використанням м´ясо – кісткового борошна та інших дорогих
високобілкових інгредієнтів.
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THE ROLE OF BEHAVIORAL CHANGES AND THERMAL STRESS INDICES IN THE
HEAT STRESS DETECTION IN LACTATING DAIRY COWS
D.-V. D. PASIECHKO, student
Scientific advisor – Т. I. NEZHLUKCHENKO, DSc (Agric.), prof.
Kherson State Agrarian University
Introduction. It is well known, that heat has negative economical impact on productivity of
dairy cattle. There are a lot of studies that reveal nature of physiological, biochemical and genetical
mechanisms of the heat stress (HS). But almost all of these researches were done abroad. Ukrainian
scientists aren’t interested in this field yet.
Relevance. Nowadays, farmers need thermal stress warning systems, which allow them
effectively use preventive methods and keep their profit on. Knowledge of the peculiarities of the
behaviour of cattle under HS, in combination with thermal stress indices usage, will help in creating
such systems.
A literature review. Different aspects of the behaviour of dairy cattle during HS were studied
by: [2] The benefit of standing and lying behaviour of lactating cows was researched, it was
established “that standing may help cool cows”; [1] It was established, that total daily activity
increased, whereas total daily rumination time decreased with higher THI; [7] It was established
that “even under Swedish conditions, THI might have an effect on cows behaviour”; [3] It was
established that “Cows use tree cover to maintain thermal balance”.
The aim of the study is to evaluate changes of the behaviour of lactating dairy cows under HS
and to estimate the role of behavioral changes and thermal stress indices in the HS detection.
Materials and methods. Research was conducted on the herd (n=50) of lactating Ukrainian
black-and-white dairy cows on the state research farm “Askaniyske” (N 46°33'06.3" E 33°49'19").
The study lasted: from 14.07 to 05.08. Information from the four cameras, which were situated in
the cowshed and in the yard were used. Video data was supplemented by visual observing. Housing
system, feeding and THI values were described in the previous study [9]. Solar radiation and wind
speed data were collected from the meteorology station located in Tavrychanka village. Adjusted
THI was calculated by [5]. Equivalent temperature index (ETI) was calculated by [6]. Threshold
values were 72 for both THI indices and 27 for ETI (considering both high productivity and high
heat tolerance level of the cows). MS Excel 2003 for statistical data processing was used.
Results and discussion. During the first five days of observation average 24-hours THI was
above threshold, then during nine days it was below, and then again above, only one day THI was
slightly less than threshold value. So, it’s possible to underline three weather periods: 1 hot, cool, 2
hot. Visual observations showed, that cows were changing their behaviour due to heat strength
rising. In the hot periods their feed consumption was lower, water consumption was higher, and
shade searching activity was beginning earlier (from 11:00-12:00 to 08:30-09:00 hours), due to
rapidity of THI increase. During cool period animals normalized feed and water consumption, and
demonstrated shade searching activity only during the hottest hours of day (from 13:00 to 16:00).
It’s hard to examine 552 hours of video data, so only three days were analyzed: 17.07 – the
hottest (THI=76,9), 21.07 – the coldest (THI=66,7) and 29.07 – conventional (THI=71,9). It was
planned to study: lying and standing behaviour, locomotion activity, rumination and resting time.
But cameras were installed only for technological and territory control purposes, that’s why some
problems with data processing have appeared: another side of the cowshed was hardly visible, many
hiding cows weren’t observed, inability of rumination and resting time fixing due to long distances.
Also, it was almost impossible to study locomotion activity only due to camera chronometer, in this
case pedometers are much more effective. Thus, only standing and lying behaviour was possible to
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examine, whereas this type of behaviour was already studied in USA [2], Czech Republic [8] and
Poland [4]. But it wasn’t researched under Ukrainian weather conditions, so it’s relevant for the
native scientists. During the hottest day cows were lying for 7,7 hours, 10% among them were
trying to cool themselves in the manure alleys. During conventional day 9,0 hours of lying
behaviour was observed, and only 4% of the cows were lying in the manure alleys. In the coldest
day animals were lying during 9,8 hours, and they didn’t use manure alleys. Thus, cows were lying
8,9% more in the beginning of the heat stress, and 27,3% more, when they don’t feel heat stress at
all. Results aren’t arguing with previous studies.
Considering, that time of video data analysis is enough long, it can be concluded, that cameras
are useless as a farm HS detection tool. Rumination time and the time of locomotion activity are the
most detectable changes in the behaviour of dairy cattle. That’s why different monitoring systems
(based on rumination loggers and accelerometers or pedometers) were created.
THI, if we know appropriate threshold value, allow not only to detect HS and estimate the
strength of it, but also forecast. The problem is, that THI consider only ambient temperature and
relative humidity, while on the outdoor cattle solar radiation and wind speed have an impact. That’s
why except classical THI, - ETI (temperature + humidity + wind speed) and adjusted THI (THI +
solar radiation + wind speed) were calculated. Number of HS hours and HS days with average value
above threshold were: 271 h (12 days), 324 h (15 days) and 154 h (4 days) for THI, adjusted THI
and ETI, respectively. Number of severe HS hours (threshold values for THI and adjusted THI=80,
for ETI=38) was: for THI – 38 h, for adjusted THI – 88 h, and for ETI – 0 h. Wind is the HS
alleviative factor, while solar radiation, on the contrary, increases HS severity. Thereby, good HS
detection index should consider 4 weather measurements (as CCI [3]). Correlation coefficients
between indices are: THI–adjusted THI – 0,91; THI–ETI – 0,94; adjusted THI–ETI – 0,93. The best
correlation is between THI and ETI. Most of the scientists use classical or slightly modified THI for
dairy cattle HS detection. It can be explained, considering mostly indoor housing system of dairy
cows, and simplicity of THI use. Adjusted THI was created for the beef cattle, so the effectiveness
of its use for the HS detection in dairy cows hasn’t proved yet. ETI was tested on the 5 cows during
only 3 days [6], that’s why it’s not widely used, but it may be useful for HS detection under shades.
Conclusions. It is established, that behaviour of lactating cows changes, when 24 h THI value
is near or above threshold. Decreasing of the feed consumption, increasing of standing and shade
searching activity is observed. Cameras are useless for HS detection, while rumination loggers are
obviously needed. THI is still the best, but new indices will help more accurately detect HS in cows.
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Національний університет біоресурсів і природокористування України
Актуальність. Зменшення в природі різновидів рослин призводить до закладання
бджолами не повноцінних кормів, які містять меншу кількість вітамінів, мінералів,
фітогормонів. Це призводить і до виробництва менш цінної продукції бджільництва, що
зумовлює пошук способів поліпшення кормової бази бджіл. Обґрунтування перспектив
використання дикоростучих, малопоширених видів медоносних і пилконосних рослин для
збагачення кормових ресурсів, є актуальним науковим напрямком.
Аналіз останніх досліджень. Зараз, бджіл використовують для отримання близько 10
видів продукції [1, 3, 6]. Основними джерелами корму для бджіл і продукції галузі є вищі
рослини. Обсяги вироблення рослинами нектару і пилку неоднакові і відрізняються в межах
виду. До високопродуктивних медоносних рослин прийнято відносити ті, з яких можна
отримати 100 кг/га меду і більше. Відомо [7], що головними показниками економічної
ефективності бджільництва є рівень собівартості одиниці продукції (умовної медової) і
похідні від неї – рівень рентабельності і маса прибутку. Кормова база бджільництва – це
сукупність нектароносних і пилконос рослин, які є джерелом корму для бджіл [2, 8].
Раціональна кормова база – основа ефективного ведення бджільництва [2, 4]. Вона повинна
бути надійною, забезпечувати в активний період розвитку бджолосімей безперервний
конвеєр нектароносів і пилконосів [2, 5]. Безсумнівним умовою її створення є використання
високопродуктивних медоносних рослин. Тільки за цієї умови можна отримувати
максимальну кількість продукції бджільництва, стабільно високу рентабельність галузі.
Мета дослідження – дослідити медопродуктивні властивості дикоростучих рослин для
поліпшення кормової бази бджіл. Розробити рекомендації, що до збільшення обсягів
виробництва меду без збільшення кількості площ господарства та без застосування кочівель.
Матеріал і методика дослідження. Було досліджено види рослин та продукція
отримана з них, а також бджолині сім’ї у деяких регіонах Лісостепової зони України.
Поставлені у роботі завдання розв’язували експериментально з використанням зоотехнічних
(постановка експерименту, пилкова продуктивність бджолиних сімей, відбір та оцінка якості
бджолиного обніжжя, етологічні дослідження елементарних факторів заготівлі кормів
бджолами), мікроскопічних (нектаро- і пилкопродуктивність рослин, пилковий 53 аналіз),
мікрометричних (морфологічні ознаки обніжжя, сформованість пилкової грудочки),
біологічних (спостереження), статистичних (біометрична обробка даних) і аналітичних
(огляд літератури, аналіз та узагальнення результатів досліджень) методів досліджень.
Частину мікроскопічних та мікрометричних досліджень проводили в лабораторіях
Словацького аграрного університету в Нітрі (Словаччина).
Результати дослідження. Обґрунтовано ефективність використання цикорію
звичайного для поліпшення кормової бази бджіл (лісостепова зона) за наступними
показниками: тривалий термін цвітіння від 75 до 102 днів; біологічна нектаропродуктивність
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у межах від 92,55 до 190, 04 г з однієї рослини; медопродуктивність у межах від 166,59 до
301,34 кг/га; біологічна пилкопродуктивність у межах від 1,785 до 3,064 г однієї рослини.
Впродовж літа відсоток нектару з C. intybus L., згідно пилкового аналізу, у медах різного
ботанічного походження знаходиться у межах від 1 % до 27 %. У бджолиному обніжжі, яке
зібрали з 01.06 по 31.08.16 р., пилкові грудочки з C. intybus L. були у межах від 10 до 80 %
від загального збору. Отримані результати підтверджують, що вид можливо використовувати
як добрий медонос та високопродуктивний пилконос. Пилкові зерна C. intybus L.
багатокутної форми з симетрично розміщеними трьома випуклими шаровидними
апертурами, структура екзини – шипувата, кратерна. Забарвлення нативного пилку – біле, у
обніжці – від брудно білого до кремового. Морфометричні параметри пилкової грудочки з
C. intybus L.: сформованість – 4 ± 0,15 балів, маса – 7,21 ± 0,255 мг, довжина – 3,42 ±
0,048 мм, ширина – 2,97 ± 0,070 мм.
Дослідили ефективність використання собачої кропиви п’ятилопатевої для поліпшення
кормової бази бджіл (дослідні ділянки) за наступними показниками: тривалість фази цвітіння
від 45 до 62 днів з кінця червня до початку серпня; стійка нектаропродуктивність, що
знаходиться у межах від 0,569 до 0,608 мг цукру в одній квітці. Суцільний масив
L. quinquelobatus може слугувати джерелом товарної продукції, що підтверджується
медопродуктивністю близько 230 кг/га.
Проаналізували різноманіття роду Tilia для поліпшення кормової бази бджіл та як
джерело монофлорного липового меду. У зв’язку з тим, що лип мають різні строки
квітування і тривають 2–3 тижні ми розробили схему за якої можливо з першої декади липня
по другу декаду серпня отримати взяток з 11 видів лип і це дає змогу створити
пролонгований липовий взяток у 8 літніх декадах та отримати монофлорний мед.
Розглянули медовий запас місцевості та шляхи його поліпшення на прикладі пасіки
фермерського господарства с. Сокиринці, Вінницького району, Вінницької обл. (вихідні дані
надані керівником), пасіка якого є збитковою. Встановили, що медовий запас місцевості
враховуючи недобір (30 %) становив 5655 кг. Далі визначили, скільки бджолиних сімей
раціонально утримувати з використанням даного медового запасу. Річна потреба у кормах
становить 90 кг – меду для забезпечення функціональності бджолиної сім’ї, товарного меду
отримаємо 30 кг, річна потреба становила 120 кг на 1 бджолину сім’ю. Отже, раціональна
кількість бджолиних сімей – 47 б. с. За цього можливо запланувати одержання меду –
1 410 кг. Валовий дохід, за оптовими цінами 2017 року на реалізацію меду буде становити
49 350 грн.
Отже, проаналізувавши кормовий баланс пасіки фермерського господарства, можемо
стверджувати, що утримувати 100 бджолиних сімей на даній місцевості є економічно не
вигідним. Для підвищення економічної ефективності ведення бджільництва рекомендуємо
застосовувати підсів високопродуктивних медоносних рослин або заміну основних культур,
які використовуються в господарстві. У лісовому масиві закласти 1% насаджень жимолості,
підсіяти дикоростучі медоноси, такі як хаменерій 2,5 % і цикорій 2,5 %. Провели розрахунки
валового доходу меду від поліпшеного кормового балансу пасіки і медовий запас місцевості
враховуючи недобір становив 23 874 кг. Тому, можливо збільшити прибуток за рахунок
збільшення бджолиних сімей до 198 шт, за цього можливо запланувати одержання меду
5 940 кг. Валовий дохід, за оптовими цінами 2017 року на реалізацію меду буде становити
207 900 грн. Це передбачає збільшення чистого прибутку від реалізації меду до 124740 грн.
Висновки. З огляду на вище зазначене, використання високопродуктивних медоносних
видів рослин має велике економічне значення для бджільництва, а також сприяє підтримці
біорізноманіття рослинності, що відповідно підтримує дику ентомофауну запилювачів.
Запропоновані рекомендації будуть корисні для не великих стаціонарних пасік розміром
100–200 бджолиних сімей, які утримують в складі фермерських господарств поряд із іншими
видами сільськогосподарської діяльності.
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Подяка. Видання підготовлено за активної участі дослідників, що беруть участь в
міжнародній мережі AgroBioNet установ і вчених для реалізації наукових досліджень, освіти
та розвитку «Агробіорізноманіття для покращання харчування, здоров‘я і якості життя».
Результати отримані в рамках Всеукраїнського проекту «Біорізноманіття медоносних і
пилконосних рослин України» та Міжнародного проекту FarmersEduca «Забуті і
маловикористовувані види в соціально-економічних аспектах розвитку сільської місцевості»,
21640443.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОДНОРІДНОСТІ ГРУП МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ З ЇХ
СТРЕСОСТІЙКІСТЮ
М. О. АНДРІАНОВ, магістрант
Науковий керівник – І. В ЧЕРНИШОВ, к. с.-г. н., доц.
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Останніми десятиріччями удосконалення раніше виведених порід і створення нових
генотипів здійснюється у напрямі підвищення м’ясності туш, скорочення строку відгодівлі та
зниження витрат корму на одиницю приросту і покращення якості свинини. Але разом з тим
інтенсивна селекція свиней на м’ясність призводить до появи ряду синдромів, пов’язаних з
погіршенням продуктивності свиней – послабленням конституції тварин, дегенерації
скелетних м’язів, підвищенням нервового збудження. При вдосконаленні промислової
технології виробництва свинини необхідно враховувати можливість виникнення стресових
ситуацій і попереджувати умови виникнення стресових явищ.
Практика ведення тваринництва показує, що низька продуктивність тварин в багатьох
випадках обумовлена вирощуванням в спільних групах тварин, що сильно розрізняються за
стресореактивністю та стресостійкістю. Для таких груп складніше підібрати параметри
середовища, режими утримання та годівлі, які сприяли б оптимальному функціонуванню
органів та систем всіх тварин, найбільш повної реалізації генетичного потенціалу. В
результаті у значної кількості тварин розвивається стрес, з’являються функціональні
порушення, знижується продуктивність, з’являються слабкі тварини, які з часом будуть
вибракувані
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Сумісне вирощування та утримання тварин з різною ступеню стресостійкості
призводить до того, що для багатьох тварин технологічні умови можуть являтися причиною
розвитку хронічного стресу, підвищення захворюваності і зниження продуктивності. Тому
при створенні популяції з стійкими та вирівняними показниками продуктивності,
адаптивними властивостями найважливіше місце повинен зайняти відбір тварин на підставі
визначення стресореактивності та стресостійкості.
Тому, відбору тварин за стресореактивністю і стресостійкістю, маючих одночасно
високі адаптативні і продуктивні властивості, в системі ведення тваринництва необхідно
приділити саме серйозну увагу. Він обумовлює широке коло питань наукового, методичного
та організаційного плану і представляє собою систему заходів, дослідження, що включає
фізіологічні, біохімічні, екологічні та інші параметри, на основі яких виявляють особливості
розвитку і здатності тварин при їх утриманні в певних умовах середовища [1, 2].
Виходячи з вищенаведеного, метою досліджень є вивчення впливу генотипових
(порода, напрям продуктивності), онтогенетичних (стресчутливість, статева належність)
факторів на відтворювальні якості свиноматок, відгодівельні і м’ясні якості свиней.
В зв’язку з цим визначені наступні завдання: оцінити відтворювальні якості свиноматок
різного напрямку продуктивності залежно від показників стресочутливості; вивчити
динаміку росту і розвиток кнурців і свинок різних класів розподілу залежно від показників
стресочутливості; встановити закономірності росту поросят різної статі за показниками
інтенсивності росту; дослідити особливості компенсаторного росту молодняку залежно від
генотипу, показників стресочутливості та різної статі; визначити економічну ефективність
отриманих результатів досліджень.
Для проведення досліджень використовувались наступні методи досліджень:
визначення наявності тремору у тварин; метод стрес-відлучення; інтер’єрний – визначення
кількості лімфоцитів, еозинофілів, нейтрофілів, гормонів, ферментів та інших метаболітів [3]
Дослідження проводились на популяціях свиней різного напрямку продуктивності в
різні технологічні фази та пори року з метою виявлення найкращого методу, його
вдосконалення і розробки нового методу визначення стресочутливості тварин
Аналіз отриманих даних свідчить, що реакція на стрес-відлучення має суттєвий вплив
на динаміку середньодобового і відносного приростів піддослідних свиней. Загалом
значення цих показників підтверджує динаміку зміни живої маси поросят. Кращі показники
середньодобових і відносних приростів виявлено в групі стресостійких і середньостійких
кнурців і стресостійких свинок, що необхідно враховувати при відборі ремонтного
молодняку З результатів досліджень можна зробити висновок, що піддослідні тварини
характеризуються досить високими показниками відгодівельних якостей, найбільші значення
виявлені в тварин середньо і високостійкої групи, що необхідно враховувати в селекційній
роботі Отже, слід вважати актуальними дослідження, спрямовані на комплексне вивчення
впливу генетичних і онтогенетичних факторів на формування відтворювальних,
відгодівельних і м’ясних якостей свиней, що дозволить встановити особливості росту
стресостійких та стресочутливих тварин.
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ВПЛИВ УМОВ УТРИМАННЯ НА ВІДТВОРЮВАЛЬНУ
ЗДАТНІСТЬ ПОРОСНИХ СВИНОМАТОК
Б. І. БАБЕНКО, магістрант
Науковий керівник – Н. П. ГРИЩЕНКО, к. с.-г. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Втуп. Створення оптимальних умов утримання поросних свиноматок важлива складова
інтенсивної технології виробництва продукції свинарства. Утримання поросних свиноматок
на свинарському підприємстві є досить складним технологічним процесом.
Постановка проблеми, аналіз останніх публікацій щодо її розв’язання. Численними
дослідженнями Ю. В. Засухи, Г. С. Походні, В. М. Волощука та інших, практикою
свинарства доведено, що продуктивність свиноматок значною мірою обумовлюється
умовами годівлі, утримання, строками відлучення поросят та іншими паратиповими
акторами.
Мета. Провести аналіз та узагальнення результатів наукових досліджень оптимізації
умов утримання поросних свиноматок в контексті впливу на їх відтворювальну здатність.
Матеріали і методи дослідження. Дослідження мають аналітичний характер,
проведено синтез та аналіз наукових джерел з тематики впливу умов утримання на
запліднювальну відтворювальну здатність поросних свиноматок.
Результати дослідження. У практиці свинарства застосовують три способи утримання
поросних свиноматок: індивідуальне, велико-групове, індивідуально-групове.
За першим способом свиноматки утримуються в індивідуальних станках. Головною
перевагою цього способу є економія виробничої площі, забезпечення нормованої годівлі,
можливість фіксації для проведення лікувально-профілактичних заходів та відсутність
агресивної поведінки між особинами. Але утримання свиноматок у вузькогабаритних
індивідуальних станках без моціону протягом 107 днів негативно впливає на репродуктивні
функції та тривалість використання. Тому в ряді країн Євросоюзу з 1 січня 2013 року
заборонено утримувати глибокопоросних свиноматок у вузькогабаритних індивідуальних
станках.
Груповий станок для утримання свиноматок характеризується такими розмірами:
довжина – 4050 мм, ширина – 3150 мм, висота – 1000 мм, площа – 12,8 м2, площа станка у
розрахунку на одну голову – 2,1 м2 (за нормативами – 1,7 м2). Щілинна підлога виготовлена
із залізобетону; розміри: ширина планки – 82 мм, щілини між планками – 18 мм.
За другим способом свиноматок утримують по 10-12 голів в станку. Такий спосіб є
відносно дешевим в розрахунку на одну голову і дає можливість для проведення моціону
свиноматок.Різновидом цього способу є великогрупове утримання свиноматок у станках
обладнаних кормовими станціями.
Станція обладнана електронним пристроєм, який приймає інформацію із транспондера
або бірок і чипів та проводить ідентифікацію свиноматки. При заході тварини у станок
відбувається зчитування даного номера системою контролю. Свиноматка отримує порцію
корму, з'їдає його і залишає станок. У разі повторного заходу в станок свиноматка з даним
номером вже не отримує корми, до часу наступної годівлі, згідно встановленого раціону.
Програма, що закладена у комп'ютер дає можливість враховувати фізіологічний стан,
живу масу, вік, продуктивність, термін охоти. За третім способом свиноматки утримуються
групами до 60 голів у загоні для відпочинку, обладнаному індивідуальними станками, що
дозволяють тваринам вільно заходити і виходити без втручання оператора.
Висновки та пропозиції. Теоретично досліджено умови утримання свиноматок за
різних способів. Встановлено, що із збільшенням станкової площі утримання свиноматки
покращується її відтворювальна здатність, а індивідуальне вузькогабаритне утримання
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негативно впливає на репродуктивні функції та тривалість використання. Проведний аналіз
дає можливість надати пропозиції щодо зібльшення станкової площі утримання свиноматок з
метою формування комфорту утримання поросних свиноматок.
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Відокремлений структурний підрозділ Агротехнічний коледж
Уманського національного університету садівництва
Актуальність. У сучасних умовах основним засобом зростання і розвитку економік у
довгостроковій перспективі стають досягнення науково-технічного прогресу та інновації.
Надзвичайної актуальності набуває пошук нових технологій, здатних забезпечити
підвищення ефективності функціонування аграрної галузі в умовах збіднення природних
ресурсів. На сьогодні постійне впровадження новітніх розробок є реальною запорукою
сталого розвитку сільського господарства. У зв’язку з цим особливої уваги вимагає питання
виявлення позитивних та негативних наслідків впровадження передових агроінноваційних
технологій, як запорука ефективного виявлення та усунення загроз технологічній безпеці
аграрної галузі.
Постановка завдання. Мета статті полягає у розгляді основних проблеми та
перспектив використання новітніх прогресивних технологій у сільському господарстві
України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвиток інноваційного процесу у сфері
вітчизняного сільськогосподарського виробництва досліджували, зокрема, такі економістиаграрники, як В. Амбросов, О. Дацій, М. Зубець, О. Крисальний, М. Кропивко, П. Музика,
П. Саблук, В. Трегобчук, В. Ситник, О. Шубравська. Деякі аспекти окремих технологій
ведення сільського господарства вивчали В. Гармашов, В. Каплуненко, П. Коваленко,
М. Роїк, М. Ромащенко, О. Татаріко, С. Трибель та ін.
Виклад основного матеріалу дослідження. Основним викликом світових інноваційнотехнологічних процесів є розвиток сільського господарства, спрямованого на нарощування
обсягів агровиробництва за рахунок використання технологій, безпечність яких досі не
визначена. Зазначені процеси супроводжуються виникненням різного роду загроз,
включаючи негативний вплив на здоров’я населення країни, занедбання природних ресурсів
через посилення антропогенного навантаження внаслідок інтенсифікації агропродовольчої
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діяльності і неконтрольованого використання у сільськогосподарському виробництві
недостатньо перевірених інноваційних технологій [1, с. 40].
Нинішній стан аграрної галузі обумовлюється глобальним впливом технологічної
модернізації, яка не завжди є доцільною і не відповідає дійсним потребам та можливостям
сільськогосподарських виробників. Тому, Україна у прагненні дотримуватися
загальносвітових принципів агроінноваційного розвитку, має враховувати особливості
вітчизняного сільськогосподарського виробництва та необхідність забезпечення
національних інтересів, насамперед, з питань технологічної безпеки.
Сільське господарство України, незважаючи на нестабільність інноваційної активності,
намагається інтегрувати передові науково-технічні розробки і адаптувати їх у власне
виробництво. Свідченням цього є новітні технології рослинництва, тваринництва та
енергозберігаючі системи землеробства [2, с. 7].
Значну стурбованість викликає ефективність освоєння досягнень науково-технічного
прогресу в тваринництві, оскільки воно так і залишається однією з депресивних галузей
сільського господарства, яка, хоч і повільно, але створює умови для прискорення
технологічно-інноваційної модернізації. Прогресивні технології у галузі тваринництва
полягають у впровадженні інтенсивних систем годівлі, біотехнологій, сучасного технікотехнологічного забезпечення, селекційно-племінної роботи, енерго- та ресурсозберігаючих
технологій.
Сучасні методи біотехнології дедалі ширше застосовуються у тваринництві, вимагаючи
опанування нових технологій та високої кваліфікації вітчизняних науковців-біотехнологів та
селекціонерів. Основним засобом розвитку тваринництва є селекційно-племінна робота,
спрямована на покращення породних якостей тварин за рахунок інтенсивного використання
високопродуктивних, породних племінних плідників, які стало передають своєму потомству
здатність до розвитку господарсько-корисних ознак.
Результативність племінної роботи тісно пов’язана з відтворенням, темпами оновлення
основного стада, забезпеченням високоцінним генетичним матеріалом, а в перспективі – зі
створенням вітчизняного ринку племінних ресурсів, який би повністю забезпечив внутрішню
потребу та орієнтувався на експорт. Однак, крім перспектив, селекційно-племінна діяльність
у тваринництві має низку проблем, в тому числі: зменшення вітчизняного поголів’я;
необхідність ідентифікації племінних тварин, контролю за достовірністю обліку її
походження і продуктивності; використання племінних ресурсів низької генетичної якості;
недосконалість інформаційної бази з племінної справи; недостатнє впровадження у
виробництво науково-технічних досягнень з питань генетики і селекції тварин; обмеженість
фінансового забезпечення заходів із збереження генофонду існуючих, локальних і
зникаючих вітчизняних порід тощо [3, с. 494].
Нині намітилась тенденція до оновлення технологічної бази тваринницьких ферм
новітнім обладнанням для утримання тварин, до складу якого входять: огорожа боксів і
огорожа кормового стола без фіксації; огорожа кормового стола з фіксацією; комбіновані
бокси; групові напувалки; облаштування підлоги боксів і стійл; системи подачі кормів;
сучасна доїльна техніка тощо. В цілому, спостерігаються певні зрушення в розробці та
впровадженні у виробництво обладнання для утримання та обслуговування тварин.
Реалії ринкової економіки диктують необхідність підвищення ефективності
виробництва продукції тваринництва шляхом запровадження прогресивних енерго- і
ресурсозберігаючих технологій. Розвиток галузі повинен базуватися на впровадженні
комплексної механізації та автоматизації, використанні роботехніки, створенні міцної
кормової бази, розведенні високопродуктивного поголів’я. Дотримання цих умов
слугуватиме запорукою прибутковості галузі тваринництва та закладе підґрунтя для
подальшого інноваційного розвитку АПК [2, с. 8].
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Хоча ресурсозберігаючі технології і сприятимуть науково-технічному прогресу
вітчизняного тваринництва, але на даному етапі це питання залишається проблемним через
відсутність організаційно-економічної, фінансової та матеріально-технічної підтримки.
Висновки і пропозиції. Отже, для забезпечення стабільного розвитку сільського
господарства, зміцнення економічної та технологічної безпеки галузі необхідне
впровадження новітніх прогресивних технологій. Використання інновацій та технікотехнологічних розробок в аграрній галузі дасть змогу підвищити результативність її
діяльності. За рахунок інтенсивних технологій ведення вітчизняного сільськогосподарського
виробництва можна досягти збільшення виробництва валової продукції, покращити її якість,
скоротити витрати ресурсів, що, в свою чергу, сприятиме підвищенню ефективності та
прибутковості агровиробництва.
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Національний університет біоресурсів і природокористування України
Актуальність. При вирощуванні ремонтних телиць потрібно враховувати не тільки
генотипові, а й паратипові фактори, які мають досить вагомий вплив на їх показники
продуктивності 1. Обґрунтування ефективної системи вирощування ремонтного молодняку
є своєчасним і актуальним. Серед паратипових факторів, одним із найбільш вагомих є сезон
народження телят. Відомо, що в м’ясному скотарстві, через вплив сезонних факторів на
життєздатність та ефективність вирощування молодняку, використовують турові отелення
прив’язані до сезону року. Сезонні фактори впливають і на молодняк молочних порід 2.
Протягом року змінюється зовнішня температура, тривалість світлового дня, відносна
вологість повітря, види кормів та їх якість. Ці фактори можуть впливати на швидкість росту,
збереженість та стан здоров’я ремонтних телиць.
Залежно від сезону народження, вплив на телиць змінних факторів календарного року
відбуватиметься у різному віці. Це і може спричинити різну тривалість їх вирощування до
введення в основне стадо.
Мета. Дослідити, як сезон народження ремонтних телиць впливає на тривалість їх
вирощування до першого отелення та визначити за яких умов можна отримати найкращі
результати.
Методика. Дослідження проведені в умовах ПрАТ «Агрофорт» Кагарлицького району
Київської області на тваринах української чорно-рябої молочної породи. Телиць утримували
безприв’язно, до місячного віку на молочно-товарній фермі в індивідуальних клітках. Для
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подальшого вирощування тварин переводили на спеціалізовану ферму і утримували у
групових загонах. Середньодобові прирости телят і молодняку знаходились на рівні 750 –
800 гр. З парувального віку і до отелення телиць цілорічно утримували на кормо-вигульному
майданчику в умовах молочно-товарної ферми.
Для дослідження були виділені 4 групи тварин, сформовані за сезоном їх народження:
I група (зима) – народження теличок у грудні-лютому (n=11); II група (весна) – народження
теличок у березні-травні (n=14); III група (літо) – народження теличок у червні-серпні (n=10);
IV група (осінь) – народження теличок у вересні-листопаді (n=11).
Результати дослідження. Середній вік першого отелення телиць народжених весною
становив 25,2, влітку – 25,5, восени – 26,0, а взимку 27 місяців Отже, у телиць, які
народилися навесні, найменший вік першого отелення, порівняно із тваринами народженими
в інші пори року. Вік першого отелення тварин народжених влітку був менше ніж весняних
лише на 3,1 %. Тобто різниця між цими групами практично відсутня. Різниця між телицями
весняного та зимового періодів народження була найбільшою і становить 2,3 місяці. Осінні
народження теличок пов’язані з тим, що тривалість їх вирощування подовжується на 0,8 міс.
порівняно з весняними. Виходячи з цього, оптимальним періодом для народження телиць є
весна і літо.
Ймовірно, причиною подовженого вирощування телиць отриманих восени і взимку є
негативний вплив низьких температур на їх ріст в ранньому віці. Одним із свідчень
ймовірного впливу цього фактору є висока мінливість за тією ознакою в групі телят
народжених взимку. Середнє квадратичне відхилення в цій групі становило 7,7 міс і було
найбільшим. Підвищення мінливості в групі вказує на те, що фактор зимового народження
може як негативно так і позитивно вплинути на швидкість росту телиць.
При цьому непристосовані до умов утримання телички знижують продуктивність, а
адаптовані максимально ефективно використовують ті умови в яких їх вирощують. Це
дозволяє проводити ефективний добір телиць пристосованих до умов господарства і
вибраковувати тих, що мають погані адаптаційні властивості.
Для зменшення негативного впливу зимового і осіннього періодів народження теличок
на тривалість їх вирощування, рекомендується підвищити рівень комфортності утримання та
покращити годівлю молочних телиць. Це дозволить компенсувати підвищені витрати енергії
теличками в холодний період року.
Висновки. Найменша тривалість вирощування до введення в основне стадо у телиць,
які народилися навесні. Найбільший вік першого отелення у тварин, які народилися взимку.
Зменшувати негативний вплив зимового народження телиць на тривалість їх вирощування
необхідно технологічними методами.
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ВПЛИВ ВАД ЕКСТЕР’ЄРУ СВИНЕЙ НА ПОКАЗНИКИ
ПРИ ПЕРВИННІЙ ОБРОБЦІ ТУШ
Ю. А. ВЕРБИЦЬКИЙ, магістрант
Науковий керівник – І. В. ЧЕРНИШОВ, к. с.-г. н., доц.
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Методи оцінки тварин за конституцією, екстер’єром і інтер’єру повинні займати
провідне місце відборі та підборі тварин для різних цілей. Необхідно приділяти велику увагу
посиленню та поглибленню застосування методів оцінки, що поліпшить стан племінного
тваринництва, дозволить досягти високої інтенсивності тваринництва і підвищить
продуктивність праці і знизить собівартість продукції.
Метою досліджень було вивчити вплив екстер’єрних особливостей на технологію
первиної обробки туш молодняку свиней.
У задачу досліджень входило: вивчити існуючу технологію вирощування молодняку
свиней; проаналізувати відгодівельні якості кондиційного молодняку свиней; проаналізувати
відгодівельні якості молодняку з вадамиекстер’єру; проаналізувати вплив вадами екстер’єру
на первинну обробку; економічна ефективність проведення досліджень.
Для проведення досліджень використовувались загальноприйняті методики
контрольного забою свиней [1, 2]
Рівень забійних і м’ясо – сальних якостей в значній мірі обумовлює ефективність
виробництва м’яса свинини. Особливого значення це питання набуває при порівняльній
оцінці свиней різного напрямку продуктивності, оскільки дає змогу визначити найбільш
значущі фактори впливу на формування цих якостей.
Проведені дослідження свідчать, що вади екстер’єру мали вірогідний вплив на основні
показники, що характеризують забійні якості дослідних тварин. Однак, як виявилось,
кращими були показники контрольної групи тварин.
Установлено, що підсвинки, контрольної групи характеризуються більшою на 8,4 кг
або 9,33 %, передзабійною живою масою порівняно з дослідною групою з вадами голови
(Р<0,001), та 7,6 кг або 9,39 % порівняно з дослідною групою з вадами кінцівок (Р<0,001).
Крім відмінностей за передзабійною живою масою у молодняка дослідних груп
порівняно з контрольною, відмічалося деяке зменшення забійного виходу, що є сумарним
показником для визначення виходу найцінніших м’ясопродуктів. Так, у тварин контрольної
групи спостерігали підвищення цього показника на 1,54 %, проте вірогідної різниці між
групами знайдено не було.
Маса парної туші та її вихід до передзабійної живої маси у тварин піддослідних груп
були достатньо нижчими, при порівнянні з контрольною, цілком очевидно, що підсвинки,
мали вірогідно меншу масу парної туші та її вихід до передзабійної живої маси. Різниця між
цими групами становила відповідно 9,3 кг, 1,74 % (Р<0,01) та 8,9 кг, 1,68 % (Р<0,01).
Суттєвих різниць між показниками маси внутрішнього жиру та шкіри у підсвинків
піддослідної групи не спостерігалися, оскільки чинники годівлі не мали значного впливу на
розвиток цих складових тіла. Різниця між показниками маса голови у дослідної групи з
вадами голови та контрольної групи складає 0,32 кг, або 9,3 % (Р<0,05) Аналіз показника
маса ніг між дослідною групою тварин з вадами ніг та тваринами контрольної групи
виявлено різницю 0,15 кг, або 7,8 % (Р<0,05). Тварини контрольної групи помітно різнилися
від однолітків контрольної групи за показниками довжини беконної половинки напівтуші –
провідному показнику їх м’ясо-сальних ознак. Найдовшу беконну половинку мали напівтуші
молодняку контрольної, які перевершували однолітків дослідної групи на 3,3 см, або 4,3 %.
Проте аналіз контрольного забою показав, що товщина шпику у тварин усіх груп
відповідала вимогам діючого стандарту. Співвідношення жир/м’якуш з поліпшенням умов
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годівлі збільшувалось, причому, у підсвинків контрольної групи воно відбувалося
інтенсивніше, ніж у тварин дослідної групи на 5,5 %. Цей показник є свідченням доброї
м’ясності тварин усіх груп. Однак, нижчий показник, що наближався до одиниці, відповідав
меншій кількості м’яса і сала у тушах, а вищий – більшій.
Слід зазначити, що мінливість абсолютної й відносної кількості м’язової і жирової
тканин у тушах молодняку відбувалася з одночасним збільшенням площі “м’язового вічка”
та площі шпигу. Так, відгодівля здорового молодняку характеризувалася інтенсивнішим
нарощуванням м’язової тканини, і тому при досягненні забійних кондицій у кінці досліду за
масою м’якуша в напівтушах він перевершував тварин дослідної групи на 4,1–5,9 кг, або
11,1–15,9 %. Це свідчить про те, що ефект накопичення м’якуша в напівтушах пов’язаний
виключно з нормалізацією амінокислотного живлення.
У порівнянні з контрольною групою, у молодняку дослідних груп спостерігалось
тенденція до дещо меншого розвитку печінки і легенів з гортанню.
Вивчення процесів росту та розвитку тварин неможливе без дослідження розвитку їх
внутрішніх органів. В класах розподілу за дослідними групами істотних і вірогідних
відмінностей в розвитку внутрішніх органів не виявлено.
Отримані дані індивідуальних зважувань внутрішніх органів свідчать, що підсвинки
дослідної групи, які поступались одноліткам контрольної групи за забійними та м’ясосальними якостями, також різняться від них і за абсолютною масою серця на 6,2 і 6,4 %;
печінки – на 7,3 і 8,6 %; легень – на 10,5 і 12,3 %; нирок – на 6,6 і 5,4 % та селезінки – на 4,8 і
3,1 %, що пов’язано з відмінностями за живою масою та неоднаковою швидкістю їх росту.
Проте встановлена різниця виявилася статистично невірогідною.
Отже, кращий розвиток внутрішніх органів у тварин контрольної групи свідчить про
підвищену функціональну їх діяльність і визначає у них поліпшений обмін та пов’язані з
ними дещо вищі показники м’ясної продуктивності. Візуальний огляд внутрішніх органів не
виявив будь-яких помітних патологічних змін у печінці, легенях, селезінці, нирках та серці
від норми. Усі вони мали природній колір та відповідну мікроструктуру.
Дослідження хімічного складу м’якуша і сала також не виявили достовірних
міжгрупових відмінностей за показниками, що вивчалися. М’ясо тварин дослідної та
контрольної групи відповідало всім зазначеним стандартам. Отже бажано тварин з будьякими вадами вилучати з гнізда ще на початку вирощування. При вирощуванні тварин з
вадами голови в реалізацію не буде поступати голова, або її частина. Також в реалізацію не
піде такий субпродукт, як язик. У тварини з вадами кінцівок до реалізації не будуть
поступати субпродукт ніжки, відруб, рулька тому що вони не мають товарного вигляду.
Можна лише їх реалізовувати на виробництво ковбас та фаршу, або продуктів нижчої
категорії (сальтисони та холодці). В планах реалізації тварин населенню необхідно врахувати
можливість реалізації тварин з вадами екстер’єру на ранніх етапах онтогенезу, що дасть
змогу виключити їх з утримуваного стада і підвищить рентабельність ведення свинарства
Література
1.Методы изучения процессов селекции, разведения и воспроизводства свиней / Полтавский научноисследовательский институт свиноводства. – М.: 1986.– 80 с.
2. Практикум з ветеринарно-санітарної експертизи з основами технології та
стандартизації продуктів тваринництва і рослинництва /В. І. Хоменко, П. В. Микитюк,
Р. Й. Кравців; За ред. В. І. Хоменка. - К.: "Ветінформ", 1998. –240 с.

203

72 Всеукраїнська науково-практична студентська конференція присвячена 120-річчю
заснування НУБіП України, Київ, 2018

Технології виробництва продукції тваринництва
УДК 636.2.082.034(73)
ДАТСЬКІ ДЖЕРСЕЇ – КОМЕРЦІЙНА ХУДОБА СВІТОВОГО РІВНЯ
О. П. ВОЙТЮК, студент
Науковий керівник – І. В. ГОНЧАРЕНКО, д. с.-г. н., проф.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Джерсейська порода великої рогатої худоби славляться у всьому світі своєю
жирномолочность. В середньому від джерсейської корів протягом вже багатьох років
отримують за лактацію по 5500 кг молока жирністю більше 5 % (іноді доходить до 8 %).
Завдяки невеликій живій масі, хорошій молочності і жирномолочності корови джерсейської
породи найбільш економічні, так як витрачають на одиницю продукції значно менше корму,
ніж корови інших, більш великих молочних порід. Худоба джерсейської породи розводять в
Англії, США, Канаді, Австралії, Бразилії, Нової Зеландії, Франції, Швеції, Данії, Південній
Африці і деяких інших країнах. В Англії та Австралії худобу джерсейської породи
розводиться в чистоті [1].
В багатьох інших країнах, куди ця порода експортується, промислове схрещування з
джерсеями широко застосовується головним чином з метою підвищення жирномолочності
корів місцевих порід [5].
Актуальність теми. Данія є одним з найбільш надійних постачальників цінного
племінного поголів’я молочної худоби та генетичного матеріалу (сперма, ембріони,
продукти біотехнології), якість яких відповідає найсучаснішим стандартам по безлічі
показників.
Мета. Проаналізувати властивості та переваги спеціалізованої джерсейської молочної
породи датської селекції для експорту та використання у промисловому схрещуванні.
Аналітичний огляд. Джерсейська датська порода зареєстрована в 1896 р, відрізняється
тривалим господарським довголіттям, легкістю отелень, високою продуктивністю і якістю
молока. Валовий прибуток по стадам датських джерсеїв на 5–8 % вище, ніж при
використанні голштинської породи. Кращі господарства, які розводять стада джерсейської
корів, в 2012–2013 рр. досягли надоїв 8600 кг молока при вмісті жиру 5,8–6,2 % і протеїну
4,09–4,15 %. Однак, при цьому слід мати на увазі необхідність забезпечення підвищеного
вмісту енергії в раціоні, в порівнянні з голштинської породою, відсоток захворювання
молочної лихоманкою вище, необхідний високий рівень гігієни утримання телят, до 10 %
корів мають живий, рухливий темперамент [5].
Ці особливості джерсейської породи доцільно враховувати при селекції, технологіях
утримання тварин, особливо при безприв’язному і пасовищному утриманні, а також при
обслуговуванні тварин. Копитний ріг копита тварин дуже міцний, тому удари кінцівкою
вельми чутливі і небезпечні. Етологічні дослідження показують, що тип поведінки
успадковується і по батьківській, і по материнській спадковості, проте цей аспект ще
недостатньо включають в сучасні програми селекції тварин.
Зоотехнічний облік в Данії – точний, систематичний, всі дані – в одній системі.
Унікальна база даних для оцінки молочної худоби включає: ДНК-типування, штучне
запліднення і плодючість, легкість отелень, екстер’єр, молочну продуктивність, аналіз
молока, ветеринарну діагностику, обрізку копит, вибракування (причини), дані по забою
худоби. Економісти враховують також порівняно невеликі розміри корів, що обумовлює
меншу потребу в стійлах. Корови джерсейської породи відмінно використовують пасовища.
Отримане від них молоко насичене жиром, протеїном та іншими компонентами. Це
забезпечує виробництво сирів високої якості [3].
У число контрольованих ознак селекційної програми вдосконалення джерсейської
породи Данії входить також тривалість життя корів (господарського використання) [2].
М’ясна продуктивність корів враховується як додаткова ознака другого плану селекційної
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стратегії. Згідно селекційної програми 29000 новонароджених бичків, отриманих від
маточного поголів’я не нуклеарного відбору, направляється на забій [3].
Кулінари відзначають чудовий смак і високу якість м’яса вгодованих джерсеїв, тому на
замовлення практикують використання сперми від спеціалізованих м’ясних порід з метою
отримання загального приросту живої маси не менше 1180 г на добу.
Чисельність поголів’я корів на молочних фермах Данії варіює від 100 до 270 голів, але
в більшості випадків на рівні 125 голів. Поголів’я корів вільно від IBR (інфекційний
ринотрахеїт). Ветеринарній службі заборонено вакцинування тварин. Більше 90 % поголів’я
корів міститься в боксах для безприв’язного утримання тварин. В останні роки чисельність
поголів’я корів повільно збільшується і становить, в середньому, 164 корови на стадо.
Умови утримання великої рогатої худоби в Данії характеризують такі особливості:
використання автоматизованих доїльних систем – 25,1 % ферм, карусельних доїльних
установок – 9,1 %, доїння в стійлах – 10 %, ялинка – 77 %, тандем – 2 %; прив’язне зміст
практикують 20 % ферм.
Висновки. Молочне скотарство Данії – високопродуктивне, засноване на використанні
сучасних селекційних програм і біотехнологій. Годівля тварин засновано на використанні
комбінованих кукурудзяних і трав’яних силосів, в т. ч. з білого конюшини, люцерни.
Концентрати контролюють за рівнем насиченості енергією. Найціннішою породою по
комплексу ознак і стабільності генотипу є датська джерсейська. Очевидна доцільність
імпорту в Україну поголів’я датських джерсеев чисельністю 400–500 корів (2–3 стада) для
створення цінного високопродуктивного племінного репродуктора сучасного джерсейської
худоби з використанням вже апробованих програм селекції в Данії і суміжних держав.
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ВПЛИВ ПЕРШОЇ ГОДІВЛІ ДОБОВИХ КУРЧАТ НА ЇХ ПРОДУКТИВНІСТЬ
Є. А. ГИРИЧ, студент
Науковий керівник – С. М. БАЗИВОЛЯК, к. с.-г. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування
Продуктивність птиці та її збереження значною мірою залежать від якості добового
молодняку, зокрема, від їх біологічної повноцінності при посадці і організації стартового
вирощування. Основним при організації годівлі молодняку є швидкий доступ до достатньої
кількості легкоперетравного, висококалорійного і привабливого за зовнішнім виглядом
корму (нульовий і предстартерний комбікорм задають у вигляді крупки). Науковці
встановили, що у перші 1–2 доби після виведення відбуваються перетворення шлунковокишкового тракту в пташенят: збільшується довжина кишечника, висота і щільність
ворсинок, кількість ендокринних клітин. Годівля відразу після виведення молодняку сприяє
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кращому формуванню усіх внутрішніх органів, на що витрачається більшість енергії та
протеїну.
Основою техніки годівлі молодняку в «стартовий» період є врахування його
поведінкових реакцій у навколишньому середовищі: рефлекс дзьобання, імпринтинг, а також
формування по мірі росту і розвитку умовних рефлексів і біоритмів – зміна періодів спокою
та активності. Однак слід зазначити, що в будь-якому разі, техніка годівлі в перші дні
вирощування молодняку залежить від особливостей експлуатації обладнання та вимагає
певних трудових затрат.
Стан вола являється об’єктивним показником оптимального вживання корму і води
молодняком у перші дні життя. За одними рекомендаціями, курчата повинні мати наповнене
воло (консистенція «горохового супу») в нормі через 24 год. – 80 %, через 48 год. і 72 год. –
95 і 100 % відповідно, за іншими – нормальне наповнення вола через 8 год. повинно бути у
80 % птиці, через 24 год. – 95–100 %.
Метою роботи було вивчення впливу першої годівлі добових курчат на їх
продуктивність.
На вирощування було посаджено 150 добових курочок ремонтного молодняку кросу
«Кобб-500». У першу групу відібрали 45 курчат з наповненістю вола впродовж перших 4-х
годин після посадки на вирощування; у другу групу – 49 курчат, у яких воло було наповнене
у межах 5–8 годин та у ІІІ групу – 56 курчат, воло яких було наповнене через 9–12 годин
після посадки на вирощування.
Середня жива маса добового молодняку становила 46,35 г, однорідність стада – 89,9 %.
За результатами першого тижня вирощування встановлено, що жива маса курочок
другої групи відповідала рекомендаціям і становила 160,9 г, при однорідності 87,3 %.
Перевага молодняку другої групи зберігалася і у віці 28 діб, але з менш вираженою
різницею: різниця у живій масі між дослідними групами становила 2,4–3,8 %.
Курчата першої групи достовірно перевершували за живою масою молодняк другої та
третьої груп на 4,2–5,0 % відповідно при p<0,01, проте однорідність стада була на 1,2 %
меншою порівняно з другою групою.
Однорідність стада незначно знизилася впродовж періоду вирощування в усіх групах,
проте найвищою вона була у першій групі і становила 83,6 %.
У 18-тижневому віці однорідність курочок другої групи була найвищою і становила
80,2 %. Збереженість молодок до 18-ти тижневого віку кращою була у першій групі і
становила 91,1 %, тоді як в ІІ та ІІІ групах показник збереженості птиці склав відповідно 89,8
і 87,5 %. Діловий вихід молодок в другій групі був на 3,14–4,78% вище порівняно з першою і
третьою групами.
Отже, показник першої годівлі добових курчат має важливе значення та вплив на їх
продуктивність – отримані результати вирощування курочок підтверджують необхідністю
контролювання споживання корму у перші години після посадки на вирощування.
УДК 636.2.034.05
ТРИВАЛІСТЬ ПРОДУКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ПРИЧИНИ
ВИБРАКУВАННЯ КОРІВ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ
М. В. ГОЛИБОРОДА, магістрант
Науковий керівник – Г. П. БОНДАРЕНКО, к. с.-г. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Враховуючи те, що велика рогата худоба для свого відтворювання потребує тривалого
періоду часу, особливо актуального значення набуває проблема тривалості продуктивного
використання корів. Питання довголіття високопродуктивних корів особливої гостроти
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набуло з часу широкого використання голштинської худоби при створенні нових типів і
порід із залученням голштинів до селекційного процесу, оскільки з підвищенням
продуктивності корів, строки їх використання в багатьох господарствах невиправдано малі:
2,7–3,5 лактації 1. На думку авторів [2, 3], за інтенсифікації скотарства прискорений оборот
стада економічно обґрунтований лише в тому разі, коли швидко вибувають із стада
низькопродуктивні тварини, а високопродуктивні використовуються 5–6 і більше лактацій.
На сьогодні надто важливою є не тільки констатація численних фактів зменшення
терміну продуктивного довголіття молочних корів, а й пошук шляхів підвищення тривалості
господарського використання молочної худоби, збільшення її довічної продуктивності, що і
вказує на актуальність досліджень.
Мета. Дослідити тривалість продуктивного використання та причини вибракування
корів голштинської породи.
Матеріал і методика досліджень. Дослідження проведені в умовах ТОВ «Українська
молочна компанія» Згурівського району Київської області. Матеріалом для дослідження
були дані племінного та зоотехнічного обліку господарства. Було сформовано вибірку 1702
теличок 2012 року народження. У процесі вирощування 2012–2013 роки було вибракувано
256 голів (15 %), інші тварини – 1446 голів були введені у стадо.
У господарстві практикують стійлову систему та безприв’зно-боксовий спосіб
утримання, однотипну годівлю та загальнозмішаний раціон. Оплата 1 кг сухої речовини
корму молоком становить 1,23 кг, а на 1 кг молока затрачають 0,79 кг сухої речовини корму,
споживання сухої речовини корму – 22,3 кг. Корови споживають корм із кормового столу,
який роздають сучасні кормороздавачі тричі на добу. Застосовують трьохкратне доїння корів
у доїльному залі обладнаному доїльною установкою «Паралель 2х36» фірми DeLaval.
Розрахунок біометричних показників здійснювали на ПОМ за допомогою програмного
забезпечення Ms Excel з використанням вбудованих статистичних функцій.
Результати досліджень. У результаті досліджень встановлено, що тривалість
використання тварин сформованої вибірки становила у середньому 3,5 лактацій.
Встановлено, що із введених у стадо первісток (1446 голів) у 2014 році було вибракувано 124
голови (9 %). Найбільша кількість корів 79 голів (64 %) вибраковано з причин маститу, 15
голів (12 %) – травматизму, 13 голів (10 %) – захворювання копит.
У 2015 році із 1322 голів вибракувано 248 голів (17 %). Як і за попередній рік
найбільша кількість корів вибракувано з причин маститу – 64 %, травматизму – 12 % та
захворювання копит – 9 %.
У 2016 році із 1074 голів вибракувано 303 голів (21%). Найбільше корів вибракувано з
причин маститу 61 %, травматизму – 15% і захворювання копит – 9 %, інші причини
вибракування були менш численними.
У 2017 році із 771 голови вибракувано 282 корови (20 %). Зменшилася кількість
вибракуваних корів з причин маститу до 23 %, але збільшилась кількість травматизму до
37 % і захворювання копит до 15 %. На 1 січня 2018 року залишилося 489 корів (33 % із
введених у стадо), яких використовують у господарстві для виробництва молока.
Отже, основними причинами вибракування корів зі стада були мастит, травматизм та
захворювання копит, що вказує на необхідність проведення профілактичних заходів щодо
контролю щомісяця кількості соматичних клітин у молоці та оцінювання копит у корів.
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ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ КУМИСУ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ
О. А. ГРЕК, студент
Науковий керівник – І. В. ГОНЧАРЕКО, д. с.-г. н., проф.
Національний університет біоресурсів та природокористування України
Перші спогади про кумис спостерігались у роботах історика, який жив ще в V столітті
до н.е., Геродота. Вивчаючи скіфів, він зазначив, що рятуючись від голоду і хворобах, вони
використовували особливий рецепт приготування кобилячого молока, а точніше його
заквашування. Оскільки скіфи кочові племена, тож вони мали потребу в продукті, який
можна було виготовити на любій території, цим продуктом став кумис.
В Україні на Полтавщині, у Дібрівці, за 12 км від Миргорода, розташоване державне
підприємство «Дібрівський кінний завод № 62», яке займається виготовленням кумисних
продуктів [3]. Це не лише свіже молоко, це ще й закваски до йогуртів, складники дитячого
харчування (кобиляче молоко містить 1 % жирності, що найбільш наближає його до
материнського), засоби косметологічного призначення, ліки від деяких хвороб. Ще одним
виробником кумису є приватне сільськогосподарське підприємство «Агрофірма
«Зеленогірськ», що розташоване в Криму, який працює ще з 1945 р. [6].
Актуальність теми. В сьогоденні все більше й більше людей страждають на алергічні
реакції, або мають непереносимість лактози, що міститься в коров’ячому та козячому молоці.
Натомість кобиляче молоко є гіпоалергенним і його можна застосовувати для харчування як
дорослим, так і дітям з перших днів життя [2]. Також гіпоалергенним людям, які не можуть
використовувати звичайні мила та шампуні, натомість спокійно можуть застосовувати
продукти зроблені на основі кобилячого молока.
Мета роботи – надати інформацію про корисні, оздоровчі, лікувальні, технологічні
властивості кумису та заохотити людей до його споживання.
Аналітичний огляд. Першими почали виробляти кумис кочові племена. Вони
наливали кобиляче молоко в спеціальний посуд з липового чи дубового дерева, добавляли
туди кисле коров’яче молоко, яке слугувало закваскою, та залишали на певний час, даючи
йому змогу забродити. Вже тоді люди помітили, що мікроорганізми кумису створюють певні
зерна, які потім промивали і отримували чисту культуру бактерій. Ці зерна вважали най
цілющими і застосовували їх для закваски наступного кумису.
Нині ці зерна додають до дитячого харчування, адже згідно з даними, з кожним роком
все більше жінок не можуть годувати груддю, або молоко не містить достатньо поживних
речовин для нормального й повноцінного розвитку дитини. Сучасні дитячі суміші теж не
можуть повністю збагатити раціон дитини, але саме ці зерна містить великий ряд
амінокислот та вітамінів, які легко засвоюються в кишечнику.
При приготуванні кумису, з моменту заквашування протягом доби виробляється
слабкий кумис з вмістом спирту 1 %, саме він є найбільш корисним та має лікувальні
властивості. На другу добу за міцністю це вже буде середній кумис і вміщуватиме 1,5 %
спирту. На третій день – міцний, де вміст спирту сягає 3 % [4].
В медицині, на жаль не широко застосовують кумисолікування, але в певних закладах
та територіях присутнє. Рекомендують вживати кумис людям при захворюванні органів
дихання, анемії, рахіту, цинги, туберкульозі тощо. Особливо лікувальну дію він чинить при
захворюванні органів травлення. Це пояснюється тим, що при бродінні жири залишаються
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незмінними, а білок розпадається на легкозасвоювані продукти, молочний цукор – в молочну
кислоту. Також кумис містить величезну кількість вітаміну С, тому його вживають при
дисбактеріозі, для відновлення мікрофлори кишечника. Широко застосовують при лікуванні
захворювання шлунку. Цікаво те, що якщо людина з підвищеною кислотністю та людина з
пониженою кислотність вживатимуть кумис, то в обох нормалізується кислотний стан
шлунку. Також проводять лікування захворювань підшлункової залози [5].
Застосовують кумис і в косметології. Так, при регулярному вмиванні їм, чи
застосуванні кумисних масок, відзначається ефект омолодження. З нього роблять маски для
волосся, після чого воно стає міцнішим, більш блискучим та мало випадає. Дуже широко
гранульований порошок кумису застосовують при виробленні шампуні, мила. На соснові
кобилячого молоко виробляється імуностимулююча косметика [1].
Висновок. Кобиляче молоко та продукти виготовлення з його додаванням, значно
перевищують звичайне коров’яче та козяче молоко за корисністю та якістю. Продукти що з
нього виробляються є екологічно чистими, що в сьогоднішній час є неабияким показником.
Було б досить добре, як би відкривалися більше сільськогосподарських підприємств з
виробництва кобилячого молока, заквасок, кумису та їх широке застосування в медицині,
побуті та косметології.
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УДК 636.596
ЗАБІЙНІ ЯКОСТІ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ КРОСУ «КОББ-500» В УМОВАХ
ТОВ «КОМПЛЕКС АГРОМАРС»
Г. І. ГРЕЧИШИНА, студент
Науковий керівник  В. В. МЕЛЬНИК, к. с.-г. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Останнім часом в Україні спостерігається тенденція до збільшення виробництва м’яса
птиці. І якщо у 2016 році загалом було реалізовано на забій у живій масі 1325,5 тис. т птиці,
то з них бройлерів  1244,1 тис. т, що становить 93,9 %. Найбільшими виробника м’яса птиці
в Україні є ПАТ «Миронівський хлібопродукт» і ТОВ «Комплекс Агромарс», які у
загальному виробництві м’яса відповідно займають 64 і 11 %. ТОВ «Комплекс Агромарс» є
вертикально інтегрованою холдинговою компанією, яка охоплює всі етапи виробництва,
починаючи від вирощування зернових культу, виробництва комбікормів, вирощування
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курчат-бройлерів – до переробки м’яса і його реалізації через франчайзингову мережу
«Гаврилівські курчата» і «Агромарс Ексим».
Для виробництва м’яса курчат-бройлерів у ТОВ «Комплекс Агромарс» використовують
курчат-бройлерів кросу «Кобб-500». У зв’язку з цим, метою роботи було дослідити забійні
якості курчат-бройлерів кросу «Кобб-500» в умовах ТОВ «Комплекс Агромарс».
Дослідження забійних якостей провели в умовах філії «Гаврилівський птахівничий
комплекс», розміщений у с. Гаврилівка Вишгородського району Київської області.
Забій курчат-бройлерів і переробку тушок здійснюють у спеціалізованому забійному
цеху, де встановлено обладнання фірми «Мейн» (Голландія). Цей технологічний ланцюг
починається з приймання птиці та її розвантаження. Потім відбувається навішування
бройлерів на лінію забою, електрооглушення, забій, знекровлення, ошпарювання, видалення
пера з хвостів, власне тушок та гомілки, відривання голів, стравоходу та трахеї, відрізання
лап, автоматичне перевішування птиці на конвеєр потрошіння, видалення клоаки, розтин
стінки черевної порожнини, видалення внутрішніх органів, відокремлення печінки та серця,
видалення стравоходу та вола, відокремлення шиї, видалення легень та нирок, зовнішній та
внутрішній душ тушки, перевішування на лінію охолодження, охолодження тушки в
повітряно-крапельній камері, перевішування на лінію фасування, сортування тушок
мітчиком. При цьому одержують тушки 1 категорії та тушки для нарізування (крило, шкіра,
філе, каркас, задня чверть, передня частина тушки без крила, ніжка). Надалі тушки зважують
і фасують у полімерну тару з пакетом із фальцовкою. Фасують також голови, лапи, шиї,
печінку, серце і м’язові шлунки та окремі частини тушок, одержані після нарізки. Після
цього формують піддони з м’ясопродукцією та обмотують їх зверху стрейч-плівкою і готову
м’ясну продукцію передають на склад охолодження. Продукцію виробляють відповідно до
ДСТУ 3143:2013 «М’ясо птиці. Загальні технічні умови» та ТУ У 15.1-00419880-040-2003.
Аналіз даних забою партії курчат-бройлерів свідчить, що вихід тушок бройлерів 1
категорії масою 1,6 кг (напівфабрикат натуральний охолоджений) становить 0,63% , тушок
від 1,7 кг – 30,35 %, тушок від 1,7 кг для нарізки – 21,95 %, тушок масою 1,3 кг «Гаврилівські
особливі» – 0,10 % і для нарізки – 0,36 %. Частина тушок бройлерів (21,79 %) з середньою
масою 2,2 кг, які призначені для нарізки, відправлено на склад. Вихід потруху разом
становив 4,07 % (у т.ч. печінка – 1,5 %), а субпродуктів – 5,53 % (у т.ч. голови – 2,47 і лапи –
3,06 %). Після забою було отримано 15,23 % відходів. Вони складаються із пір’я та технічних
відходів і утилізованої печінки. Дані виробленої продукції після нарізки розподіляються
таким чином: філе – 30,27 %, «Ніжка» (включає задню чверть, окремо стегно і гомілку та
разом стегно і гомілку) – 38,81 %, крило – 9,48 %, інша продукція (каркас тушки, шкіра,
сировина для корму тварин тощо) – 21,45 %.
Отже, наведені дані свідчить, що курчата бройлери кросу «Кобб-500»
характеризуються високими показниками забійних якостей.
УДК 636.4. 082.
ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОЩУВАННЯ ПОРОСЯТ
Є. Б. ГРУБНИК, студентка
Науковий керівник – Т. В. ВЕРБЕЛЬЧУК, к. с.-г. н., доц.
Житомирський національний агроекологічний університет
Актуальність теми. Свинарство, завдяки сприятливим умовам кормовиробництва,
цінним біологічним особливостям тварин, високій окупності кормів в належних умовах їх
утримання та годівлі, традиційно вважалося не тільки економічно вигідною, а й
високоприбутковою галуззю. Завдяки своїм біологічним особливостям свинина стоїть на
одному із перших місць серед м’ясних продуктів, а виробництво свинини є
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найефективнішою галуззю серед інших видів сільськогосподарських тварин. Свині –
найбільш скоростиглі тварини, які в 6−7-місячному віці досягають живої маси 100 кг і
більше. Від однієї свиноматки з приплодом в рік можна виробити 2,2−2,5 т свинини в живій
масі.
Для виведення галузі свинарства на світовий рівень, поліпшення її роботи, повного
використання біологічних властивостей свиней для потреб людини необхідно докорінно
поліпшити систему розведення й племінної роботи в свинарстві з чітким поєднанням
племінних і товарних господарств, зміцнити кормову базу та впровадити у виробництво
найновіші технології і наукові досягнення.
Рентабельність свинарства та інтенсивний розвиток цієї галузі безпосередньо
пов’язаний з організацією відтворення стада, яке включає в себе систему використання маток
і кнурів, підготовку їх до запліднення, раціональну годівлю свиней в період поросності і
лактації, проведення опоросів, вирощування сисунів і забезпечення їх збереження. Там де,
цим питанням не приділяють потрібної уваги, затрати на годівлю і утримання свиней
звичайно не окуповуються виробленою продукцією, навіть якщо потім будуть створені самі
сприятливі умови для відгодівлі молодняка.
Метою нашої роботи було зробити аналіз технології вирощування поросят-сисунів.
Результати дослідження. Наука і практика свинарства показують, що успіх галузі
залежить від результатів вирощування молодняка і перш за все від отримання життєздатних,
конституційно міцних поросят для подальшого їх використання в різних виробничих цілях.
Вирощувати здорових і розвинутих поросят, здатних забезпечити високу енергію росту
і оплату корму, потрібно не тільки за рахунок раціонального використання кнурів-плідників і
свиноматок, але і утворення відповідних умов годівлі, утримання і догляду. В обов’язкових
вимогах до вирощування поросят висвітлено питання відтворення поголів’я свиней,
підготовки кнурів та свиноматок до осіменіння, годівлі, утримання та догляду за підсисними
свиноматками і молодняком. Особливе місце відведено раціональній годівлі та утриманню
поросят в підсисний період, а також після відлучення.
Для нормального росту і розвитку поросята вимагають значної кількості поживних
речовин, що надходять з молоком свиноматки і за рахунок підгодівлі. Молоко і молозиво
засвоюється організмом поросят на 98 %. Основні з них − це органічні (протеїн і
амінокислоти, жири, вуглеводи і доступна енергія в них) і мінеральні речовини, вітаміни,
біологічно активні речовини, вода. Потреба в поживних речовинах залежить від віку, живої
маси і терміну відлучення молодняку.
Вся технологія вирощування поросят ґрунтується перш за все на знанні біологічних
особливостей їх організму, які оператор повинен враховувати у своїй роботі при виконанні
технологічних операцій. Поросята мають високий рівень обміну речовин і енергії. За
короткий період життя (26−30 днів) їх організм терпить значні зміни, в результаті яких
поросята, живлячись в перші дні після народження не тільки материнським молоком стають
здатними використовувати поживні речовини різних кормів, поросята швидко ростуть і
розвиваються.
В перший тиждень життя поросят відбувається процес пристосування до умов
існування поза утробою матері. Це найбільш критична з точки зору виживання поросят фаза
в розвитку організму, яка характеризує не стабільність головних функцій, поки може
відбуватися деяке зниження живої маси і кількості води в організмі на 5−7 %. Саме на
перший тиждень припадає до 70 % загибелі поросят за підсисний період. Починаючи з 7−10
денного віку і протягом всього підсисного періоду спостерігається самий великий відносний
ріст поросят, який супроводжується подальшою перебудовою організму. За цей період жива
маса поросят збільшується до 5,0−7,5 кг в місячному віці і до 12−22 кг в 2 місячному віці.
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Поросята починають вживати воду в перший і другий дні після народження. На протязі
першого тижня їм потрібно 190 г води на 1 кг маси тіла в день. Бажано, щоб у поросят був
вільний доступ до води.
Потреба в поживних речовинах поросят забезпечується за рахунок материнського
молока протягом першої декади.
Але починаючи з 2−3-тижневого віку їх потреба в поживних речовинах збільшується і
не може бути забезпечена лише за рахунок молока свиноматки. Тому поросята повинні
поповнювати надходження поживних речовин з різноманітних кормів. Встановлено, що на 1
кг приросту поросят витрачається поживних речовин материнського молока за першу декаду
– 100 %, другу – 82,5%, третю – 54,9, четверту – 37,3 %, п’яту – 24,9 % і за шосту лише
14,8 %, а решта за рахунок підгодівлі. Це свідчить про те, що підгодівля поросят має
виключно важливе значення для одержання міцних добре розвинених поросят.
Підгодовувати поросят починають з 5−7-го дня. До відлучення від матері поросята
повинні з’їдати за добу 0,8−1 кг суміші концкормів, до 1 кг молочних відвійок або
рівноцінну кількість інших кормів тваринного походження, а також 100−200 г білкововітамінно-мінерального підкорму заводського виробництва загальною поживністю близько
1,5 корм. од. Всього за перший місяць життя, крім материнського молока, кожне порося
повинно додатково одержати 25−30 корм. од. підкорму, з другого по третій місяць – 55−60
корм. од., а з третього по четвертий місяць – 60−65 корм. од. У 1 кг підкорму повинно бути
120−140 г перетравного протеїну.
Поросята, які мають велику живу масу при народжені і відлучені, дають більш високі
середньодобові прирости, раніше досягають маси 100 кг і мають нижчу витрату кормів на
1 кг приросту.
Залежно від прийнятої і господарстві системи вирощування молодняку поросят
відлучають від матері у 26-, 35,- 45-, 60-денному віці. При відлученні в будь-якому віці
бажано, щоб поросята ще деякий час залишалися в тих же станках, де вони знаходилися із
свиноматками. Найбільший ефект одержують від вирощування поросят у тих же станках, де
їх утримували з матерями до 2−2,5-місячного віку, або подальшому їх утриманні в невеликих
станках по 15−18 голів до переведення на заключну відгодівлю або в групу ремонтного
молодняку.
Основним критерієм росту і розвитку поросят є їх жива маса. Вважають, що вони добре
ростуть і розвиваються, якщо при народженні жива маса однієї голови складає 1,2−1,5 кг, в
30-денному віці − 7,5−9,0, 60-денному − 17,0−20 кг. Поросята, які мають низьку вагу після
відлучення, потім додають 10 днів у період відгодівлі.
Основні завдання при вирощуванні поросят-сисунів: маса гнізда повинна дорівнювати
кількості поросят + 4 кг; за 24 години після народження поросяті необхідно додатково
набрати 80 г; за тиждень після народження важити удвічі більше; у перший тиждень після
відлучення середньодобовий приріст повинен становити − 100−170 г/день; на 28-й день
життя набрати вагу більше 8 кг, на 21-й − більше 6 кг.
Висновки. Таким чином, одержання і вирощування поросят досить трудомістка і сама
відповідальна ланка в технології виробництва свинини, від якого залежать всі кінцеві
зоотехнічні і економічні показники галузі. Досягти високих показників продуктивності
можна лише завдяки ефективній, чітко налагодженій технології вирощування поросят до
відлучення.
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АНАЛІЗ СТРУКТУРИ СОБІВАРТОСТІ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКАЗА РОКАМИ
А. С. КАЛІНІЧЕНКО, студент
Науковий керівник – Л. А. КОРОПЕЦЬ, к. с.-г. н, доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Важливим
показником,
який
характеризує
ефективність
діяльності
сільськогосподарського підприємства з виробництва молока є його собівартість. Рівень
собівартості залежить від продуктивності корів, затрат праці, витрат корму і оплати корму та
інших факторів [1]. Сергієнко Д. 2 вказує, що загалом структура собівартості виробництва
молока нині має такий вигляд витрат: на годівлю – 62 %, оплату праці – 16 %, паливномастильні матеріали й ветеринарію – по 4 %, комунальні послуги – 2 %, осіменіння – 1 %, на
всі інші витрати припадає 11 %. Але відмічає, що за останні роки відбулося зростання частки
кормів у собівартості виробництва молока з50−55 % до 60−65 %.
Мета роботи – дослідити структуру виробництва молока за роками в ТОВ «Українська
молочка компанія».
Методика та матеріали досліджень. Дослідження проведено за даними зоотехнічного
та бухгалтерського обліку протягом 2014–2016 рр. в умовах ТОВ «Українська молочна
компанія» Згурівського району Київської області. Господарство є племінним заводом з
розведення голштинської породи. У 2017 році поголів’я великої рогатої худоби становило
7556 голів, із них 3698 корів. Середньорічний надій на фуражну корову становив 9855 кг.
Практикують однотипну годівлю та загальнозмішаний раціон. Оплата 1 кг сухої речовини
корму молоком становить 1,23 кг, споживання сухої речовини раціону – 22,7 кг.
Застосовують стійлову систему та безприв’язно-боксовий спосіб утримання. Корів доять
тричі на добу у доїльному залі типу Паралель 2х36 фірми DeLaval.
Результати дослідження. У результаті досліджень встановлено, що у структурі
собівартості молока за 2014 рік найбільше становили корми – 60 %, амортизація засобів
виробництва – 9 %, матеріали – 8 %, заробітна плата – 7 %, послуги сторонніх організацій –
5 %, електороенергія – 4 %, деталі і запасні частини – 2 % та нарахування на заробітну плату
– 2 %. У 2015 році у структурі собівартості виробництва молока збільшилася стаття витрат
на корми на 6 % і матеріали на 2 %. Зменшилася на 4 % амортизація засобів виробництва та
заробітна плата персоналу на 1 %. Затрати на корми у 2016 році склали 72 %, що поріняно з
2015 роком більше на 6 %, а з 2014 на 12 %. Порівняно з 2015 роком збільшилися на 1 %
витрати на заробітну плату. Амортизація засобів виробництва зменшилась на 2 %.
Отже, за останні роки у структурі собівартості виробництва молока стаття витрат на
корми зросла із 60 % до 72 %, що вказує на усвідомлення необхідності вкладати у
збалансований та якісний раціон високопродуктивних корів, а також скорочення фіксованих
витрат на фоні зростання продуктивності стада.
Література
1. Андрійчук В. Г. Економіка підприємств агропромислового комплексу: Підручник/
В. Г. Андрійчук. – К.: КНЕУ, 2013. – 779 с.
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ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ КАЧОК У КИТАЇ
А. Ю. КИРИЄНКО, студент
Науковий керівник – Н. П. ПРОКОПЕНКО, д. с.-г. н., проф.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
М’ясо качки у світі має статус нішевого продукту. Обсяги його виробництва щороку
поволі, але впевнено зростають [1]. У світових масштабах ринок качки становить 5 % ринку
курятини. За даними ФАО (продовольчої та сільськогосподарської організації ООН) у 2014
році ринок м’яса качки у світі оцінювався в 4,4 млн т За період із 2000-го по 2010 рік
щорічний показник приросту в середньому становив 3,4 %, тобто щороку збільшення
виробництва становило 0,11 млн т. Обсяг виробництва зріс із 2,9 млн до понад 4 млн т. У
наступні чотири роки зростання тривало, однак темпи його скоротилися до менш як 2 % на
рік. У 2013 році поголів’я качок у світі налічувало 1 335,3 млн голів, 2014 року цей показник
збільшився на 1,8% і досяг 1 359,3 млн голів. Майже 80 % виробництва та споживання м’яса
качки припадає на Азію, найбільшим виробником продукції є Китай. До 1980-х років у
Піднебесній качок в основному розводили для отримання харчових яєць, але сьогодні
перевага за качиним м’ясом 1,2]. Тому метою нашої роботи є проведення аналізу
виробництва продукції качок у Китаї.
Виробництво продукції качківництва – яєць і м’яса – є характерними для птахівничої
галузі Китаю. Обсяги виробництва продукції становлять приблизно 7 млн т м’яса качок і 4
млн т качиних яєць. Щорічно виробництво продукції качок збільшується більше ніж на 5 %.
Максимальнй рівень виробництва було відзначено у 2011 році (7,69 млн т м’яса), що
становило третину загального виробництва м’яса птиці, подальший спад виробництва (до
25%) обумовлений виникненням випадків пташиного грипу H7N9, що негативно вплинуло
на споживання яєць і м’яса. Зростання обсягів виробництва з 2014 року продовжується і
нині. Виробництво яєць качок становить приблизно 15–20 % від обсягів виробництва
курячих яєць і у 2015 році отримано 4,22 млн шт. Окрім високого рівня внутрішнього
споживання, Китай є одним із найбільших експортерів качиного м’яса (16,6 % світового
ринку), щороку постачаючи на зовнішні ринки 45 тис. т цього продукту [3].
Виробництво продукції качківництва розвинуто у 21 провінції Китаю (переважно це
Східний, Південний Китаї, частково – Південний Захід), при цьому у провінції Чунцинь
виробляється більше 90 % загального обсягу продукції країни.
У птахівничих господарствах можна говорити про значну спеціалізацію виробництва і,
відповідно, розведення спеціалізованих порід і ліній качок. Ці породи відрізняються вмістом
підшкірного жиру, товщиною шкіри, вмістом м’язів, інтенсивністю росту. Підґрунтям такої
спеціалізації є значні розбіжності смаків і запитів споживачів продукції, які значно різняться
за провінціями. Породи качок, які використовуються для виробництва продукції, доволі
різноманітні, різняться за рівнем відтворних якостей і споживанням кормів. Основними для
виробництва м’яса є місцеві пекінські качки, пекінські качки селекції компанії Cherry Valley,
місцеві качки Sheldrake ducks; частка їх становить відповідно 10–15 %, 65–70 % і близько
20 %. Мускусні качки і муларди вирощуються в основному в провінції Фуцзянь, в прилеглих
районах – їх частка доволі значна – до 100 млн качок у рік; вирощують таких качок і в
провінції Тайвань – до 10 млн качок за рік. Для виробництва яєць, рівень і форми
споживання яких також залежать від населення провінції, використовують в основному
місцеві породи качок, які відрізняються рівнем несучості, віком статевої зрілості, кольором
шкаралупи [3].
Відповідно до світової практики, вирощування качок може бути прибутковою справою
за двох варіантів. Перший – створення невеликої (переважно сезонної) ферми із
мінімальними вкладеннями в капітальні споруди, де птиця може харчуватися на випасі.
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Другий – будівництво сучасного комплексу на кілька сотень тисяч або мільйонів голів, де
зниження собівартості досягається завдяки великим обсягам і безвідходному виробництву,
коли товаром стає все, включно з послідом і пір’ям. Ці моделі розвитку галузі успішно
впроваджуються і у Китаї.
Виробництво продукції у Китаї знаходиться у стадії трансформації і модернізації,
традиційні моделі вирощування качок на водоймах поступово поступаються більш сучасним,
які засновані на утриманні качок на сітчастій підлозі або на глибокій підстилці,
використання якої забезпечує захист навколишнього середовища и попереджує забруднення
довкілля. Так, сучасне технологічне обладнання, як за утримання качок на підлозі на
глибокій підстилці, так і в клітках, включає елементи обладнання, що дозволяє проводити
перетворення відходів у органічне добриво в умовах аеробної ферментації з метою
зменшення забруднення довкілля. Широко проводяться дослідження щодо оцінювання
споживання поживних речовин, їх перетравності, що надало можливість встановити
нормативи годівлі качок різних порід, що сприяє якості годівлі птиці, значно поліпшує
доступність поживних речовин і, загалом, сприяє розвитку виробництва продукції качок.
За рахунок дій і політики місцевих адміністрацій, регулювання ринку, традиційного
управління і удосконалення підходів господарювання відбувається інтенсифікація галузі за
рахунок інтеграції і кооперації виробництв, створення і функціонування фермерських
підприємств, що сприяє розвитку племінного і промислового качківництва у напрямі
стандартизації виробництва і екологічної безпеки. Китай розширює виробництво особливо
швидко для задоволення великого внутрішнього ринку і являє собою приклад економічного
зростання
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Науковий керівник – В. О. ТРОКОЗ, д. с.-г. н., проф.
Національний університет біоресурсів і природокористування України,
Жування – важливий процес у жуйних, що супроводжується механічним подрібненням,
сплющенням, перетиранням, змочуванням слиною й пережовуванням корму. Воно частково
звільняє поживні речовини корму і збільшує його поверхню для ферментативного
гідролізу [1]. Молочна худоба здатна перетворювати рослинний протеїн у тваринний на 22–
30 % [2]. Саме тому важливо враховувати особливості процесів жування у цих тварин при
підготовці та згодовуванні кормів.
Мета роботи – з’ясувати, як відбувається пережовування кормів у великої рогатої
худоби. Більшу частину поживних речовин для задоволення потреб власного організму та
утворення молока корова отримує завдяки перетравлюванню мікроорганізмів, що
розмножуються в її передшлунках. Для них тварина створює ті самі комфортні умови, які ми
намагаємося створити для неї.
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Жування забезпечує якість механічної обробки корму та визначає час його перебування
в порожнині рота, рефлекторно посилює вплив на секреторну і моторну діяльність шлунка і
кишечнику. В жуванні беруть участь верхня і нижня щелепи, жувальна і мімічна
мускулатура тварини, язик, м’яке піднебіння.
Від механічної обробки корму залежить процес засвоєння поживних речовин. Якщо
безпосередньо в сичуг корови ввести неподрібнене зерно злаків, то воно пройде крізь
травний тракт без будь-яких змін. Жування забезпечується бічними рухами нижньої щелепи
спочатку на одній, а потім на іншій стороні. Жування відбувається завдяки скороченню
жувальних м’язів. При цьому нижня щелепа опускається, а потім знову зближується з
верхньою. Це супроводжується сильним ударом зубів нижньої щелепи по поверхні зубів
верхньої щелепи. Спочатку щелепи зближуються під прямим кутом, а потім вони зсуваються
вбік, завдяки чому корм подрібнюється і перетирається. Цьому сприяє широка поверхня
кутніх зубів верхньої щелепи і нерівна, місцями гостра поверхня зубів нижньої щелепи. Під
час жування ротова щілина закрита, що перешкоджає випаданню корму з порожнини рота.
Велика рогата худоба, в якої ротова щілина при жуванні відкрита, тримає голову
горизонтально. Жуйні при захоплюванні корму пережовують його поверхово. Тому значна
кількість захопленого зерна потрапляє в рубець цілим. У жуйних через деякий час
відбувається відригування і додаткове пережовування, але частина зерна залишається
неподрібненою; у зв’язку з цим його перед згодовуванням доцільно подрібнювати [2].
Мікрофлора рубця продукує повноцінний протеїн, а його амінокислотний профіль
відповідає амінокислотному профілю білків молока – головної продукції, яку ми отримуємо
від корови. Причому на такий високоцінний протеїн перетворюються білки різноманітного
складу і навіть небілковий азот. Основне джерело білка для жуйних – це мікрофлора. Весь
протеїн, що з’їла тварина, намагається спожити мікрофлора передшлунків. Той, який
мікроорганізми спожити не можуть, йде далі – в ензимний тракт (сичуг, кишечник). Такий
білок називають транзитним, нерозщеплюваним; це той білок, що перетравлюється, як у
моногастричних тварин [1].
Акт жування є рефлекторним актом, регулюється нервовим центром, що знаходиться у
довгастому мозку (центр жування). За умов потрапляння корму до ротової порожнини
відбувається подразнення рецепторів його слизової оболонки, звідки імпульси передаються
аферентними волокнами трійчастого нерва до центра жування, а потім – еферентними
волокнами до жувальних м’язів. Більшість тварин мають нерухливу верхню щелепу, тому
жування зводиться до рухів нижньої щелепи, що відбуваються у таких напрямках: зверхудонизу, спереду-назад та убік. Важливу роль в утриманні корму між жувальними
поверхнями корінних зубів відіграють також м’язи язика та щік. Регуляція рухів нижньої
щелепи відбувається за участі жування у великої рогатої худоби має значні особливості, які
знаходяться у товщі жувальних м’язів.
Жуйні тварини не пережовують ретельно корм під час його приймання, що сприяє
потраплянню до рубця різних сторонніх предметів. Згодом тварини відригають та додатково
ретельно пережовують вміст рубця. Пережовування корму йде тільки однією стороною
щелеп, згодом сторони міняються. За таких умов тривалість жування залежить від характеру
корму. Вологий корм вимагає менше жувальних рухів. Технологічна обробка рослинних
кормів зменшує витрати енергії тваринна пережовування корму [3].
Таким чином, у великої рогатої худоби пережовування корму має свої особливості, що
полягають у поверховому пережовуванні прийнятого корму та ретельному пережовуванні
вмісту рубця під час жуйних періодів. Це обов’язково потрібно враховувати в годівлі тварин
даного виду.
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РОЗВИТОК ІНДИКІВНИЦТВА В УКРАЇНІ
С. В. КОРДИШ, студент
Науковий керівник-С. М. БАЗИВОЛЯК, к. с-г. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Підвищена увага до індиківництва у сучасному світі обумовлена багатьма цінними
властивостями індиків як виду птиці. Індики – найбільша птиця традиційного розведення.
Жива маса дорослих самців сягає 35 кг, самок – 12 кг. За рівнем засвоєння кормів індики
поступаються тільки бройлерам; за біологічною цінністю м’ясо індиків займає перше місце
за вмістом біологічно повноцінних легкозасвоюваних білків – 28–35%, вміст жиру не
перевищує 2–5%. Вихід напівпатраних тушок становить до 85 %, що на 2,6 % більше за
бройлерів, вихід їстівних частин від живої маси у індичок сягає 70 %, що на 10 % більше за
бройлерів.
Метою роботи було провести аналіз виробництва м’яса індиків в Україні у порівнянні
зі світовим.
У кінці ХХ століття, за даними ФАО, у світі виробляли 11,6 кг м’яса птиці на одну
людину в рік, у тому числі м’яса індиків – 0,90 кг (7,8 %). З 1970 і по наш час світове
виробництво м’яса індиків збільшилося на 418 %. За даними ФАО, виробництво м’яса
індиків становить: США та Канада – 61 %, Європейський Союз – 27 %, Бразилія – 10 %,
Росія – 2 %, Африка – 1 %. Виробництво м’яса індиків у країнах ЄС становить: Франція –
18,8 %, Польща – 17,5 %, Італія – 15,7 %, Іспанія – 8,9 %, Велика Британія – 8,5 %, Угорщина
– 4,48 %, решта країн ЄС – 8,15 %.
В Україні індиче м’ясо поки що не таке популярне, як м’ясо курчат-бройлерів. За
останні 5 років частка індичого м’яса в загальному сегменті м’ясної продукції в нашій країні
становить 1–2 %. У порівнянні зі світовими лідерами з виробництва індичатини – США, де
на одну людину припадає близько 8–10 кг м’яса на рік, Ізраїля – 12 кг, Польщі – 6 кг, в
Україні цей показник становить тільки 800 г. Пов’язано це з культурою споживання, ціновою
політикою на м’ясо і купівельною спроможністю населення.
У 1991 році поголів’я індиків у нашій країні становило 3102 тис. гол. У зв’язку зі
зміною економічної ситуації зацікавленість до розведення індиків у населення стала
знижуватися, і кількість цієї птиці поступово зменшувалася. З 1991 по 2011 рік поголів’я
індиків зменшилося на 39,26 %. Починаючи з 2012 року і по сьогоднішній час промислове
виробництво м’яса індиків збільшилось на 36 %.
На сьогоднішній час вирощуванням індиків в Україні займаються близько 25
господарств, але 10 з них забезпечують 97 % від загального обсягу виробництва. Одним з
найбільших господарств з виробництва м’яса індиків є компанія «Племптахорадгосп
Броварський», яка поставляє на вітчизняний ринок приблизно 50 % індичого м’яса і
продуктів переробки під торговою маркою «Інделіка». Свою продукцію господарство
реалізує як на внутрішньому ринку, так і реалізує до Йорданії, Грузії, Саудівської Аравії та
інших країн Африки. Загальний обсяг експорту становить до 100 т на рік. Регіонами217
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лідерами з розведення індиків в Україні є Чернівецька, Київська, Сумська, Івано-Франківська
та Дніпропетровська області.
Таким чином, виробництво продукції індиківництва в Україні та світі збільшується і
найближчим часом попит на м’ясо індиків може бути цілком задоволений. Подальший
розвиток українського індиківництва залежатиме від розвитку купівельної спроможності
населення, покращення економічної привабливості індиківництва як бізнесу та експортних
можливостей галузі.
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ПЕРЕДОВИЙ ДОСВІД ВИРОЩУВАННЯ СВИНЕЙ У ДАНІЇ ТА ЙОГО
ЗАСТОСУВАННЯ В УМОВАХ УКРАЇНИ
М. Л. КУРИЛЬЧУК, студент
Науковий керівник – І. В. ГОНЧАРЕНКО, д. с.-г. н., проф.
Національний університет біоресурсів та природокористування України
Європейським лідером з виробництва свинини є Данія. Свинарство Данії –
високотехнологічна галузь сільського господарства, яка займає лідируючі позиції в
економіці країни. На якісно новий рівень датське свинарство вивели державна підтримка,
жорстке законодавче регулювання і застосування передових технологій, у тому числі –
генетики.
Актуальність теми. В Україні існує дефіцит свинини (сьогодні щонайменше 35 %
внутрішнього ринку не заповнено), що позначилося на її ціні.
Мета роботи: вивчити та дослідити перспективи розвитку датського свинарства для
України.
Аналітичний огляд. За рік на свиноматку в Данії отримують 28–34 поросят, середній
приріст на відгодівлі досягає 1 кг. При цьому чверть датських виробників свинини
отримують в рік не менше 30 поросят від свиноматки. На даний момент в країні
розробляється пріоритетна програма «35 поросят на свиноматку».
У країні працює 38800 ферм. Близько 10 мільйонів живих тварин щорічно експортують
у різні країни світу, 18 млн. товарних свиней йде на забій. Данія – країна невелика, для
внутрішнього споживання стільки свинини не потрібно, тому більше 60 % м’яса йде на
експорт. Внутрішнє споживання свинини в Данії складає 50 кг (курятини – 18 кг, яловичини
– 25 кг). При цьому данці далеко не лідери в споживанні свинини – за цим показником їх
обходять австрійці, німці, поляки, іспанці. Трохи менше їдять свинини в Люксембурзі,
Португалії та Італії. А ось українці споживають в рік всього 9 кг свинини при нормі 45–50 кг
(за даними ВООЗ), вимушено віддаючи перевагу м’ясу птиці (21 кг) [1].
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Відмітною особливість датського виробництва свинини є високий фаховий рівень
фермерів. Кожен фермер зобов’язаний мати відповідну освіту, регулярно відвідувати
навчальні тренінги, підвищувати кваліфікаційний рівень і бути членом галузевого
об’єднання. В Данії є близько 250 племінних центрів, зобов’язаних виконувати всі
рекомендації фахівців, що працюють у ролі консультантів. Крім племінних центрів, в країні
функціонує півтори тисячі племінних ферм [2].
Більшість необхідної продукції свинарі Данії купують і продають через кооперативи.
Виробничі процеси все більше автоматизуються, і традиційна для Європи модель сімейних
ферм все частіше замінюється «бізнесовим» підходом. Тобто власник ферми вже не є
виконавцем, він наймає людей. Серед найсильніших сторін данського свинарства –
високопродуктивна генетика і принцип підходу до годівлі «чим краще харчується
свиноматка, тим більше поросят у неї буде». Данські фермери-свинарі керують золотим
правилом: у свинарстві гроші потрібно заробляти, а не витрачати. Однак багато виробників
розуміють це в буквальному сенсі, і купують дешеві корми. В результаті помилка відчутно
б’є по кишені, адже працюючи з високопродуктивною генетикою не можна економити на
харчах. Це шлях в нікуди.
Особливу увагу данці приділяють молодняку – використання генетично закладеним у
тварин інтенсивному росту і розвитку. З одного боку, корм повинен бути смачним, швидко
перетравлюватися, з іншого – бути збалансований за амінокислотами і енергією. На датських
свинофермах ретельно стежать за температурним режимом, у кожної виробничої і вікової
групи підтримується своя оптимальна температура. Так, для новонароджених поросят вона
становить 30–32 ° С, для поросят у період відлучення – 18–24 ° С, на відгодівлі – 15–18 ° С.
Не менш важливий фактор – світло. У світлий час доби свині більш активні, у них
активізуються всі життєві процеси, і в цей час вони активно поїдають корми.
Величезну увагу приділяють якості питної води – вона повинна бути і смачною і
якісною. Данці знають: кількість випитої якісної води набагато важливіше, ніж кількість
з’їденого корму. Це стосується, в першу чергу, підсисних свиноматок – від кількості води
буде залежати кількість молока, отже – і середньодобовий приріст підсисних поросят.
Приміром, якщо в гнізді є 12–13 поросят і годує свиноматка при цьому споживає достатню
кількість кормів, то води за добу їй потрібно випивати 50–55 літрів.
Навіть такий поверховий аналіз данського свинарства дає відчути різницю між
українським і європейським рівнем цій галузі. Сто років тому Україна займала четверте
місце в світі за обсягами та реалізації, сьогодні ж – десь у другій сотні. Але є з кого брати
приклад, є до чого прагнути. Тому необхідно запозичувати данський досвід свинарства в
умовах України.
В Україні вже працює рентабельний свинарський бізнес – там, де людям вдалося
впровадити датські технології, завезти поголів’я з Данії, підготувати персонал, налагодити
виробничі процеси по датському зразком, використовуючи при цьому корми і кормові
добавки вітчизняного виробництва. Деяким з підприємств вдалося не тільки досягти успіху
данців у свинарстві, але навіть перевершити їх за деякими показниками.
Для прикладу візьмемо одне з українських підприємств, що працює за датською
технологією, на якому міститься більше 200 тис. свиней, а якість м’яса вважається
еталонним. Показники підприємства дійсно вражають: на одну свиноматку отримують 31–32
поросят (у середньому по країні – 20,3); за рік від однієї свиноматки одержують у
середньому 2,4 опороси; в 26 днів поросята важать 7,3–7,5 кг, 28 днів – 8,2–8,5 кг; на
відгодівлі середньодобові прирости становлять 880–900 г, за весь період 720–740 г; витрати
кормів – 2,4 кг; середня маса у віці 160–165 днів – 108–110 кг, у віці 180 днів – 120–122 кг; за
рік компанія реалізує свиней – 220 тис. гол.; переробляє на власному підприємстві ковбаси та
м’ясні вироби – понад 70 тис. тон.
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Висновки: Для відродження галузі свинарства в Україні та збільшення виробництва
високоякісної свинини потрібно: 1) ретельно й професійно вивчити передовий досвід
розвинених країн та розробити сучасну вітчизняну технологію виробництва свинини з
залученням конкретних заводів із виготовлення технологічного обладнання; 2) будівництво
об'єктів за імпортною технологією слід здійснювати після ретельної експертизи проекту
кваліфікованими вітчизняними вченими та спеціалістами-практиками; 3) забезпечити захист
вітчизняних виробників племінної і товарної свинарської продукції, особливо на початкових
етапах відродження галузі, а також проводити ефективну політику регулювання обсягів
виробництва та цін на продукцію на ринках. За такої продуктивності свинина завжди буде
рентабельною і високої якості.
За умови професійного вивчення та врахування зарубіжних здобутків можна
найближчим часом вивести нашу національну галузь сільськогосподарського виробництва –
свинарство із скрутного становища, в якому воно опинилося останніми роками.
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ КОНЕЙ
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Науковий керівник – В. О. ТРОКОЗ, д. с.-г. н., проф.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Нервова система є однією з головних в організмі. Тому що від неї залежать інші органи
та системи організму. У коней її діяльність змінюється з віком, за кастрації, залежно від умов
розведення, робітникам і племінним її застосуванням. Використання різних способів
вирощування та тренування коней, дає можливість покращувати діяльність їх нервової
системи. Умовними і безумовними рефлексами коней, які здійснюються за участі
центральної нервової системи людина користується зі стародавніх часів, при цьому перші з
легкістю виробляються у неї методом заохочень і покарань. Разом із тим вища нервова
діяльність коней ще не достатньо досліджена і дуже суперечлива [1].
Мета роботи – ознайомитися з особливостями вищої нервової діяльності коня.
Багато що вказує на відмінну пам’ять коня, увагу й уміння добре розуміти. Проте
нерідко простежується недостатня тямущість і надмірна лякливість коней, що заважає,
наприклад, виводити їх з палаючої стайні. Увага коня проявляється за участі зору, нюху,
слуху. Пам'ять надзвичайно розвинена. Кінь чудово орієнтується на місцевості, добре
пам'ятає дорогу, всі повороти, зупинки, місця де він був покараний. Ця тварина проявляє
звичку до будинку та стійла, засновану на відданості,. Бувають випадки, коли коні
приходили додому, перебуваючи за сотні кілометрів, перепливаючи широкі річки. У коня є
відчуття часу: нерідко він намагається сам припиняти роботу, коли підходить час її
завершення. Кінь запам'ятовує гарне і погане з нею поводження. Він демонструє
прихильність до дбайливого конюха і зустрічає його доброзичливим іржанням. Молоді коні,
зокрема лошата, виказують цікавість і наслідування в період пасовищного і левадного
утримання [1].
Кінь за своєю природою – тварина боязка та неагресивна. Злякавшись, кінь, як правило,
тікає, однак має можливість нанести удар кінцівкою, коли до нього необережно
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наближаються без попередження голосом або погладжуванням. Треба не лякатися коней, а
бояться їх налякати, слід заслужити їх довіру. Привчання кормом і ласкою приводить до
безумовного підпорядкування коня людині без формування у захисних рефлексів. Чіткість і
м'якість при поводженні з твариною, послідовне підвищення вимог і регулярні багаторазові
повторення – обов'язкові фактори вдалого навчання коня. При цьому слід дотримуватися
інтервалів між тренувальними навантаженнями, особливо максимальними. Кінь з великою
самовіддачею виконує накази і завдання людини на роботі в упряжі та під сідлом, в денний і
нічний час, по дорогах і без доріг, в зимовий і літній час, в будь-яку погоду.
Під терміном темперамент коня розуміють саму загальну характеристику нервової
системи коня, що зумовлює його поведінку [2]. Темперамент залежить від розвитку, стану і
збудливості центральної нервової системи та визначається загальним нейро-гуморальним
типом організму, тобто конституцією. Диференціюють живий, властивий коням швидких
аллюров, і спокійний темперамент, властивий коням крокових порід. За І. П. Павловим,
зрідка відзначається сангвінічний темперамент у коней арабської породи, холеричний – у
чистокровних верхових і флегматичний – у коней-ваговозів. З темпераментом не треба
плутати характер коня, який проявляється в конкретних особливостях поведінки. Характер
лише деякою мірою залежить від вродженого темпераменту і виражається, головним чином,
способами розведення та виховання коня. Характер формується на основі темпераменту під
впливом навколишнього середовища. Темперамент – природна властивість коня, характер же
продукується, головним чином, унаслідок контакту з людиною. Диференціюють коней
злісних, добого, дурного норову і з порочними звичками. Коні дурного норову, з «норовом»,
нелегко піддаються виїздці, не дають наблизитися до себе людині, чистити себе,
підковувати, осідлати, лягають в запряжці, скидають вершника, піднімають голову,
закушують вудила, відрізняються непослухом, а також злостиві, лякливі, занадто гарячкові
або нетерплячі, кусаються, б'ють передом, брикаються, схоплюються на диби, задкують,
бояться води тощо. До порочних звичок коней належать: обгризання стін і годівниць,
кусання своїх плечей, ніг і боків, розчісування морди, очей, хвоста, скидання недоуздка,
«ведмеже хитання», переступання з ноги на ногу, стояння на зачепі копита, спирання одним
заднім копитом на інше, поїдання землі, розкидання корму і підстилки, екскрементів,
лежання «по-коров'ячому», неохайність в різних проявах тощо. При зовнішньому огляді
коней їх порочні звички треба вміти визначати.
Типи вищої нервової діяльності коней. Центральна нервова система коня здійснює
координацію діяльності різних систем її організму і за допомогою рефлексів регулює його
зв’язок з навколишнім середовищем. Основа координаційної діяльності центральної нервової
системи – правильне співвідношення між збудженням і гальмуванням. За класифікацією
І. П. Павлова, для коней типові 4 головних типи вищої нервової діяльності, які
характеризуються силою, врівноваженістю і рухливістю нервових процесів [2].
Сильний урівноважений рухливий тип коней, що виділяється великою силою і
врівноваженістю збудливого і гальмівного процесів при відмінній їх рухливості і стійкості.
Умовно-рефлекторні зв'язки формуються швидко і при потребі швидко перебудовуються.
Подібні коні енергійні і одночасно з цим спокійні, на зміну обстановки відгукуються жваво, з
цікавістю. У їзді сміливі. Після напруженої роботи швидко відновлюють працездатність.
Сильний урівноважений інертний тип коней. Міцні умовно-рефлекторні зв'язки у коней
даного типу формуються і перебудовуються повільніше. Тварини дуже тихі, однак при
новому оточенні боязкі і повільно звикають до нього. Після інтенсивної роботи повільно
відновлюють свою працездатність. Сильний урівноважений невтримний тип коней
визначається стрімким превалюванням процесів збудження над процесами гальмування.
Коні подібного типу дуже енергійні, однак суворі, полохливі, з досить різкими реакціями при
зміні обстановки. Слабкий тип характеризується слабкою силою як збуджувального, так і
гальмівного процесів. Подібні тварини схильні до зовнішнього гальмування, болісно
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відгукуються на зміну обстановки, бувають неслухняні, нерідко відмовляються від важкої
роботи. Коні швидких алюрів відрізняються значною силою і рухливістю нервових процесів,
ніж крокові; збудливість у них, пов'язана з процесами дисиміляції, дуже часто превалює над
гальмуванням; вони виявляють значну енергію рефлекторної діяльності; у них швидше і
легше формуються умовні рефлекси і більше виражена орієнтувальна реакція. Коням
крокових порід властива хороша врівноваженість нервових процесів, при цьому
гальмування, що пов'язане з асиміляцією, у них дуже часто превалює над збудженням;
рефлекторна діяльність їх знижена; на подразнення відгукуються повільною і слабкою
орієнтувальною реакцією [3].
Таким чином, поведінка коней, що визначається діяльністю кори півкуль великого
мозку, має особливості залежно від темпераменту, характеру, типу вищої нервової
діяльності, а також залежать від напрямку використання тварин та їх породи. Це слід
враховувати за проведення зоотехнічних та ветеринарних заходів із цими тваринами.
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Актуальність. Питання теорії та практики, щодо формування ціни на молоко, знайшли
відображення у працях українських учених-економістів В. Г. Андрійчука [1], Н. І. Шиян,
Н. С. Ляліної [4] та ін. Костенко В. І. [2] зазначає, що економічна ефективність виробництва
молока залежить від трьох складових – кількості виробленого і реалізованого молока,
понесених витрат на його виробництво та ціни реалізації. Міщенко В. С. [3] вказує, що
сезонні коливання обсягів виробництва молока та цін реалізації на молочну продукцію
мають тенденцію до зниження у міру збільшення питомої ваги господарств із використанням
однотипної годівлі.
Метою роботи було дослідити динаміку ціни та собівартості виробництва молока за
роками.
Методика та матеріали досліджень. Дослідження проведено за даними зоотехнічного
та бухгалтерского обліку протягом 2014–2016 рр. в умовах ТОВ «Українська молочна
компанія» Згурівського району Київської області. У господарстві розводять голштинську
породу. У 2017 році поголів’я великої рогатої худоби становило 7556 голів, із них 3698 корів,
середньорічний надій на фуражну корову становив 9855 кг. Практикують однотипну годівлю
та загальнозмішаний раціон, оплата 1 кг сухої речовини корму молоком становить 1,23 кг,
споживання сухої речовини раціону – 22,7 кг. Застосовують стійлову систему та
безприв’язно-боксовий спосіб утримання. Корів доять тричі на добу у доїльному залі типу
Паралель 2х36 фірми DeLaval.
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Результати дослідження. У результаті досліджень встановлено, що господарство
протягом досліджуваних років реалізували понад 80 тон молока. Вищий показник реалізації
молока за добу 88,7 тон був у 2014 році, у цьому ж році встановлено і вищу добову
реалізацію молока на 1 голову – 24,1 кг. Враховуючи різницю між ціною за 1 л молока та
собівартістю, найбільший прибуток на 1 л молока – 1,15 грн було отримано у 2016 році (це
можна пояснити кращою ціною на молоко та нижчою його собівартістю порівняно з іншими
досліджуваними роками), а найменший у 2015 році – 0,82 грн.
Встановлено вплив сезонної зміни ціни на молоко, що позначається на рентабельності
виробництва молока. У 2014 році ціна на молоко почала знижуватися з березня і
підвищуватися аж у листопаді. Ціна на молоко у січні становила 5,42 грн за 1 л, а в грудні
5,39, тобто різниця склала 0,03 грн. Собiвартiсть реалiзованої продукціїi від січня до вересня
зростала, і за підвищення ціни із жовтня почала дещо знижуватися.
За 2015 рік найвища ціна на молоко, як і в попередній рік, була у зимові місяці. У 2015
році зміна ціни на молоко була дещо іншою порівняно з 2014 роком. Так, ціна на молоко
почала знижуватися в лютому, але в березні та квітні відбулося її підвищення, у червні-липні
вона була найнижчою, а з серпня почала підніматися. Ціна на молоко у січні становила
4,50 грн за 1 л, а в грудні 6,08, тобто різниця склала 1,58 грн. Собівартість виробництва
молока протягом року постійно підвищувалася.
У січні 2016 року ціна на молоко становила 7,45 грн за 1 л, а в грудні цього ж року
10,66, різниця склала 3,21 грн. У літні місяці, собівартість становила на рівні ціни на молоко,
що негативно позначилося на ефективності виробництва молока.
Отже, ціни на молоко у осінньо-зимовий період вищі порівняно з весняно-літнім, тому
рентабельність виробництва молока була вищою у зимові місяці та найнижчою у літні.
Створення сприятливого економічного середовища, насамперед удосконалення цінового
механізму на молочну сировину, що надходить на переробні підприємства, диференціації
закупівельних цін на товарне молоко залежно від пори року і місцевих умов дозволить
підвищити ефективність виробництва молока.
Література
1. Андрійчук В. Г. Внутрішня будова ринку сільськогосподарської продукції:
теоретико-методологічний аспект / В. Г. Андрійчук // Економіка АПК. – 2004. – № 3. –
С. 29–35.
2. Костенко В. Економіка виробництва молока /В. Костенко // Агробізнес сьогодні. –
2015. – №8 (303). – С. 42–43.
3. Міщенко В. С. Вплив сезонності на виробництво продукції молочного скотарства /
В. С. Міщенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2014. –
Вип. 1.– С. 77–79.
4. Шиян Н. І. Організаційно-економічний механізм формування прибуткового
виробництва продукції скотарства : [монографія] / Н. І. Шиян, Н. С. Ляліна. – Х. :Міськдрук,
2011. – 287 с.
УДК 636. 08. 591
ІСОРІЯ РОЗВИТОКУ КОНЯРСТВА ТА КІННИХ ЗАВОДІВ НА БІЛОЦЕРКІВЩИНІ
В. К. МАКАРЕВИЧ, студент
Науковий керівник – І. В.ГОНЧАРЕНКО, д. с.-г. н., проф.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
З давніх-давен на території України проживали дикі коні-тарпани – предки домашніх
коней. Дикі коні були об’єктом полювання. В їжу використовували їх м’ясо, із шкіри шили
одяг. Зловити тарпанів було не легко. Вони були прудкіші і витриваліші за свійських коней.
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Господарське освоєння та розорювання степів підписали смертний вирок диким коням. Тому
їх почали знищувати. На території України розведенням коней займалися ще скіфи, які жили
в Північному Причорномор’ї. Тваринництво та хліборобство були важливими
господарськими заняттями наших далеких предків. Без застосування у господарстві тяглової
сили не можна було отримати доброго врожаю. Тому наші предки почали займатися
розведенням коней. У XVIII столітті польські графи Браницькі почали будувати у нашому
краї перші кінні заводи.
Актуальність теми. На території України розведенням коней займалися ще в добу
Київської Русі. Коні мали велике значення у господарському житті України та мого рідного
краю – Білоцерківщини.
Мета роботи – дослідити історію розвитку конярства та кінних заводів на
Білоцерківщині.
Аналітичний огляд. Вчені дослідили, що історія походження коней нараховує 60 млн.
років. Деякі з них вважають, що предки коня проживали в Америці, а згодом переселилися в
Європу, Азію та навіть Африку.
Донедавна предками коня вважали його диких родичів – кулана, коня Пржевальського і
тарпана. Хто ж насправді був предком домашнього коня? Вчені-дослідники довели, що ні
кулан, ні кінь Пржевальського не мають ніякого відношення до сучасних коней. У
поводженні кулана є багато чого, що змушувало вчених вважати його прямим предком
домашнього коня. Однак є ознаки, які заперечують це: будова черепа та те, що він важко
приручається та одомашнюється, а про виведення якогось різновиду або породи не може
бути й мови. Найбільший знавець історії коней В .І. Громова на підставі ретельних
досліджень довела, що кінь Пржевальського не має до сучасних коней ніякого відношення,
хоча і є його близьким родичем. Згодом цю думку підтвердив хромосомний аналіз: у коня
Пржевальського виявилося 66 пар хромосом, а в домашнього – 64 пари. Тож залишився
тарпан. Він дійсно є предком домашнього коня. Це було досліджено та підтверджено
українськими та польськими вченими ще в 1936 році. Вони довели, що домашні коні за всіма
ознаками схожі на своїх диких предків – тарпанів.
Графи Браницькі отримали Білу Церкву у 1774 році. А в 1778 році великий коронний
гетьман Речі Посполитої Франциск-Ксаверій Браницький заснував у Білій Церкві конезавод.
Конезаводи побудували у с. Шамраївці, с. Янишівці та м. Узині. Для розведення коней
купували за кордоном. В 1803 році була заведена перша табунна книга. В ній докладно
відображалась історія генетики конезаводів. З 1818 – 1871 рр. граф Браницький продав 3240
жеребців і кобил. Розводили високопорідних коней – красивих, сильних, витривалих,
придатних до верхової їзди та упряжі. Поряд із традиційним розвитком коней арабської
породи починається розведення коней англо-арабської та чистокровної англійської порід.
Коней англійської породи спарювали з арабськими кобилами. Цей напрям дав чудові
результати. Англо-арабські табуни Браницьких не поступалися якістю найкращим
конезаводам за кордоном. При підборі кобил враховували в першу чергу родовід, красу і
правильність будови, здатність гарантувати благородство, силу та класність потомству.
Доказом заслуженого визнання конезаводів Біолоцерківщини є той факт, що двічі іспанські
комісії приїздили з метою закупки коней.
В зв’язку з революцією та громадянською війною, хаосом та анархією, коні конезаводів
було розпродано. Переважну більшість продали за кордон, а конезаводи перестали існувати.
На превеликий жаль сьогодні майже нічого не залишалося від клопіткої праці поколінь.
Кінні заводи зруйновані. Доля коней залишається невідомою. Техніка поступово витісняє
коней, як робочу силу, хоч це не завжди виправдовується. Згадані заводи зараз не існують,
але їх справа ще повністю не загублена. В учбовому господарстві Білоцерківського
аграрного університету є два коня, в котрих тече арабська кров. В Білій Церкві є 16 голів
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коней в кінно-спортивному клубі «Тандем». Поодинокі випадки утримання коней, як
тяглової сили, спостерігаються в сільській місцевості.
Висновки. Мене, як майбутнього ветеринарного лікаря, зацікавила історія конярства та
кінних заводів, які започаткували графи Браницькі в кінці ХVII ст. на Білоцерківщині.
Знайомлячись з документальними матеріалами, дослідженнями краєзнавців, розповідями та
згадками старожилів міста Узина, з’ясовано, що кінний завод в Узині був одним із
найдавніших центрів конярства України. Табуни коней на Білоцерківщині формувались за
рахунок закупівлі кобил та жеребців з Черкас, Тульчина і навіть з-за кордону: Персії,
Туреччині та Індії. Узинський кінний завод відрізнявся від згаданих заводів тим, що крім
розведення арабських коней розведенням споживчих порід для праці та спорту.
На жаль, сьогодні майже нічого не залишилося від копіткої праці поколінь. Конезаводи
зруйновані. Техніка поступово витіснила коней, як робочу силу. Конезаводи, про які я
згадувала, зараз не існують. На Київщині зараз немає жодного кінного заводу. На мою
думку, розвиток конярства східного типу за кордоном зобов’язаний також плідникам,
закупленим з Білоцерківщини. Кров породистих коней ще частково плине у місцевих
табунах.
УДК 636.2.034
ПРОФІЛАКТИКА, ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ МАСТИТУ
С. О. МАРКОВА, студент
Науковий керівник – І. В. ГОНЧАРЕНКО, д. с.-г. н., проф.
Національний університет біоресурсів та природокористування України
Актуальність теми. У молочному скотарстві одним з найважливіших питань є
збільшення кількості надоїв молока при збереженні його біологічної цінності та санітарної
якості. Одночасно з цим постає питання безпеки вживання молока та отриманих з нього
високоцінних молочних продуктів. Тому вивчення та дотримання методів профілактики
захворювань тварин є актуальною темою.
Мета роботи. З’ясувати види маститів, чинники зараження корів,проаналізувати
методи профілактики та лікування.
Аналітичний огляд. Однією з основних причин зниження якості молочної продукції є
мастити – захворювання вим’я (запалення молочної залози), спричинене біологічними,
фізичними, хімічними та механічними чинниками. Найчастіше захворювання на мастит
виникає в наслідок біологічних чинників (приблизно 85–90 %). Це стрептококи, стафілококи,
ентеробактерії та чимало інших мікроорганізмів. Також дуже часто хвороба пов’язана з
незадовільними умовами утримання тварин, недостатньою чистотою у корівниках,
порушенням норм догляду за коровами та доїнням.
Виклад основного матеріалу. Корови можуть захворіти на мастит при: використанні
вологих чи брудних підстилок; утриманні тварин на холодній бетонній підлозі; наявності
протягів у стійлах.
Загальні симптоми більшості видів маститів є: припинення утворення молока,
поширення запалення альвеол; набряклість хворих часток та зміна кольору вимені
(гіперемія); підвищення загальної температури тіла; виділення із заражених четвертей
аномально водянистого, в’язкого або згорнутого молока з домішками гною або крові.
Залежно від ускладнень захворювання мастити поділяють на:
- серозний (виникає у корів безпосередньо після отелу. Запалення проявляється в
ураженні сполучної тканини між частками молочної залози);
- катаральний (характеризується ураженням в основному епітелію слизової оболонки
молочної цистерни, ходів, проток, а також молочних альвеол. Катаральний мастит є
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наслідком ускладнення запального процесу. Через катаральний мастит у тварини у великій
кількості утворюється слиз. Спочатку катаральний мастит протікає по типу серозного.);
- фібринозний (цей вид маститу небезпечний через важкість та швидкість перебігу
хвороби. Цілком можливо, що фіброзний мастит може бути наслідком ускладнення
катарального маститу. Хвора тварина має такі симптоми недуги: підвищена температура
тіла, відмова від води та їжі. Також може бути мимовільне тремтіння м’язів кінцівок і
кульгавість);
- гангренозний (ця хвороба призводить до ампутації ураженої чверті вимені);
- геморагічний (цей вид маститу зазвичай виникає після пологів і охоплює половину
вимені. Запалення проходить вкрай болісно, в гострій формі з посиленим виділенням гною і
численними крововиливами).
Також виділяють специфічні види маститу, як: ящур вимені, актиномікоз вимені і
туберкульоз вимені.
Найдоступнішим методом профілактики є дотримання усіх норм і правил гігієни,
особливо протягом процесу доїння корів. До методів профілактики відносять дезінфекцію
вимені до і після кожного доїння. Для дезінфекції вимені найчастіше використовують
занурення чи зрошування дійок дезінфікуючими рідинами ( підходять розчини йоду і
хлоргексидину). Також перед тим, як одягти доїльні апарати на дійки слід насухо витерти
одноразовою серветкою. Також рекомендовано проводити проміжну дезінфекцію доїльних
апаратів.
Не останню роль при профілактиці маститів відіграє сукупність своєчасної і
компетентної діагностики. До профілактичних заходів належать: ретельно контролювати
кількість соматичних клітин у збираному молоці; вибраковувати тварин з хронічним
маститом; проводити діагностику (щонайменше один раз на місяць); щодня здійснювати
діагностику клінічного маститу та лікувати хворих корів.
Сучасними дослідженнями здійснюється пошук генетичних маркерів для діагностики
збудників маститу, які спричинюють захворювання молочної залози корів, а також
виявлення ДНК-маркерів детермінуючих стійкість до даного захворювання [1]. Як свідчать
виконані дослідження Т.І. Єпішко та ін. (2014) розроблено маркери для ідентифікації
основних збудників маститу: Staph. aureus та Strep. аgalactiaе. Для створення резистентної до
маститу досліджуваної популяції корів авторами рекомендовано збільшити наявніст в стаді
особин з генотипами CSN3АВ та CSN3ВВ, що сприятиме не лише підвищенню
білковомолочності тварин, але і їх резистентностиік даного захворювання.
Найшвидшим лікуванням маститу є лікування антибіотиками, проте вчені і лікарі
шукають інші можливості лікування тварин. Також науковці працюють над відміною
використання антибіотиків при лікуванні маститу.
При лікуванні маститу у корови застосовують комплексну терапію: використовують
антибіотики, препарати для підвищення імунітету та профілактики рецидивів. При гострій
формі корову доять кожні дві години, а також масажують вим’я.
Висновки. Цим дослідженням ми намагаємося нагадати аудиторії про актуальність
даної теми, про необхідність вивчення і популяризації знань про мастити корів, адже йдеться
про здоров’я,а,можливо, і життя наших громадян. Проведене нами дослідження ще раз
доводить, що за відсутності необхідного догляду за тваринами, профілактики та лікування
ризик захворюваності збільшується. Вважаємо, що ця тема потребує належної уваги з боку
держави й людей.
Література
1. Епишко Т. И. ДНК-диагностика возбудителей и маркеры генетической устойчивости
к маститам / Т. И. Епишко, О. А. Епишко, М. В. Скуловец, О. А. Яцына // Режим доступа:
https://e.mail.ru/attachment/15215597300000000390/0;1
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ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ПРОДУКТИВНОСТІ КУРЧАТ-БРОЙЛЕРІВ РІЗНИХ
КРОСІВ
В. В. МИКИТЕНКО, студент
Науковий керівник – Н. П. ПРОКОПЕНКО, д. с.-г. н., проф.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Серед усіх галузей тваринництва саме птахівництво демонструє щорічне нарощування
обсягів виробництва продукції. За даними Продовольчої і сільськогосподарської організації
ООН (ФАО) виробництво м’яса птиці в світі збільшилось на 0,9 % чи на 1 млн т за 2017 рік і
сягло 118,2 млн т [1]. В нашій країні у 2016 році вироблено 1167 тис. т м’яса птиці, за
прогнозами у 2017 році очікуємо підвищення рівня виробництва на 0,1 %. Серед вітчизняних
підприємств з виробництва м’яса курчат-бройлерів «левову» частку займають птахівничі
господарства Групи підприємств ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (МХП) – 64 % ринку
м’яса птиці, 86 % об’ємів експорту курятини. Серед підприємств МХП ПрАТ «Миронівська
птахофабрика» займає одне з провідних місць – 26,7 % ринку м’яса птиці [2].
Тому метою нашої роботи було провести аналіз діяльності підприємства загалом та
продуктивності курчат-бройлерів різних кросів, які використовуються у господарстві для
виробництва м’яса.
ПрАТ «Миронівська птахофабрика» є однією з найбільших птахофабрик України та
Європи [3]. Підприємство працює за замкнутим циклом виробництва – від добового
молодняку до м’яса курчат-бройлерів. Продукція підприємства направляється на реалізацію
як на внутрішньому ринку України, так і для експорту до багатьох країн світу, що
забезпечується наявними сертифікатами (Сертифікат HALAL, BRC Food Safety, Дозвіл ЄС).
До складу господарства входять:нкубаторно-птахівнича станція, де встановлено
обладнання компанії Pas Reform (Голландія), потужністю 214 444 800 яєць/рік; 26
виробничих дільниць з вирощування птиці, де розміщено 424 пташники; на підрозділах з
вирощування встановлено сучасне обладнання компаній VDL (Голландія), Big Dutchman
(Німеччина), Roxell (Бельгія); комплекс з переробки курчат-бройлерів (2 лінії забою птиці) –
встановлено обладнання провідних світових виробників: Stork та Meyn (Голландія), Marel
(Данія), CFS (Німеччина), Poss (Канада); цех утилізації продуктів виробництва (обладнання
компаній Haarslev Industries, (Данія) та Mavitec (Голландія) та очисні споруди комплексу з
переробки курчат-бройлерів, де проходить повна очистка скидів комплексу від органічних
залишків, в основі якої лежить біологічний метод очищення із застосуванням швидкісних
біологічних реакторів (обладнання компанії «Нью Хауз Технолоджі» (Голландія).
Потужності виробничої бази надали можливість виростити 137 275 млн курчатбройлерів за рік та отримати 259 755 тис т м’яса.
Для виробництва м’яса курчат-бройлерів у господарстві використовують курчатбройлерів сучасних спеціалізованих м’ясних кросів «Кобб-500» і «Росс-308». На
вирощування на виробничі майданчики надходять курчата з інкубаторно-птахівничої станції
господарства, а також курчата, які у добовому віці завозяться з-за кордону. Технологічний
процес вирощування базується на утриманні птиці у пташниках, обладнаних
ресурсозберігаючими і енергозберігаючими системами створення та підтримання
оптимального мікроклімату, годівлі курчат повнораціонними комбікормами, які
відповідають біологічним потребам організму птиці – застосовується 4-фазова годівля,
комплектування виробничих майданчиків за принципом „все зайнято – все порожньо”, а
також суворому дотриманні ветеринарно-санітарних вимог і плану проведення заходів
профілактики захворювань птахів.
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Технологічною службою господарства здійснюється контроль параметрів
технологічного процесу вирощування курчат-бройлерів відповідно до вимог існуючих
нормативних документів нашої країни та рекомендацій фірм-розробників кросів.
За результатами вирощування курчат-бройлерів в господарстві встановлено високий
рівень продуктивності курчат-бройлерів, piзниця з нopмативнимиа для кожного кpoсу
значеннями не є суттєвою. Piвеньаапepедзабiйної живої маси є дocтатньо виcoким i
становить 98,42% вiд нopмативу для кpoсу «Кобб-500» i 97,92 % - для кpoсу «Poсс-308». За
показником конвepсiї кopму i збepеженocтi поголiв’я вiдзначимо кращi значення кpoсу
«Poсс-308» - вiдповiдно на 0,02 кг/кг приpoсту та 0,4 %. Аналіз результатів вирощування
дозволив виявити особливості кожного кросу, які потрібно враховувати при організації
виробничого процесу.
На ocновi пpoведених дocлiджень i встановлення виcoкого piвня пpoдуктивнocтi
курчат-бpoйлepiв кpoсiв «Кобб-500» i «Poсс-308» підтверджена ефективність викopистання
птицi цих кросів.
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ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ЯКОСТІ ПТИЦІ
БАТЬКІВСЬКИХ ФОРМ БРОЙЛЕРНИХ КРОСІВ
І. О. НАЗАРЕНКО, студент
Науковий керівник – О. В. ВЕДМЕДЕНКО, к. с.-г. н., доц.
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Максимальна кількість життєвих показників птиці встановлюється її генетичними
якостями. Виробництво яєць неможливо повністю контролювати тільки на рівні генетики, а
вплив зовнішніх умов здатні викликати погіршення показників порід несучок. При певних
умов утримання (годівля, освітлення, температура, вода, відсутність хвороб) багатьох генів,
що відповідають за виробництво яєць, здатні надати птиці можливість в повній мірі
проявити свій генетичний потенціал. Досить часто надаються докази погіршеної дії
оточуючого середовища та вплив на рівень виробництва яєць, їх масу, споживання корму,
ефективність, живу масу та багато інших важливих для птахівництва економічних
показників. Таким чином характеристика несучок батьківського стада бройлерів складається
із їх генотипу, впливу середовища та їх взаємодії [1].
Основною задачею батьківського стада – є виробництво достатньої кількості придатних
до інкубації яєць. Реалізувати цю задачу можна шляхом створення належних умов годівлі та
утримання, які дозволять у повній мірі розкритися генетичному потенціалу птиці [2].
Вивченням впливу умов годівлі та утримання на відтворювальні якості батьківського стада
бройлерів займаються як зарубіжні, так і вітчизняні вчені. Значних успіхів у цьому плані
досягли міжнародні селекційні компанії, у тому числі Cobb Vantress. Вони проводять велику
чисельність дослідів, які дозволяють скласти технологічні норми [3], при дотриманні яких
спостерігається максимальна реалізація генетичного потенціалу. Але дотримання цих вимог
у конкретних виробничих умовах не завжди є можливим. Такий стан речей спостерігається
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внаслідок: застарілих систем забезпечення мікроклімату, бідної кормової бази, збоїв у
постачанні води, електроенергії тощо. Тому актуальним є аналіз норм годівлі та утримання
батьківського поголів’я бройлерів у виробничих умовах українських птахокомплексів.
До відтворювальних якостей птиці належать: показники несучості, показники
заплідненості та придатності яєць до інкубації. До факторів які впливають на відтворювальні
якості птиці батьківських форм бройлерних кросів відносять: годівлю, світловий режим,
температуру повітря, відносну вологість, рівень шуму.
Найважливішим фактором є температура, негативний вплив робить як знижена, так і
підвищена температура. Знижена температура призводить до того, що витрати корму йдуть
не на продуктивні якості а на обігрів власного організму. Підвищена температура призводить
до погіршення апетиту птиці і зменшення поїдання корму, збільшується кількість
споживання води і призводить до розладів обміну речовин, у півнів знижується об’єм
еякуляту, концентрація і життєздатність сперміїв. Занадто висока температура для дорослої
птиці (38–40 оС) може призводити до її загибелі [4, 5].
Вологість повітря є досить важливим фактором, чим сухіше повітря, тим швидше
випаровується волога з організму птиці. Вологість нижче 50 % призводить до подразнення
слизових оболонок очей, дихальних шляхів, підвищує ламкість пера у птиці.
Світло, при правильному його використанні, сприятливо впливає на продуктивність
дорослої птиці. Світлові потоки сприймаються сітківкою очей і у вигляді нервових імпульсів
стимулюють фізіологічні процеси в організмі, впливаючи таким чином на відтворювальні
якості, підвищуючи несучість і підтримуючи належний тонус організму. Підвищена
освітленість призводить до канібалізму, а знижена призводить до погіршення споживання
корму, в результаті чого знижується продуктивність птиці. Для підвищення несучості на
підприємстві застосовують світлову стимуляцію, яку починають проводити у 21-тижневому
віці, по досягненню несучками живої маси 2440 г та однорідності стада не менше 80 %.
Інтенсивний шум діє на птахів несприятливо, збуджуючи їх нервову систему. Сильні
звуки тривожать птахів. У них змінюється ритм дихання, порушується робота нервової
системи. Тривала дія шумів уповільнює ріст птиці, знижує продуктивність [4]. Саме тому
незадовго до світлової стимуляції несучості, на підприємстві починають відкривати
автоматичні гнізда і вмикати стрічки яйцезбору, щоб кури звикали до їх шуму.
Також здійснюють стимулювання несучості кормом – згодовують комбікорм із
більшою концентрацією сирого протеїну (15,5 %), а також збільшують даванку корму.
Рекомендованим рівнем енергетичної цінності корму можна вважати 11 МДж/кг.
Для півників роблять невеликі прибавки корму – по 3–5 г щотижня у період від
переведення і до 30 тижнів. Слід перевіряти живу масу щотижня і відповідно регулювати
норму годівлі. Якщо півники будуть переїдати, то вони матимуть більшу живу масу і
потрібно буде більше енергії для підтримання маси тіла. Такі півники менш активні, мають
проблеми з паруванням, мають менші сім’яники, ніж півники, які готові до світло-стимуляції
у віці 20 тижнів. Таким півникам потрібно більше часу до повного статевого дозрівання, що
негативно впливає на заплідненість.
З метою підвищення заплідненості яєць на птахофабриці здійснюють ряд заходів:
підсаджують молодих (24 тижні) півнів до курей 40-тижневого віку; проводять ротацію півня
(пересаджують із пташника у пташник) після 50-го тижня; для півнів використовують
підкормки з препаратами вітаміну Е + селен, лізином, кальфостоніком та ін.
Для того, щоб досягти високих показників продуктивності необхідно боротися з
відкладанням яєць на підлозі. На підприємстві використовують такі методи боротьби:
збільшення інтенсивності освітлення, попередження скупченості птиці пташницями, які
обережно розганяють птахів, щонайменше кожні 30 хв.
Висновки. Отже, установлено, що утримання батьківського стада бройлерів за даними
технологічними нормами забезпечує одержання від несучки 168,5 штук яєць, рівень
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заплідненості яких становить – 90–95 %. Таким чином, комплекс отримує близько 150
придатних до інкубації яєць. Це забезпечує низький рівень собівартості продукції і, як
наслідок, високий рівень прибутку.
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ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Актуальність. В Україні намітилась тенденція розширення ринку екологічно чистих
продовольчих товарів з обов’язковою сертифікацією, яка передбачає виробництво
птахівничої продукції без застосування антибіотиків, гормонів та інших речовин [1].
Перепелівництво є галуззю, яка не тільки забезпечує населення цінним м’ясом та яйцями, а
також може ефективно функціонувати без застосування вказаних речовин. Саме тому
зацікавленість товаровиробників у перепелівництві з кожним роком зростає, що забезпечує
стрімкий розвиток галузі.
Постановка проблеми. Важливим питанням залишається утримання перепелів на
промисловій основі, у тому числі на базі агрохолдингів з виробництва курячих яєць і м’яса.
Тому метою дослідження є огляд існуючих технологій утримання перепелів і вибір
оптимального варіанту утримання для господарства “Чорнобаївське” ПАТ «Агрохолдинг
Авангард» у с. Східне Херсонської області.
Аналіз літературних джерел. Перепели – найскоростигліші сільськогосподарські
птахи. Після закладки яйця в інкубатор, через сімнадцять днів з нього вилупиться перепели,
ще через 40–50 днів це вже доросла птиця, яка сама починає нести яйця. Тобто повний цикл
від закладки яйця в інкубатор до отримання першого яйця від молодої птиці дорівнює
приблизно двом місяцям. Для порівняння – у курки цей цикл перевищує сім – вісім місяців.
Тому перепелівництво дуже швидко окуповується [2].
Приміщення, в якому встановлюють клітки для перепелів, повинне бути теплим, сухим,
добре провітрюваному місці, що забезпечує надходження свіжого повітря в розрахунку на
1 кг живої маси: 1,5 м3/год в холодну пору року і 5 м3/год. в теплу пору. Надходження
свіжого повітря не повинно супроводжуватися протягом. Один з перших сигналів про
наявність протягів-випадання у птиці пір’я [3].
Для індивідуального утримання перепелів зручні кліткові батареї. Перепелів можна
утримувати в кліткових батареях з металевої сітки в індивідуальних клітках (30x20x20 см)
гніздами: 1 самець і 2–3 самки. Перепели можуть жити і великими групами (20–40 голів) в
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вольєрі будь-яких розмірів, проте несучість самок буває нижче, ніж при клітковому
утриманні.
При утриманні дорослих курей в кліткових батареях сітчасту підлогу зміцнюють з
нахилом 7 ° в бік годівниці і обладнають яйцезбірником. Щоб захистити птахів від надмірної
освітленості, клітки верхнього ярусу накривають тонкою листовою сталлю або фанерою.
Глибина і висота кліток повинна бути 250 мм. Годівниці укріплені з передньої, а поїлки – з
заднього боку клітки.
Особливість утримання перепелів у цих клітинах полягає в тому, що в них є затемнені
ділянки, що корисно для цих птахів.
Є також клітки для групового утримання перепелів. Виготовлені вони у вигляді
окремих розбірних конструктивних елементів з металевих прутів з полімерним покриттям
або з дерев’яних рейок. Клітка квадратної форми 600 х 600 мм, висота її в передній частині
125, в задній – 105 мм. Для посадки і обслуговування птиці в верхній частині клітини
зроблена дверцята. Годівницю зміцнюють спереду, а поїлку – ззаду клітини. Передня і задня
стінки мають додаткові решітки, пересуванням яких можна змінювати просвіт кормових
отворів (з урахуванням розміру птахів). Клітини встановлюються на стелажі. У кожній з них
розміщують по 30–50 перепелів [3].
Останнім часом стало популярним підлогове утримання перепелів у вольєрі. Воно
дозволяє на невеликій площі без особливих проблем вирощувати велику кількість птахів.
Площа вольєра – 0,2 м2 на 20–30 особин, висота – не менше 1,5 м. Догляд при цьому
мінімальний. Потрібно лише час від часу міняти верхній шар підстилки і збирати яйця. Але
навіть в такому випадку батьківське стадо варто тримати в клітці або окремої загорожі, щоб
не було безладного схрещування слабких особин між собою і порода не вироджувалася [4].
Незалежно від конструкції клітки слід суворо дотримуватися зоотехнічних параметрів
утримання птиці. На 1 м2клітки можна утримувати 80–120 голів птиці (приблизно 85 см2на
птицю). При виробництві інкубаційних яєць – не більш, ніж 70 голів (125 см2 на птицю).
Однак в одній клітці не повинно бути більше, ніж 25–30 перепелів. Слід уникати зайвого
шуму і різких рухів. Надмірна щільність посадки призводить до бійок, травматизму та
канібалізму. Формування продуктивних груп проводять з молодняку в 4–6 тижневому віці,
більш пізні перегрупування не бажані, оскільки характеризуються підвищенням падежу.
Догляд і утримання організовують таким чином, щоб птиця завжди знаходилася у чистоті і
була ситою [4].
Освітлення приміщення. Тривалість світлового дня – важливий фактор хорошою
несучості і життєздатності перепелів, і в той же час на освітлення приміщення, де живуть
перепела, можна особливо не витрачатися – перепела яскравого світла не люблять, при
яскравому освітленні птиці порушуються і можуть закльовувати один одного на смерть.
Для штучного освітлення клітин, в яких знаходиться птах, використовують лампи
розжарювання 40–50 Вт або люмінесцентні (ЛДЦ–40).
Вологість в приміщенні, де утримують дорослих перепелів, не повинна бути нижче
55 %. При більш низькій вологості перепели більше споживають води і менше з’їдають
корму. Якщо низька вологість утримується тривалий час, то у птахів знижується несучість,
оперення стає ламким, жорстким, перепела набувають скуйовджений вигляд. У таких
випадках підлогу слід поливати водою і ставити на нього листи з водою для випаровування.
Небажано також підвищення вологості вище 75 %. Оптимальна вологість при
утриманні перепелів будь-якого віку повинна бути 60–70 %.
Температурний режим в приміщенні підтримують на рівні 20–22 °C, допустимі
коливання від 18 до 25 °C.
Перепели не виносять перепаду температури, протягів і холоду, намагаються
проникнути в середину, залазять один на іншого і в кінці кінців гинуть [5].
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Висновки і пропозиції. Установлено, що у Україні розповсюджені такі системи
утримання перепелів: індивідуальне та групове кліткове утримання, підлогове утримання.
Оптимальним варіантом для утримання перепелів у ПАТ «Авангард» є кліткове
утримання перепелів.
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ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ГОДІВЛІ ТА СТАНУ ЗДОРОВ’Я КОРІВ
А. В. ПАДАЛКА, студент
Науковий керівник – О. Ю. СОЛОВЕЙ
ВП НУБіП України «Бобровицький коледж економіки та менеджменту ім. О. Майнової»
Актуальність теми. Виробництво молока та його економічна ефективність тісно
пов’язані з рівнем годівлі племінних тварин. Із збільшенням затрат кормів на одну голову
худоби відповідно має зростати її продуктивність та знижуватися собівартість одиниці
продукції. Слід зауважити щоб досягти таких результатів потрібно, перш за все подбати про
здоров’я тварини, яке безпосередньо залежить від перебігу обмінних процесів у її організмі.
Метою роботи теоретично проаналізувати фактори, за якими оцінюють стан корів.
Результати дослідження. Відомо, що у високопродуктивних корів обмінні процеси,
піддається значним навантаженням, пов’язаним із великою кількістю вироблення молока, що
зумовлює пришвидшений обмін речовин. Насамперед потрібно провести аналіз якості кормів
для визначення вмісту поживних і мінеральних речовин, вітамінів та інших біологічно
активних речовин. Для того щоб результати були достовірними, використовують спеціальні
пробовідбірники, використовують спеціальні пробовідбірники, вакуумні машини для
пакування зразків, а також організовують максимально швидку доставку до місця
досліджень.
Стан тварини прийнято оцінювати за шістьма основними факторами. Кондиція тіла –
важливим критерієм визначення рівня забезпечення худоби кормами є стан тіла тварин. Для
цього нерідко користуються бальною системою оцінювання тіло будови. За п’ятибальною
оцінка в один бал свідчить про те, що тварина занадто худа, а п’ять балів – дуже жирна.
Вміст молочного білка (протеїну). За показником молочного білка можна судити про
рівень забезпечення корови енергією. Надлишок енергії в раціоні проявляється високим, а
нестача низьким вмістом білка в молоці. Значне збільшення кількості білка в молоці може
означати порушення обміну речовин і сигналізувати про підвищений рівень забезпечення
енергією – якщо стан спостерігається тривалий час, то це явище призведе до ожиріння
корови. Низький вміст молочного білка на початку нової лактації є ознакою дуже низького
споживання енергії. Причиною цього можуть бути: нестача високоцінного основного корму
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(соковиті, грубі корми), помилки в техніці годівлі, надміру жирна тварина під час отелення
(вгодованість – на рівні понад 4 бали за 5- ти бальною шкалою).
Вміст молочного жиру. Цей фактор є одним із достовірних показників рівня годівлі
тварини. Якщо кількість молочного жиру становить 5 % і вище за водночас дуже низького
вмісту у молочного білка, то цей показник означає, що з кормом тварина споживає дуже
мало енергії і її нестачі покриває шляхом розщеплення значної кількості енергетичних
матеріалів власного тіла. Цей показник завжди слід розглядати у зв’язку з умістом
молочного білка, тобто з рівнем забезпечення енергією. Слід зазначити, що надмірна
кількість протеїну в раціоні збільшує вміст сечовини молоці. Верхньою її межею прийнято
вважати 30 мг/100 молока. Якщо вміст сечовини нижче як 15 мг/100 мл, то для тваринника
це має бути сигналом, щоб забезпеченість раціону протеїном занадто низька, а значить його
рівень у кормі необхідно збільшити. За вмісту молочного білка нижче як 3,2 % слід
поліпшити забезпечення енергією, щоб довести цей показник у молоці до оптимального
рівня. Також варто пам’ятати, що рівень сечовини в молоці понад 19 мг/100 мл зумовлює
зниження відсотка запліднення після штучного осіменіння на 20 %.
Співвідношення жир:білок. Співвідношення між показниками молочного жиру й білка
має бути не нижче як 1,2:1,0. Більш вузьке співвідношення є ознакою підвищеного
навантаження на процес обміну речовин. Якщо показники вмісту в молоці жиру й білка
дуже близькі до одного рівня, то слід проконтролювати основні параметри раціону: вміст
крохмалю має бути до 20%, сирого жиру – не перевищувати 5 % і сирої клітковини –
мінімум 18 %.
Активність жуйки. Висока активність жуйки, сприяє стабільність мікрофлори, а отже й
роботи рубця та загалом здоров’я тварини. Корові до повного насичення приблизно 7 год
споживати корм, але остаточний результат досягається лише після 10–13 годинного процесу
пережовування жуйки. У спокійному стані 50–75 % тварини можуть жувати жуйку. Якщо
цього не відбувається – це значить, що треба переглянути раціон.
Стан випорожнень. Поряд із жувальністю активністю стан випорожнень тварини також
дає відомості про якість фактично спожитого корму. У нормі випорожнення корови
візуально повинне мати форму яєчні – глазуньї. Занадто твердий кал вказує на споживання
незбалансованого корму – надміру багатого на структурну клітковину й бідного на протеїн.
Здоров’я копит можна визначити помилки в годівлі тварин. М’якість копит,
деформування копитного рога можуть вказувати на згодовування коровам бідного на сиру
клітковину й дуже багатого протеїном раціону. Для хорошого здоров’я копит украй потрібно
використовувати копитні ванни з якісним дезінфектантами та застосовувати професійні
мінеральні премікси в щоденних раціонах годівлі тварин.
Загальний стан корови. Бадьорий вигляд тварини та її активна рухова діяльність; живий
погляд і блискучі очі; короткий, гладкий і оксамитово-блискучий волосяний покрив; вологі
рожево-червоного кольору блискучі слизові оболонки; нормальна реакція на зовнішні
подразники – всі ці зовнішні ознаки говорять про здоровий стан тварини і є свідченням того
що її нормально годують. І навпаки: скуйовджений волосяний покрив та занадто низька (без
видимих на перший погляд причин) вгодованість корови – менш ніж 2,0 бала за 5-бальною
системою оцінювання – можуть вказувати на наявність захворювання.
Висновок комплексна оцінка всіх шести ключових факторів дасть змогу збільшити
тривалість використання та підвищити продуктивність стада дійних корів.
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УДК 636/639
СТРАУСІВНИЦТВО ЗАКАРПАТТЯ
Ю. Ю. ПАЛОШ, студент
Науковий керівник – Л. І. КИРИЛЕНКО, викл.-метод.
ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж»
Довга шия, гострий зір, чуйний слух, найвищі та найбільші серед усіх птахів –
африканські страуси. Завдяки тому, що ці птахи чудово пристосовуються до різних умов, – ці
тварини добре прижилися у багатьох країнах світу, Україна і Закарпаття зокрема, не
виняток. Тут страусині ферми є майже у кожному районі.
Першовідкривачем розведення страусів на Закарпатті є фермер із Хуста Василь Перец,
який з 2002 року займається розведенням цих африканських пернатих. Це перший племінний
птахо-репродуктор в Україні. В кращі роки на його страусиній фермі нараховувалось понад
100 страусів.
Загалом на Закарпатті існує кілька страусиних господарств. Зокрема: на околиці села
Онок у Виноградівському районі, зовсім поруч з Ужгородом – в селі Холмок, поряд з
Мукачевом у селі Павшино, в селі Сусково Свалявського району. Тримають страусів на
обійсті мешканців села Терново Тячівського району. Гордістю стали і страуси на навчальній
ветеринарній клініці ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж».
Вирощують страусів з метою продажу дорослих пернатих, страусенят, яєць, м’яса.
Взагалі, вирощування страусів – це безвідходне виробництво, тобто з птахів використовують
все – шкіру, жир, пір’я, кігті, навіть вії. Додатковим заробітком служать також екскурсії. Є
чимало охочих туристів подивитися на птахів зблизька, чи навіть, їх покормити. Місцеві
страуси, як бачать гостей, самі підходять до огорожі, бо знають, що їм перепаде щось
смачненького, вони охоче беруть гостинці з рук людини.
М’ясо страусів ідеальний продукт споживання, адже це єдине червоне м’ясо з низьким
вмістом холестерину та жирів. Із зростанням серцево-судинних захворювань попит на м’ясо
страусів зростає все більше. Очікується що в нинішньому сторіччі страусяче м’ясо може
замінити традиційні види м’яса, оскільки вважається одним із найпісніших (філе містить
1,2 % жиру), має дуже низький вміст холестерину (близько 32 мг на 100 г) і високий вміст
білку (близько 22 %). Страусяче м’ясо характеризується відмінною здатністю вбирання
спецій. У 100 г м’яса міститься близько 22 мг марганцю, 280 мг фосфору і 350 мг калію.
У більшості видів іншого м’яса низький вміст жиру зумовлює його жорсткість. В цьому
відношенні страусине м’ясо є виключенням: як філе, так і біфштекс із страуса при
правильному приготуванні ніжні на смак. Оптимальний вік для забою птаха знаходиться в
межах 10–14 місяців. Вихід чистого м’яса при обробці страусячої туші доходить до 50 %.
Тільки при обробці ніг стокілограмової туші можна одержати близько 25–30 кг
високоякісного м’яса.
Запліднені яйця страусів мають високу комерційну цінність. Проте для харчування
використовують незапліднені яйця. Щоб зварити яйце страуса «вкруту» потрібно варити
45 хв. На сьогоднішній день все краще стає попит на цей екзотичний продукт у звичайних
приватних споживачів. Страви на основі страусиних яєць подаються на особливих застіллях і
святах. Калорійність страусиних яєць трохи нижче ніж у курячих. 100 г продукту містить в
собі 118 ккал. Така калорійність вважається досить високою, що робить продукт дуже
ситним велику кількість жиру. У 100 г продукту міститься: 12,5 г білків, 11,8 г жирів і 0,7 г
вуглеводів. Яйце страуса є справжнім дієтичним продуктом. Хоч в ньому і великий вміст
жирів, але холестерину дуже мало. Розпис або гравірування перетворює яйце на справжній
витвір мистецтва. Декоративні яйця використовують для прикрашування ламп, кубків та в
інших цілях, як предмети дизайну. Зі шкаралупи страусових яєць також виготовляють
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декоративний посуд, абажури для освітлювальних приладів, корпуси для годинників та
інших приладів
Цінним продуктом є шкіра страуса. Вона добре пропускає повітря, але затримує воду
(оскільки проникаюча здатність газоподібної речовини вища, ніж в рідини). Тому, взуття зі
шкіри страуса забезпечує добру вентиляцію для стопи, водночас захищаючи її від
промокання. Найвищої якості шкіру одержують від птаха у віці 10–14 місяців, коли вона вже
добре розвинена, але ще не пошарпана і не має механічних пошкоджень. Площа шкіри у
страуса в цьому віці складає 1,1–1,5 м2 . На сьогоднішній день шкіра є головним і
найціннішим продуктом при утриманні страусів. Якість страусячої шкіри набагато
перевищує шкіру слонів і крокодилів. Крім таких властивостей як зносостійкість, гнучкість,
стійкість до води страусяча шкіра привертає увагу вибагливих дизайнерів та виробників
своєю неповторною фактурою. ЇЇ гладка, як шовк, поверхня прикрашена крихітними,
рівномірно-розкиданими горбиками-фолікулами, що утворюються в місцях прикріплень
пір’я. М’яка і гнучка страусяча шкіра є відмінним матеріалом для взуттєвого і
галантерейного виробництва. Після вичинки виходить матеріал з унікальною фактурою,
тому страусина шкіра відноситься до елітних сортів сировини.
Пір’я страуса використовують для прикрашання одягу та аксесуарів, особливо
капелюшків і віял, для виготовлення різних карнавальних костюмів, костюмів для театру.
Старусине пір’я також використовують в електронній промисловості для чищення
найдрібніших деталей та механізмів, тому що воно вважається найкращим пилозбирачем.
Страусиний жир використовується в медичних і косметичних цілях. Сухожилля – для
заміни людських сухожиль. Останні досллідження в офтальмології показали можливість
використання страусячих очей для трансплантації рогової оболонки. До того ж із
страусячого мозку отримують речовину для лікування хвороби Альцгеймера. Фахівці з
нетрадиційної медицини закликають використовувати наріст на дзьобі та пальцях ніг страуса
як сировину для ліків. Окремі підприємства виробляють сувеніри з кісток страуса (статуетки,
шахові фігури, іграшки, тощо). З нутрощів страуса, що не вживаються в їжу людиною,
виробляють котячий та собачий корм.
Останнім часом цей напрямок птахівництва почав набирати все більшої популярності.
Ці птахи не вибагливі в їжі. Спалахи губчастої енцефалопатії у корів, ящуру та Африканської
чуми у свиней сильно похитнули ринки м’яса особливо у Західній Європі. А ось страуси не
хворіють небезпечними захворюваннями. Виявляється, зараз вигідніше розводити
африканських страусів, ніж свиней. Страус з’їдає в п’ять раз менше, ніж свиня. Таким чином,
візитною карткою Закарпаття є не тільки прекрасний краєвид та свіже повітря, а й
новаторство у гармонійному поєднанні природи та бізнесу, зокрема, страусівництво.
Література
1. Страусина ферма Хуст. екскурсії, факти, купити. Електронний ресурс:
http://trembita.in.ua/index.php?page=straus
2. Відкрий для себе колочаву. Електронний ресурс: http://kolochava.com/ua/vdpochinoku.../strausina-f
3. Страусина
ферма.
Хуст.
Електронний
ресурс:
https://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/68103_strausinaya-ferma-hust.htm
4. Страуси
в
Закарпатті.
Електронний
ресурс:
https://citylife.uzhgorod.ua/view_post.php?id=1105
5. Страусина
ферма.
Електронний
ресурс:
http://www.karpataljaturizmus.info/product_info.php?language=ua&products_id=2216
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ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ КОЗІВНИЦТВА
О.О. ПАНКУЛИЧ, студент
Наукові керівники – Н. П. ГРИГА, М. П. ГУЛЕНКО, викл., спец. вищ. категор.
ВП НУБіП України «Мукачівський аграрний коледж»
Різноманітна продуктивна здатність кіз гарантує можливість розвитку як
спеціалізованого, так і комплексного характеру продуктивності тварин і високу економічну
стабільність розвитку галузі козівництва в умовах сучасної динаміки національного й
світового ринків СГ продукції. Досягнення високих виробничих результатів ґрунтується на
закономірностях структури та механізму формування й оцінювання кожного з видів
продукції
Продукція є основним елементом трикомпонентної системи козівництва. Вона визначає
виробничу мету галузі, а селекція і технологія забезпечують досягнення відповідних
практичних результатів. Основна продукція козівництва – це пух, вовна (мохер), молоко,
м’ясо, шкіра. Однорідну вовну кіз використовують для виробництва пухових
хусток,трикотажу,тканин,оксамиту, килимів,тощо. Козяче молоко характеризується
цілющими й бактерицидними властивостями і належить до дієтичних та лікувальних
продуктів харчування. М’ясо кіз нагадує високоякісну баранину ,а жир має лікувальну
властивість. Шкури кіз після вичинки є неперевершеним матеріалом для модельного
взуття,галантерейної промисловості.
Кози переважають усіх сільськогосподарських тварин щодо інфекції. Вони не
сприйнятливі до віспи, чуми, туберкульозу, трипаносомозу, стійкі проти арахнозів. Вони
здатні перетравлювати корм з високим вмістом клітковини до 64 %, у результатів чого вони
споживають із 545 видів рослин – 470. Кози поїдають навіть молоді гілки дерев. Їх можливо
розводити в будь-яких кліматичних зонах, навіть в екстремальних умовах.
Молоко кіз – це смачний, поживний і цінний продукт харчування для людей різного
віку. Воно відзначається високим вмістом альбумінів, казеїну, мінеральних солей (фосфору,
кобальту), вітамінів. Білок, жир і лактоза козячого молока легко засвоюються. Жир козячого
молока має дрібні кульки, що розповсюджені по всій масі молока, і легко всмоктується
стінками травного тракту. Особливо цінне козяче молоко для хворих, ослаблених дітей. За
хімічним складом воно виділяється поміж інших видів с-г тварин високим вмістом
альбумінів та глобулінів (у 2 рази більше ніж у корів) і значно меншим розміром жирових
кульок та частинок білка казеїну. За амінокислотним складом воно наближається до
жіночого молока. Козяче молоко найчастіше споживають у натуральному вигляді, а також
його використовують для одержання кислого молока,вершків,масла та різноманітних видів
сиру (сулугуні, бринза, рокфор, тощо. Оскільки кози не хворіють на туберкульоз і стійкі
проти багатьох хвороб його можна вживати у сирому вигляді, без кип’ятіння . Кіз починають
доїти відразу після окоту. Тривалість лактації у них різна і залежить від виробничого
напрямку галузі 6–10 місяців. Середній добовий надій кози становить 1,5–2,5 кг. Від менш
продуктивних порід отримують близько 0,5–0,7 кг, а більш продуктивних 3–3,5 кг молока й
більше. Надій за лактацію у кіз звичайних порід досягає 200–400 кг, у спеціалізованихблизько 500–800, а в кращих стадах до 1000 кг і більше, світовий рекорд – 3080 кг із вмістом
жиру 3,9 % (зааненська порода). Козяче молоко може мати неприємний запах,тому слід
виконувати всі вимоги щодо утримання та техніки доїння кіз. Козятина за своєю якістю
подібна до баранини, проте загалом показники м’ясної продукції кіз нижчі, ніж овець. М’ясо
старих козлів, що має неприємний запах та смак , у їжу не вживають ,а використовують його
для виготовлення мила,свічок тощо.
Зі шкір кіз виробляють найкращі сорти шкіри шевро, сап’ян, замшу,велюр, лайку.
Оброблену шкіру з неперевершеним дрібнозернистим малюнком лицьового боку називають
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шевро і використовують для верху модельного взуття. Сап’ян (міцний) – тонка і
пофарбована шкіра для переплетення книг, оббивки меблів і виготовлення взуття. Замшу
отримують зі шкіри жирової вичинки шліфування їх з обох боків ,велюр-хромової вичинки
шліфуванням із внутрішнього боку, лайку- зі шкіри алюмінієвої вичинки. У деяких випадках
шкіри можна переробляти і використовувати як хутрову та шубну сировину. Зазначені
властивості виявляються залежно від породних (спадкових чинників ,сезону року, віку та
статі тварин).
Найкращі шевро одержують від кіз 3–5-місячного віку, дещо гірше – 6–10-місячних
тварин. Дорослі кози значно поступаються молодняку за якістю козлини. У них шкіра
товста, важка з великою кількістю грубого волосу та значними вадами лицьового шару. Ці
козлини використовують як менш цінні шкури загального призначення. Період пухової
зрілості припадає на листопад-січень. Ріст волосу припиняється в грудні-січні, а потім знову
повторюється цикл сезонних змін волосу і шкіри кіз. Найкращу козлину отримують у
осінньо-зимовий (серпень-січень) періоди року. Велике значення має козиний пух, з якого
виготовляють пухові хустки (шалі), ажурні павутинки й шарфи, високоякісні й легкі
трикотажні тканини, фетр найвищої якості та різні в’язані вироби. Козлини з пухових тварин
широко використовують у виробництві хутра, оскільки за вовняним покривом вони схожі на
овчини овець романівської породи. У більшості випадків (за винятком мохеру) волосяний
покрив кіз формують (у різному співвідношенні) такі типи волокон: пух, перехідний волос,
ость, сухий та мертвий волос. Велику цінність має пух, який вичісують із волосяного
покриву у період линяння. Частка пуху в неоднорідній вовні тварин може досягати 35–95 %,
а начіс пуху – від 300–800 г у маток до 450–1300 г у козлів. Проводять два чесання з
інтервалом 15–18 днів. Тонина пуху – 14–23 мкм, довжина – в межах 3–12 см. Після линяння
(чесання) нова генерація пуху з’являється на поверхні шкіри в серпні і за наступні три місяці
досягає майже 75 % своєї повної довжини перед линянням. У вересні приріст за довжиною
становить 35 %, жовтні – 25 і листопаді – 15 %. Пух кіз має дуже мало жиропоту, тому вихід
чистого волокна здебільшого досягає в середньому 90–95 % і рідко буває нижчим за 85 %.
На якість пуху негативно впливають: наявність ості (бажано не більше ніж 10 %, причому
грубу ость легше видалити з пуху під час первинної обробки) та мертвого волосу, зваляність,
рослинні домішки і лупа, погіршення еластичності й пружності, а також жорсткість та
ламкість волокон. Проте за високого рівня селекції і технології пух кіз характеризується
низкою визначних якостей: дуже тонкий та пружний, еластичний і шовковистий, відносно
довгий та стійкий проти звалювання, легкий і міцний, маложиропітний та м’який, а не сухий.
Його використовують у трикотажному виробництві, а пухові хустки «павутинка» були і
залишаються візитною карткою високої якості продукції та перспектив розвитку пухового
козівництва. Важливою продукцією козівництва є також ангорська вовна, особливо
однорідна (мохер), яку широко використовують для виробництва плюшу, оксамиту,
вельвету. Крім того, вона йде на виготовлення білих жіночих хусток, килимів, технічних і
драпірувальних тканин. Ці тканини використовують для оббивання меблів, внутрішнього
оздоблення легкових автомобілів, сидінь у м’яких вагонах, літаках і пароплавах. Із грубої
вовни та ості виготовляють щітки, пензлі й навіть мотузки великої міцності. Пряжа, яку
отримують із однорідної вовни, добре фарбується різними барвниками.
Література
1. Зеленский Г.Г. Козоводство / Г.Г. Зеленский М.: Колос, 1981. – С. 158–162.
2.Технологія виробництва продукції тваринництва: Підручник /[О.Т. Бусенко,
В.Д. Столюк, О.Й. Могильний та ін.]; За ред. О.Т. Бусенка. – К.: Вища освіта, 2014. – 496 с.
3. Козоводство / [А.И. Ерохин, В.В. Соколов, Г.А. Куц и др.]. – М. : Изд-во МСХА,
2001. – 208 с.
4. Мороз В.А. Овцеводство и козоводство / В.А Мороз. Учебники и учебные пособия
для высших учебных заведений. – Ставрополь: Кн. Изд-во, 2002. – 453 с.
237

72 Всеукраїнська науково-практична студентська конференція присвячена 120-річчю
заснування НУБіП України, Київ, 2018

Технології виробництва продукції тваринництва
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ М’ЯСА ВИНОГРАДНОГО
РАВЛИКА У ТЕХНОЛОГІЇ М’ЯСНИХ ВИРОБІВ
Н. І. РУДЕНКО, студент
Науковий керівник – Ю. П. КРИЖОВА, к. т. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
М’ясо равлика представляє ідеальний варіант дієтичного продукту за рахунок високого
вмісту амінокислот і відсутності холестерину. Равликове м’ясо швидко і повністю
засвоюється. Містить 70 % білку і 30 % амінокислот. До хімічного складу м’яса равлика
входить велика кількість вітамінів та мінеральних елементів: тіамін, піридоксин, рибофлавін,
кобаломін, фолієва кислота, вітамін К, вітамін РР, вітамін Е і ретинол. Магній, що входить до
складу равликів, заспокоює нервову систему і допомагає впоратись зі стресами. Регулярне
вживання равликового м’яса є профілактикою захворювань шлунка, виводить з організму
радіонукліди, відновлює ліпідний обмін, сприяє нормалізації вітамінно-мінеральному
балансу організму.
Високий вміст в ньому мінеральних солей і заліза корисний для зміцнення кістковохрящової тканини протягом вагітності і вигодовування дитини, корисний підліткам під час
інтенсивного росту, коли йде формування скелету, а також спортсменам і людям, які ведуть
інтенсивний спосіб життя. Дорослі люди при захворюваннях вимагають регенерації і
зміцнення кістково-хрящової тканини, зокрема при хондрозі, колагенозах, туберкульозі
кісток і променевої хвороби. Іони кальцію в равликів містяться в складі гідрокарбонату і в
комплексі з органічними радикалами, що забезпечує гарне засвоєння людським організмом.
На думку численних гурманів усього світу м’ясо равлика є корисним та смачним завдяки
ніжній структурі та вишуканому тонкому смаку. Тому його поєднання з дієтичним індичим
м’ясом та яловичим рубцем дає можливість створити дієтичний харчовий продукт, що є
надзвичайно актуальним на сьогодні.
Калорійність виноградного равлика становить 90 ккал на 100 г продукту.
На сьогоднішній день в Україні починає розвиватися ринок равликів. До недавнього
часу м’ясо равликів практично не споживалося. Але ситуація змінюється. На даний час в
Україні існує близько 10 равликових ферм. Найпоширенішими є страви з м’яса равликів, які
подають в ресторанах, також це м’ясо можна знайти у вигляді напівфабрикатів на полицях
супермаркетів. Збільшення їх об’єму споживання, особливо в Європі, формує ринкові умови,
що гарантують сталий попит на продукти равликового господарства.
Так як равлики є дієтичною сировиною, це дає можливість експериментувати,
поєднувати їх м’ясо з іншою сировиною при створенні харчового продукту.
Нами були розроблені 4 рецептури паштетів, одна з яких контрольна, яка
виготовлялась без м’яса виноградного равлика. Рецептури включали рубець яловичий та
м’ясо індиче, м’ясо равлика додавали в кількості 10 %, 20 % та 30 %. Сировину
подрібнювали на вовчку з діаметром отворів решітки 2–3 мм, бланшували кожен вид окремо,
потім кутерували з додаванням компонентів за розробленими рецептурами, фасували у
форми і запікали. Температура та тривалість запікання залежить від форм, в які паштети
розфасовані.
Висновок. Органолептичні дослідження розроблених паштетів показали, що всі зразки
з використанням м’яса виноградного равлика в кількості 10 %, 20 % та 30 % мають високі
показники, а саме ніжну консистенцію; зовнішній вигляд, смак та аромат притаманні
паштетам, без стороннього присмаку, що свідчить про доцільність поєднання такої дієтичної
сировини.
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Отримання максимальної кількості молодняку високої якості – основне завдання
інкубаторію. Якість молодняку визначається ще у період ембріонального розвитку і залежить
від генетичних факторів, умов утримання і годівлі батьківського поголів’я, біологічної
повноцінності яєць, умов їх зберігання після знесення, технології інкубації та умов, в яких
він знаходиться після виводу до передачі на вирощування [1].
Продуктивність птиці та її збереження в значній мірі залежать від якості добового
молодняку, що надходить у господарства на вирощування. У зв’язку з цим його правильна
оцінка в цеху інкубації певною мірою визначає результати вирощування та подальшого
використання птиці.
Оцінка якості добового молодняку – один з елементів біологічного контролю.
Відповідно до ДСТУ 2021:2006 «Молодняк сільськогосподарської птиці добовий. Технічні
умови» у виробничих і лабораторних умовах використовують такі методи оцінки: візуальний
– за екстер’єрним ознаками; зважування; вибіркове розтин для морфологічного та
біохімічного аналізів.
Пошуки нових методів оцінки добового молодняку тривають. У сучасних птахівничих
господарствах для оцінки добового молодняку використовують 10-бальну шкалу системи
«Пасгар»: рефлекс перевертання з спини на ноги, стан пупкового кільця, плесна ніг, дзьоба і
живота, або спрощений метод «Тона» розроблений в університеті Лєвена (Бельгія). Також
використовують систему «Оптистарт» (100 балів), яка передбачає оцінку тонусу м’язів піднімання голови в положенні «провис голови вниз», рефлекс повертання з спини на ноги,
стан пупкового кільця, дзьоба і живота [3].
Багато закордонних фірм пропонують тестувати молодняк за довжиною тіла. За
результатами зважувань та визначення довжини тіла розраховують однорідність стада.
Однорідність курчат в партії, що підлягає реалізації, або передається на вирощування –
важливий показник якості, оскільки при їх вирощуванні у рівновагових угрупованнях
збільшується продуктивність [2].
У зв’язку з цим метою нашої роботи була апробація суб’єктивно-об’єктивних способів
оцінки добового молодняку, отриманого з яєць різної якості (різний термін зберігання).
Дослідження проводили в лабораторії кафедри технологій у птахівництві, свинарстві та
вівчарстві НУБіП України.
Після вибірки з інкубатора молодняк зважували з точністю ±0,1 г, довжину курчат
вимірювали від кінчика дзьоба до кінчика середнього пальця ноги мірною лінійкою з
точністю ± 1 мм. Кондиційність молодняку визначали за суб’єктивними показниками: стан
живота, реакція на звук, стан пупкового кільця, дзьоба і живота (метод «Пасгара»).
У оціненого добового молодняку середня жива маса становила 33,76 г з коливаннями
від 33,76 г до 42,22 г. За живою масою однорідність стада становила 88,9 %. Середня
довжина тіла молодняку становила 16,94 см з діапазоном коливань 16,00–16,94 см. За
довжиною тіла однорідність становила 90 %.
При оцінці за суб’єктивними показниками (шкала «Пасгар») встановлено, що 90 %
курчат мали бал 9 і вище.
Отже, за результатами оцінювання добового молодняку з використанням об’єктивних і
суб’єктивних методів можна вважати, що добовий молодняк відноситься до «кондиційного»
і придатний для вирощування, що підтверджує якість використаних інкубаційних яєць та
дотримання режимів інкубації.
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Для оцінки якості добового молодняку і придатності його для вирощування можна
використовувати усі вище перераховані методи, але такий метод як вимірювання довжини
тіла курчат потребує більшої витрати часу та навиків.
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БІОЛОГІЧНО-АКТИВНІ РЕЧОВИНИ І БОТАНІЧНИЙ СКЛАД АКАЦІЄВОГО МЕДУ
Ю. С. САРАНА, студент
Науковий керівник – Л.О. АДАМЧУК, к. с.-г. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Поряд з іншими медами, акацієвий завжди більше ціниться на ринку, як України так і
світу. Насамперед, це зумовлено його високими товарними якостями. Він прозорий, має
м’який смак і довго не кристалізується, чим зумовлене спрощення технологічних процесів
його фасування. Серед уніфлорних (монофлорних) українських медів, акацієвий завжди має
найвищу реалізаційну ціну, що спричинює популярність його виробництва. Однак, існують
проблеми його ідентифікації за пилком.
Загалом, ідентифікацію меду здійснюють за кількістю пилкових зерен певного виду
рослин згідно гармонізованих методів мелісопалінології [1], а приналежність до певного
ботанічного виду здійснюють за методикою IUBS (International Union of Biological
Sciences) [2]. Згідно, IUBS уніфлорним, вважають мед який містить домінуючі пилкові зерна
у кількості 45 і більше відсотків. Так, пилок у меду розділяють на домінуючий (Predominant
pollen ≥45 %), вторинний (Secondary pollen 16–45 %), побічний (Minor pollen ≤16 %) та
включення (Including pollen ≤1 %). Проте, ця методика не підходить для ідентифікації
акацієвого меду, так як кількість пилку з рослини в меду не відображає частку нектару.
Це зумовлено декількома причинами. Перша, те що акація продукує дуже мало пилку.
Також, період дозрівання і розкривання (тріскання) пиляка не збігається із виділенням
нектару. І головна причина, це інтенсивність виділення нектару. Медозбір з акації
вважається інтенсивним, так, як медопродуктивність цієї рослини висока – понад 1000 кг/га,
а період квітування короткий. Тому, бджоли, концентрують свою льотну діяльність лише на
заготівлі нектару, не збираючи квітковий пилок. А самостійне чіпляння пилку акації на
екзоскелет бджоли відбувається в дуже малій кількості. В основному туди потрапляє пилок
інших рослин, який знаходиться в повітрі. Таким чином він переходить і в мед, чим
унеможливлює ідентифікацію.
У зв’язку з цим є необхідність більш детально дослідити ботанічний склад та
біологічно-активні речовини акацієвого меду. Саме це стало метою наших досліджень.
Нами було досліджено 30 зразків акацієвого меду з різних природо-кліматичних зон
України. На першому етапі досліджень ми провели визначення ботанічного складу меду за
трьома методиками пилкового аналізу. На другому етапі дослідили фізико-хімічні
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показники, які вказують на зрілість, термін (умови) зберігання і натуральність меду, це вміст
води, гідрометилфурфуролу та ферментативну активність (діастазне число, пролін). На
третьому етапі плануємо визначати антиоксидантну активність та вміст флавоноїдів.
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На сьогоднішній день, набирає актуальності така проблема, як підвищення якості
харчових яєць. Яйце містить біологічно активні речовини необхідні для життя людини, які
легко засвоюються організмом. Одне яйце за поживністю дорівнює 40 г м’яса і 120–150 г
молока і засвоюється на 96–98 %, що забезпечує добову потребу дорослої людини у білках,
жирах, вітамінах і мінеральних речовинах. У яйці є всі речовини, потрібні для росту й
розвитку птиці в ембріональний період. Куряче яйце містить у середньому 66 % води і 34 %
сухих речовин, до складу яких входить протеїн, жири, вуглеводи, пігменти, макро- і
мікроелементи. Протеїн яйця має всі незамінні амінокислоти. Білок містить також лізоцим,
що має бактерицидні властивості. У жовтку курячого яйця є низка біологічно активних
речовин, які використовують у фармацевтичній промисловості. Це ліпіди, ліпопротеїни,
фосвітин, сіалова кислота [1].
Погіршення якості яєць пов’язано з виведенням більш продуктивних кросів і
інтенсивного використання несучок, що скоротило термін формування яйця та підвищило
фізіологічне навантаження на організм птиці. Це позначається на якості продукції. Крім того,
в умовах кліткового утримання несучок, механічного збирання, сортування яєць, вони стали
піддаватися більшому механічному впливу, внаслідок чого збільшився бій яєць. Через
підвищений відсоток бою птахівницькі підприємства зазнають великих збитків.
Основними показниками якості товарних яєць, згідно зі стандартом на яйця харчові, є
маса, свіжість і стан шкаралупи (цілісність, чистота), якість білка й жовтка. Для того, щоб
знайти шляхи підвищення якості харчових яєць, в першу чергу потрібно знати чинники, які
на них впливають. Їх можна поділити на дві групи. Перша – впливає на несучку в процесі
формування яйця. Це генетика птиці (порода, лінія), її вік, розвиток несучки (екстер’єр,
інтер’єр, жива маса), рівень і період яйцекладки, годівля й спосіб утримання птиці, умови
мікроклімату в приміщенні, стан здоров’я. Друга група чинників діє на вже знесене яйце. Це
конструкція устаткування, умови збору, транспортування й зберігання яєць [2].
Найголовніший чинник, який впливає на якість яєць – вік птиці. З віком погіршується
якість шкаралупи, знижується щільність білка, помітно зменшується індекс білка і жовтка.
Якість яєць різко погіршується при захворюванні птиці та впливу різних стресів. При
цьому якість шкаралупи значно знижується, що збільшує бій яєць. Це негативно
відображується на прибутках птахівничих підприємств. Годівля птиці надає, зазвичай,
визначальний вплив на смакові і товарні показники якості харчових яєць. Маса яєць
залежить переважно від рівня обмінної енергії і сирого протеїну. Якість яєць значною мірою
залежить від мікроклімату приміщень, способу утримання несучок, особливостей
технологічного устаткування. Найбільший негативний вплив на масу, товщину і міцність
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шкаралупи, надає підвищена температура, особливо у поєднані із високою вологістю
повітря. Дуже яскраве світло викликає стрес у курей, що призводить до втрати апетиту, в
результаті відбувається зменшення маси яєць [3].
Кліткові батареї також відіграють важливу роль на якість яєць. А саме на рівень
пошкодження шкаралупи, що залежить від кута нахилу клітки та способу збору яєць.
Забрудненість яєць залежить від рівня чистоти устаткування, з яким стикається яйце
(підніжних решіток, лотків, стрічкових транспортерів, накопичувальних столів та інших).
Якість шкаралупи залежить від кількості вітамінів та мінеральних речовин в раціоні птиці.
Колір жовтка залежить від вмісту каротиноїдів. Чим більше каротиноїдів міститься в жовтку
тим яскравіше в нього забарвлення і кращий товарний вигляд, смакові якості, що надає
значний вплив на вибір покупця. Якість білка яєць залежить переважно від протеїнової і
вітамінної годівлі несучок. Із збільшенням сирого протеїну до норми, чи поліпшенням його
амінокислотного складу, збільшується висота щільного білка, підвищується індекс білка [4].
Найбільшого впливу для підвищення маси яйця (переважно жовтка) надають рослинні
жири. Тому важливо використовувати повнораціонні корми для курей несучок. Вміст
каротиноїдів значно підвищується при згодовування трав’яного борошна, жовтої кукурудзи,
чи інших кормів і препаратів (ксантаксантин, цитронаксантин та інших).
Передозування сирого протеїну призводить до збільшення частки білка в яйці, знижує
його якісні показники. До погіршення якості білка призводить надлишок в раціоні кальцію і
дефіцит магнію. З вітамінів позитивний вплив на якість білка надає рибофлавін. Для того,
щоб забезпечити нормальний рівень кальцію в організмі несучки до корму можна додавати
черепашки, яєчну шкаралупу та вапняки.
Забрудненість яєць послідом можна знизити, скоротивши нічну перерву у збиранні
посліду і тривалі перерви у роботі стрічкових транспортерів. Для зниження запорошеності
шкаралупи черговий збір яєць, необхідно закінчувати до роздачі корму й систематично
проводити вологе прибирання приміщення і устаткування.
Слід уникати різких перепадів температури в пташниках, а при неможливості її
нормалізувати слід збільшити в кормі концентрацію поживних і біологічно активних
речовин (на 15–20 %), забезпечити птицю прохолодною питною водою.
Потрібно правильно налаштувати устаткування. Оптимальний нахил підніжної грати 8–
10 °С. За зменшення нахилу або за деформації підніжної грати яйця затримуються у клітках,
частіше забруднюються і пошкоджуються. Збільшення нахилу пов'язаний з підвищенням
бою яєць через велику швидкість їх скочування [1].
Важливого значення потрібно надавати здоров'ю птиці. Вчасно проводити
ветеринарно-санітарні заходи та слідкувати за станом і поведінкою курей. Але
найважливішим завданням, все ж таки залишається, вибір породи чи кросу птиці. Що буде
найголовнішим чинникам для якості і кількості продукції.
Висновки. Застосовуючи прогресивну технологію з ритмічним виробництвом яєць при
цілорічному комплектуванні стада несучок, використання високопродуктивних птахів,
нормовану годівлю, регульований мікроклімат, автоматизацію й механізацію виробничих
процесів і системи ветеринарно-профілактичних заходів, можливо не тільки значно
підвищити несучість курей, але й усунути вплив умов годівлі й утримання на поживність і
товарні якості яєць [5].
Література
1. Шляхи підвищення якості курячих яєць [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://www.br.com.ua/referats/technologii/92462.htm
2. Чинники, що впливають на якість яєць [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://propozitsiya.com/ua/shlyahi-pidvishchennya-yakosti-kuryachih-yaiec.
3. Визначення якості харчових яєць [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uareferat.com.
242

72 Всеукраїнська науково-практична студентська конференція присвячена 120-річчю
заснування НУБіП України, Київ, 2018

Технології виробництва продукції тваринництва
4. Фактори що впливають на яєчну продуктивність птиці [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://market.avianua.com/?p=4206
5. Производство куриных яиц [Текст] / Ю.А. Рябоконь, И. И. Ивко, В. А. Мельник и др.
/ Под редакцией Ю. А. Рябоконя. - Харьков: Эспада, 2005. – 304 с.
УДК 636.083 (075.8)
ОСОБЛИВОСТІ УТРИМАННЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ ЗА СТІЙЛОВОВИГУЛЬНОЇ СИСТЕМИ БЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ПАСОВИЩ
Р. І. СКОК, студент
Науковий керівник – Л. В. ЧЕПІЛЬ, к. с.-г. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Умови утримання сільськогосподарських тварин є не тільки важливим фактором
технологічних рішень при виробництві різних видів продукції тваринництва, але й
визначають стан здоров’я поголів’я, тривалість виробничого використання, забезпеченість
приміщеннями (капітальними, тимчасовими, пристосованими), організацію годівлі,
напування, доїння та інші виробничі процеси.
В даний час існують різні системи утримання статево-вікових груп великої рогатої
худоби. Одні з них відображають традиційні способи розміщення тварин в приміщеннях,
характерних для конкретних природно-кліматичних зон, інші склалися останніми роками в
умовах промислового виробництва.
На сьогоднішній день в Україні діють відомчі норми технологічного проектування:
ВНТП-АПК-01.05 Скотарські підприємства (комплекси, ферми, малі ферми), які введені в
дію з 1 січня 2006 року [1].
Згідно вимог ВНТП-АПК-01.05 для утримання великої рогатої худоби застосовують
наступні системи: цілорічна стійлова; стійлово-табірна без використання пасовищ; стійловотабірна з використанням пасовищ, стійлово-вигульна без використання пасовищ; стійлововигульна з використанням пасовищ.
Стійлово-вигульна система без використання пасовищ – це система, яка поширена на
фермах і на комплексах з виробництва молока, яловичини, вирощування корів-первісток, де
концентрація поголів’я порівняно висока (понад 600 голів), а високопродуктивні стада
використовують достатньо інтенсивно. В таких господарствах у зв’язку із великою кількістю
тварин або із значною розораністю земель неможливо та й недоцільно використовувати
пасовища. Вже при концентрації на одній фермі 3000–5000 тварин для забезпечення їх
пасовищем (культурним) потрібно від 1500 до 2000 га. Якщо навіть створити таке пасовище,
то організувати випасання худоби із пригоном щоденно (хоча б два рази для доїння корів) на
ферму здійснити практично неможливо, адже окремі загони будуть віддалені від ферми на
10 км і більше.
При стійлово-вигульній без використання пасовищ системі утримання велика рогата
худоба утримується у типових двох- та чотирьохрядних корівниках [2]. Поряд з
приміщеннями розміщуються вигульні або вигульно-кормові майданчики, куди кожного дня,
за виключенням негоди, тварин випускають на 4–6-ти годинний моціон. Корів необхідно
чистити щоденно.
Весь вигульно-кормовий майданчик розділяють на секції (з урахуванням груп корів). У
кожній секції або на межі між двома сусідніми секціями вигульного майданчика обладнують
годівниці (0,7 – 0,8 м) із невеликими навісами над ними та груповими автонапувалками АГК4А (одна на 100 корів) з електропідігрівом. Вигульні майданчики будують із розрахунку 8 м2
площі із твердим покриттям і 12 – 15 м2 без покриття на кожну корову, що мають нахил 3 –
4 0 у бік каналізаційних трапів. Останні з’єднують із системою відстійників і зливною
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каналізацією. Для захисту від холодних вітрів вигульні майданчики з підвітряного боку
захищають щитами.
Для годівлі силосом на вигульному майданчику закладають наземні силосні бурти, при
цьому фронт годівлі на тварину з торцевого боку становить 0,2–0,3 м. Згодовування грубих
кормів – сіна та соломи – зазвичай організовують під навісами, де довжина фронту годівлі
встановлюється із розрахунку 0,3–0,4 м на тварину. Для попередження забруднення та
затоптування корму в місцях його згодовування розміщують переносні решітки-годівниці.
При потребі вигульні майданчики очищають від гною, підтримують справність кюветів для
стоку поверхневих вод, прибирають по сезону сніг. Не можна допускати накопичення на
вигулах води та рідкої фракції гною, а також замерзання їх взимку. Це значно зменшує
рухливість тварин, погіршує загальний гігієнічний стан вигулу та може викликати хвороби
кінцівок і їх травмування. Для очистки вигульних майданчиків доцільно застосовувати
механічні засоби – спеціальні трактори та бульдозери зі скребком [3].
Отже, вибір системи утримання тварин визначається комплексом технологічних,
кліматичних та господарсько-економічних умов регіону. При цьому слід враховувати, що від
умов утримання великої рогатої худоби залежить не лише економічна ефективність, а й
здоров’я тварин, продуктивність, безпечність та якість сировини.
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Науковий керівник – Н. П. ПРОКОПЕНКО, д. с.-г. н., проф.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Нині у світі нині постійно спостерігаються зміни у виробництві продукції тваринництва
і пов’язані вони як із кількісними, так і якісними показниками отримуваних продуктів. Ринок
м’яса курчат-бройлерів змінюється дуже швидко, особливо це стосується країн, де загалом є
високим рівень розвитку галузі птахівництва. Основним трендом останніх років є
використання птиці з уповільненим ростом, яка характеризується високими смаковими
якостями м’яса, за альтернативних систем вирощування. Загалом поряд з промисловим
виробництвом м’яса курчат-бройлерів завжди птиця вирощувалась в умовах присадибних,
фермерських господарств, використовувались неспеціалізовані породи птахів, але обсяги
виробництва продукції в подібних господарствах були доволі невеликими, що обумовлено
низьким рівнем продуктивності птиці. Нині провідні селекційні компанії пропонують нові
спеціалізовані продукти для ринку – це курчата, які характеризуються повільним ростом, т.н.
курчата-«ростери». Таких курчат вирощують до 56–84 доби до досягнення маси 2,16–3,40 кг;
вони характеризуються пристосованістю до альтернативних систем вирощування, високими
якісними показниками продукції і збереженістю поголів’я. Тому метою нашої роботи є
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проведення порівняльного аналізу сучасних кросів м’ясних курей, які запропоновані для
альтернативних систем вирощування.
Компанія Aviagen пропонує курей Rowan Range – це продукція спеціалізованого типу,
виведена для задоволення попиту окремих секторів ринку, зокрема повільно зростаючої
птиці, а також птиці вільно-вигульного і органічного типу. Під цією маркою пропонується
птиця з різним кольором оперення, з різною швидкістю росту (середньодобовий приріст
становить 38–52 г), яку можна використовувати за звичайних і за альтернативних систем
вирощування – кроси Ranger classic, Ranger gold, Rowan ranger, Rambler ranger.
Компанія Cobb-Vantress представляє на ринку крос Cobb Sasso – курчата
характеризуються високими показниками якості м’яса, конверсії корму, збереженості
поголів’я, пристосовуються до різних раціонів за вирощування в органічних системах і за
вигульного утримання; при цьому максимальний середньодобовий приріст живої маси
курчат становить 45 г.
Тетра ХБ Колор компанії Babolna Tetra – це м’ясна гібридна птиця з коричневим
оперенням з середньою силою росту. Програма роботи з цим кросом базується на отриманні
птиці з відмінними смаковими якостями м’яса, збереженістю поголів’я, високою конверсією
корму, пристосованістю до різних раціонів та систем утримання.
Найбільша у світі селекційна компанія з розведення яєчних курей Lohmann Tierzucht
GmbH пропонує крос курей універсального напряму продуктивності «Ломанн DUAL»,
півники якого при вирощуванні до 70-добового віку характеризуються високими
показниками м’ясної продуктивності.
Науковці Державної дослідної станції птахівництва НААН України запропонували для
альтернативних систем вирощування курей м’ясо-яєчного напрямку продуктивності –
«Геркулес». Ця птиця об’єднала в собі високі показники живої маси, підвищену стійкість до
температурних стресів, невимогливість до кормів. Пропонуються різні варіанти такої птиці,
традиційно найбільш важкими є кури з білим оперенням. У 84-добовому віці маса півників
становить 3300 г за високої збереженості та конверсії корму. Проведені науковцями
дослідження показали, що рентабельність вирощування півників досягає 54 %.
Отже, аналіз продуктивності курчат спеціалізованих кросів закордонної і вітчизняної
селекції за альтернативних систем вирощування показав, що виробництво м’яса курчат може
бути джерелом отримання високоякісної продукції за прибуткового ведення виробництва.
УДК 636.083 (075.8)
СПОСОБИ УТРИМАННЯ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ
М. П. СОЛОМАХА, студент
Наукові керівники – Л. В. ЧЕПІЛЬ, к. с.-г. н., доц., В. М. МИХАЛЬСЬКА, к. вет. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Способи утримання великої рогатої худоби класифікують за схемою: прив’язний спосіб
утримання, який значно обмежує можливості руху тварин і зустрічається вже доволі рідко;
корівник із безприв’язним способом утриманням без розділення приміщення на окремі
функціональні відділення; корівник із безприв’язним утриманням з розділенням приміщення
на окремі функціональні відділення; корівник з безприв’язним способом утриманням на
глибокій підстилці; корівник з решітчастою підлогою, з підстилкою на частковій цільній
площі підлоги для відпочинку тварин; а також корівник з безприв’язним боксовим
утриманням. Варто зауважити, що на більшості підприємств все частіше зустрічається саме
остання система з забезпеченням тварин місцями для відпочинку в індивідуальних боксах,
яка сама по собі є відносно маловитратною та забезпечує найефективніше використання
засобів виробництва поряд із урахування природних потреб великої рогатої худоби у русі,
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збереженням здоров’я та продуктивності тварин, а також гігієни приміщень.
Кожна система включає окремі способи утримання різних вікових або продуктивних
груп тварин. Їх, як правило, два – прив’язний (з відпочинком у стійлах) і безприв’язний (з
відпочинком у боксах, комбібоксах, секціях, клітках, денниках, на глибокій підстилці, на
щілинній підлозі) [1].
Незважаючи на економічні недоліки і фізіологічну невиправданість, на абсолютній
більшості невеликих і середніх ферм продовжують утримувати корів на прив’язі, а часом – і
вирощувати молодняк. У всіх племінних і в більшості товарних господарствах країни для
худоби молочних і комбінованих порід застосовують прив’язний спосіб утримання.
Разом з тим прив’язний спосіб утримання поголів’я основного стада має суттєві
недоліки, а саме: доїння корів у стійлах не дозволяє одержувати молоко високої санітарної
якості, сприяє виникненню ризиків його забруднення патогенною та умовно патогенною
мікрофлорою, яйцями та личинками гельмінтів; великі затрати праці й сумарні витрати,
зумовлені збільшенням обсягу ручної праці під час годівлі, догляду за тваринами, виконання
основного виробничого процесу – доїння (використання доїльного обладнання, догляд за
ним тощо); зростання витрат на транспортування кормів з місця їх вирощування і заготівлі,
приготування, роздачі в годівниці та ін.; велика щільність поголів’я у стійлах, яка є
причиною поширення інфекційних та інвазійних хвороб; обмежений рух тварин, що сприяє
гіподинамії та супутнім їй хворобам, швидкому зношенню організму, передчасній втраті
продуктивності і як наслідок – скороченню терміну використання продуктивного поголів’я;
збільшення кількості підстилки, щодобове видалення гною [2];.
Щодо досвіду європейських колег, слід зазначити, що в них при утриманні великої
рогатої худоби переважно використовуються чотири системи утримання: утримання в
теплому та холодному корівниках, утримання в корівнику із зовнішнім кліматом, а також
утримання у зовнішніх умовах. При цьому у теплому корівнику, який доцільно
використовувати з прив’язним способом утриманням, забезпечується значна теплоізоляція
тваринницьких приміщень; в холодному корівнику температура в середині приміщення лише
дещо відрізняється від зовнішньої, оскільки ізоляція стін практично відсутня, що дозволяє
його успішно застосовувати при безприв’язному способі утримання; корівник зовнішнього
клімату надає тваринам мінімальний захист від негоди, наприклад, у місцях для відпочинку
під дахом чи у невеличких критих приміщеннях, де тварини ховаються від негоди; при
зовнішньому утриманні будують лише невеличкі будиночки для телят, які за потребою
можна переставляти
Так, в останніх трьох варіантах створюються здорові та кліматично найбільш підходящі
системи утримання для великої рогатої худоби. Зрозуміло, що передумовами для цього є
гарантовані сухі місця для відпочинку тварин, достатня кількість високоякісних кормів,
надійний захист від негоди, а також загальне здоров’я стада
Варто зауважити, що на більшості підприємств все частіше зустрічається саме остання
система з забезпеченням тварин місцями для відпочинку в індивідуальних боксах, яка сама
по собі є відносно маловитратною та забезпечує найефективніше використання засобів
виробництва поряд із урахування природних потреб великої рогатої худоби у русі,
збереженням здоров’я та продуктивності тварин, а також гігієни приміщень.
Безприв’язне утримання тварин потребує певної підготовки стада, дотримання ряду
умов і строгого виконання зоогігієнічних та ветеринарно-санітарних вимог. При
безприв’язному утриманні корів і телят молодняк, який буде використаний для відтворення
стада, доцільно вирощувати також безприв’язно. Добре адаптуються до умов безприв’язного
утримання тварини, вирощені в приміщеннях напіввідкритого типу. Стада повинні бути
благополучними щодо заразних захворювань, а групи в секціях – однорідними.
Придатність тварин до безприв’язного утримання визначають за їх поведінкою у стаді.
При появі в групі корів із стійким рефлексом ссання (такі тварини систематично ссуть інших
246

72 Всеукраїнська науково-практична студентська конференція присвячена 120-річчю
заснування НУБіП України, Київ, 2018

Технології виробництва продукції тваринництва
корів або самих себе) їх негайно видаляють із стада. Особливо старанного підбору і
підготовки потребують нетелі. При переведенні на ферму (з 6 міс. тільності) їх привчають до
певного розпорядку дня і обстановки (прогулянок, заходження в доїльний зал, масажу і
підмивання вимені, доїльного обладнання, шуму працюючих доїльних апаратів, підгодівлі
концентрованими кормами), а також до відпочинку в боксах. Після їх отелення перевіряють
швидкість молоковіддачі й рівномірність розвитку передніх і задніх часток вимені [2].
Отже, умови утримання сільськогосподарських тварин є не тільки важливим фактором
технологічних рішень при виробництві різних видів продукції тваринництва, але й
визначають стан здоров’я поголів’я, тривалість виробничого використання, забезпеченість
приміщеннями (капітальними, тимчасовими, пристосованими), організацію годівлі,
напування, доїння та інші виробничі процеси.
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Кролівництво – одна із перспективних галузей тваринництва. Кролі характеризуються
високою плодючістю,багатоплідністю і скоростиглістю. Завдання галузі полягає у розведенні
кролів для отримання цінного м’яса, хутра, пуху. Кроляче м’ясо – високопоживний
дієтичний продукт, який містить повноцінні білки (21–22 %), котрі засвоюються людиною на
90 %. У молодій кролятині міститься мінімальний вміст холестерину – 25 мг на 100 г
продукту, жироподібної речовини, яке викликає важке захворювання – атеросклероз, зате
містяться життєво важливі для людини органічні сполуки – лецитини.
Актуальність теми. В Україні ця галузь не є досить розвинутою. Адже в останні роки
ця галузь занепала через відсутність сучасних наукових розробок з питань повноцінної
годівлі,технології утримання, низький рівень ведення племінної роботи.
Мета роботи: вивчити та дослідити перспективи розвитку світового кролівництва для
України.
Аналітичний огляд. На виробництво 1 кг приросту кролі витрачається 3 к. од.
Кролячий пух володіє такими якостями: 1) високі теплоізоляційні властивості – перевершує
овечу і козину вовну; 2) добре вбирає вологу, роблять дитячу гігієнічну білизну; 3) добре
прядеться; 4) не містить жиропоту,не вимагає додаткової обробки. З 1 кг пуху виходить
2 тис. метрів пряжі. У 1909 р. в світі заготовляли 71.5 млн. шкурок кроликів з них: Франція –
30 млн.; Бельгія – 20 млн.; Росія – 1 млн. За даними ФАО [1], світове виробництво м’яса
кролів перевищує 2 млн. тон на рік. Аналіз світового виробництва кролятини свідчить, що
лідером у ньому (орієнтовно 1 млн. тонн) залишається Китай: 44 % від загального світового
виробництва, майже у два з половиною рази менше виробляє Італія – 19 %. А Іспанія
продукує вдвічі менше кролятини, ніж Італія (9 %). Частка таких країн як Франція, Єгипет,
Чехія, Німеччина у світовому виробництві кролятини становить 3–7 %. В Україні
виробляється близько 1 % кролятини від загального світового рівня.
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У Франції щорічно виробляється 140–180 тис. тонн кролятини і 110 млн. шкурок. На
першому місці в Європі по розвитку кролівництва є Італія, на другому Франція і на третьому
Іспанія. Нині в світі нараховується понад 80 порід кролів різного напрямку продуктивності –
хутрові, м’ясні, комбіновані, декоративні тощо. У Франції поширені такі породи кролів:
Бургундський – м’ясний напрям; Велике світле срібло – м’ясо-шкурковий; Карликовий Рекс
– декоративний хутровий; Рекс – хутровий; Шампань – м’ясо-шкурковий; Японський –
хутровий; Хіплус. З 2001 р. у Франції діють близько 10 сертифікованих центрів зі штучного
осіменіння, які за заявками забезпечують запліднення кролиць безпосередньо в
господарствах. У Франції 40 % кролятини виробляють у господарствах, що не мають
сільськогосподарських угідь. Кількість господарств на 1996 р. 797.
Світове виробництво пуху ангорських кролів нещодавно досягало 10 тис. тон в рік, в
тому числі в Китаї – 6–7 тис. т, в Чилі – 530 т, в Аргентині – 400 т, у Франції – 200 т.
Основними споживачами товарів з пуху кролика є країни з високим рівнем життя: Японія,
США, Німеччина та ін. [3]. На даний час поголів’я кролів України на 97–98 %
сконцентровано у індивідуальних селянських господарствах і становить 1,2–1,3 млн.
маточного і ремонтного поголів’я, а решта у фермерських господарствах та племінних
суб’єктах різних форм власності. За результатами державної атестації племінну базу галузі в
Україні на сьогодні складають 1 племінний завод та 7 плем-репродукторів з розведення порід
кролів. При нормі у 2,5 кг на душу населення на рік, рівень фактичного споживання м’яса
кролів в Україні становить 70 грамів, тобто у 35 разів менше від норми [2]. Хоча зараз можна
в Україні розбудувати цю галузь і за рахунок французьких порід кролів м’ясного і хутрового
напрямку продуктивності. Адже за даними у 2014 році в усіх господарствах України було
вироблено 13.4 тис. тонн м’яса кроликів. І ця цифра є дуже малою, тому в цій галузі нам є
куди рухатись.
Висновки:Для успішного розвитку кролівництва в Україні,а також для отримання
максимальних приплодів та приростів за найменших витрат,ми повинні аналізувати
недоліки,які присутні в Українському кролівництві і за допомогою досвіту провідних країн
світу по вирощуванню кролятини,потрібно слідувати їхнім програмам по годівлі,напуванню
та утриманню з початкових днів життя тварини та створювати їй комфортні умови до
подальшої реалізації
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Полтавська державна аграрна академія
Значна чисельність класичних і сучасних досліджень визначає вплив на обмін речовин
сільськогосподарських тварин забезпечення свіжим повітрям свиней і особливо кнурів
плідників. В сучасному свинарстві, при впровадженні інтенсивних технологій виникають
стресові фактори, які негативно впливають на організм [1], а їх профілактика забезпечення
умов утримання, що відповідають зоні комфорту.
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Організація прогулянок і активного моціону сприяє підвищенню продуктивності та
позитивно діє на стан здоров’я. Рівень захисних сил організму залежить від впливу факторів
зовнішнього середовища [2].
Обладнання вигульних майданчиків і механізованих тренажерів для репродуктивних
тварин окрім позитивної фізіологічної дії на організм тварин має економічне значення.
Сприяє раціональному використанню земельних ділянок. Територію, що розділяє
тваринницькі приміщення доцільно використовується для забезпечення оксигенації
організму. Даний захід особливо важливий для кнурів плідників. Рухова активність тварин –
фізіологічний процес пристосування до умов середовища [3]. На синтез сперми необхідна
значна кількість енергії та поживних речовин обмінні процеси активно відбуваються при
повному забезпеченні киснем. Тваринам, які потребують для формування оптимального
обміну речовин одночасно із задоволенням потреб в пластичних і біологічно-активних
речовинах потрібне надходження свіжого чистого повітря в процесі дихання.
Незабезпеченості кнурів високоякісним живленням, мінеральними речовинами викликає
порушується сперматогенезу і погіршення якості спермопродукції.
Вплив на організм кнурів плідників забезпечення повітрям без домішок шкідливих
речовин тваринницьких приміщень вивчався в умовах елеверу Інституту свинарства та
агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України. При науковообгрунтованій системі вентиляції тваринницьких приміщень, відповідно до норм
технологічного проектування об’єктів для утримання кнурів плідників допускається вміст
діоксину вуглецю 0,2 % або 2 л/м3. При утриманні тварин на вигульних майданчиках вони
вдихають повітря в кожному кубічному метрі якого міститься 0,03 % або 0,3 л/м3. Різниця
складає 1,7 л на кожен кубічний метр повітря, що вдихається. Виходячи з того, що
відповідно до нормативів виділення вуглекислого газу кнурами масою 200 кг за годину
виділяється 57 л або у відповідності до літературних даних 0,015 л/хв [4]. Враховуючи,
сказане бачимо, що ефективність повітрообміну утримання в приміщені в порівнянні зі
свіжим повітрям понижується більше ніж на два відсотки.
Висновки і пропозиції. У кнурів плідників при утриманні на свіжому повітрі
вигульних майданчиків, чи організації активного моціону на тренажерах покращується
забезпечення організму киснем. Для оптимізації обмінних процесів при утриманні кнурів
плідників застосовувати прогулянки на свіжому повітрі та забезпечувати активний моціон з
використанням механічних тренажерів.
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Використання яєць у харчових цілях панує споконвічно. Яйця належать до найбільш
поживних та значних за смаковими властивостями харчових продуктів. Хоча за природою
яйця птиці призначені для отримання молодняку (потомства). Це обумовило в яйцях птиці
різних видів майже однакове середовище для ембріона як за морфологічним складом
(співвідношенням), так і за вмістом поживних речовин: у яйцях білок займає 52–57 % (від
маси яйця), жовток – 30–36 %, шкаралупа – 9–14%; у вмістимому яєць води міститься – 70,1–
74,6 %, сухої речовини – 25,4–29,9, протеїну – 12,8–19,9, жиру – 11,2–14,5, вуглеводів – 0,7–
1,4, неорганічних речовин – 0,8–1,1 % [1].
У 2017 році світове виробництво курячих яєць сягнуло 1150 млрд штук. Близько 58,5 %
з них вироблено в Азії, 20,8 % – в Америці, 15,7 % – в Європі, 4,6 % – в Африці та 0,4 % – в
Океанії. Порівняно з 2000 роком виробництво курячих яєць у світі зросло на 38,6 %. Серед
окремих країн найбільшим виробником курячих яєць минулого року був Китай – 41,8% від
світового виробництва. До десятки провідних світових виробників курячих яєць останніми
роками входить й Україна. У нашій країні у 2017 році вироблено 15,6 млрд. шт. яєць [2,3].
У харчуванні людини найчастіше використовуються яйця курячі. Вони повинні
відповідати вимогам ДСТУ 5028:2008 «Яйця курячі харчові». Технічні умови.
Метою нашого дослідження було вивчення якості яєць з білою та коричневою
шкаралупою різних категорій, що реалізуються в торговельних мережах м. Києва, і вплив на
них умов транспортування, зберігання та реалізації.
Матеріалом для дослідження були яйця курячі харчові відбірної, вищої і першої
категорій, придбані у торговій мережі «АТБ» і «Варус», у кількості 50 штук за зберігання в
умовах побутового холодильнику.
При зовнішньому огляді звертали увагу на колір, забрудненість, цілісність та стан
шкаралупи. Масу яйця визначали зважуванням на лабораторних вагах з межею похибки
однократного зважування до 0,1 г. За допомогою овоскопії визначали стан повітряної
камери, її висоту, стан і положення жовтка, цілісність шкаралупи, наявність або відсутність
плям. Для контролю забарвлення жовтка використовували шкалу «Ля-Рош», визначення
проводили на білому фоні при розсіяному денному світлі [4].
За результатами досліджень встановлено, що маса яєць відповідала категорії,
зазначеній на упаковці. У всіх перевірених яйцях першої категорії висота повітряної камери
коливалася у межах 4–6 мм, жовток був малопомітний, незміщений від центру, білок
прозорий. Сторонніх запахів яйця не мали. При визначенні забарвлення жовтка встановлено,
що у яєць з коричневою шкаралупою жовток був найбільш забарвлений – 12–13 балів, з
білою шкаралупою – 5–6 балів, забарвлення жовтка яєць відбірної категорії – 11–12.
Нормативними значеннями для курячих харчових яєць є значення 6–7 балів. Різна
інтенсивність забарвлення жовтка може свідчити про те, що яйця отримані від курей різних
стад, для годівлі яких використовували різні раціони, оскільки колір жовтка, головним
чином, обумовлений вмістом каротиноїдів у раціоні. При зовнішньому огляді були виявлені
в деяких упаковках яйця з незначними забрудненнями (8 %), бій склав всього 2 %, у 1 % яєць
шкаралупа мала вапняний наліт. Це вказує на дотримання вимог при сортуванні,
транспортуванні і реалізації.
При зберіганні впродовж місяця усушка яєць першої категорії з білою шкаралупою
становила 2,5 %, висота повітряної камери збільшилася на 27,00 %. Усушка яєць з
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коричневою шкаралупою становила 2,40 %, висота повітряної камери збільшилася на
27,35%. У 3% яєць появилася рухома повітряна камера. Маса яєць вищої категорії при
зберіганні в холодильнику зменшилася на 2,61 %, а висота повітряної камери збільшилася на
25 %. Яйця відбірної категорії за час зберігання втратили 2,62 % у масі, а висота повітряної
камери збільшилася на 28 %.
Проведений аналіз яєць, придбаних у різних торгових мережах, дозволив зробити
висновок, що реалізують свіжі яйця, які відповідають вимогам до якості; встановлені
невідповідності (бій) обумовлені недотриманням умов транспортування і реалізації вже в
торгових мережах. Важливу роль в цьому відіграє і людський фактор. На основі отриманих
результатів встановлено зміни якісних характеристик харчових яєць за досліджуваний період
зберігання, але в межах нормативних вимог. При тривалому зберіганні яєць зменшується їх
маса за рахунок випаровування вологи з яйця. У яєць з більшою масою втрати вологи були
більшими, ймовірно через більшу площу шкаралупи.
Література
1. Глєбова Ю. А. / Дієтичні властивості курячих харчових яєць // Ю. А. Глєбова,
А. І. Вертійчук // Сучасне птахівництво. – 2014. – №6 (139). – С.24–26
2. Использование промышленых препаратов каротиноидов фирмы BASF в кормлении
птицы// Методическиерекомендации.- Сергеев Посад ,2002– 16с.
3. Зростання виробництва яєць[Електронний ресурс] – Режим доступу до
ресурсу:http://www.agrotimes.net/jivotnodstvo/-u-2017-roci-virobnictvo-yaec-zroslo-na-3-2
4. Україна увійшла в ТОП-10 виробників яєць у світі [Електронний ресурс] – Режим
доступу до ресурсу: https://shuvar.com/news/2333/Ukrayina-uviyshla-v-top-10-vyrobnykivyayets-u-sviti
УДК 636.92.053.087.8
СПЕЦІАЛІЗОВАНА МʼЯСНА ПОРОДА КРОЛІВ ХІПЛУС
І. І. ТИЩУК, студент
Науковий керівник – І. В. ГОНЧАРЕНКО, д. с.-г. н., проф.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Порода кролів Хіплус (Hyplus) вважається однією з кращих м’ясних порід в світі. В
Європі кролі породи хіплус і панон є найкраще пристосованими до інтенсивної технології.
Актуальність теми. Особливістю отримання кролів цієї породи було те, що при їх
виведені використовували новозеландську білу і каліфорнійську породи, які
характеризуються збільшеною м’ясністю. Крім цього геном порід-родоначальниць був
штучно доповнений новим набором генів. Генетичні дослідження проводилися з метою
отримання тварин для бройлерного вирощування, яка вимагає гранульованих кормів. Нині
племінне поголів’я поновлюється завдяки репродуктивним центрам французскої компанії
«Хіпфарм».
Лише наявні в цій компанії пра-пра-батьки є представниками «чистої» лінії і за межі
центрального розплідника вони не продаються. Такий підхід, з однієї сторони, дозволяє
отримувати тварин із заздалегідь заданими продуктивними якостями, а з іншої – забезпечує
компанії монополію на племінному ринку цих видів м’ясних кролів.
Мета досліджень – надати інформацію про особливості розведення кролів породи
Хіплус.
Аналітичний огляд. Слово «хіплус», в перекладі з французької мови, означає
«надбавка до чого-небудь». Вважається, що предками хіплусов є каліфорнійські і
новозеландські кролики, до яких додали деякі переваги. Відомо, що вчені домагалися
досконалості, у вигляді нової породи, протягом 30 років.
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Кролі породи хіплус повною мірою адаптовані до місцевого клімату і навколишнього
середовища. Тварини цієї породи цілковито пристосовані до утримання в клітках. Їх можна
розмістити на підлозі зробленої з сітки або рейок. Вони досить активно набирають вагу – за
одну добу вони важчають, в середньому, на 55 г. У віці 4 місяці вони вже вважаються
зрілими для статевого розмноження тваринами.
До зовнішніх характеристик даного різновиду кроликів відносяться наступні ознаки:
коротенькі лапки, але в той же час вони досить товсті; мають компактну форму тіла, яка є
широкою і схожою на циліндр; шия коротка, яка тримає легку злегка видовжену голову;
мають маленькі вушка з рожевим або сіруватим відтінком; колір очей часто червоний або
рожевий; Перевагою вважається досить густа шерсть, білого забарвлення з незначними
темними плямами. Рідко, але зустрічаються кролики коричневого або бузково-блакитного
кольору. Самки дуже багатоплідні тварини, в період пологів у них народжується близько
десяти-дванадцяти малюків. Самки завдяки тому, що мають десять сосків, можуть відразу ж
згодовувати молоком майже весь свій приплід. У самок досить довгий репродуктивний
період, за один рік вони можуть народити близько дев’яти раз. Самці мають досить велику
вагу, що потім передається потомству. Із загальної маси самця вихід м’яса становить 60 %,
що вважається дуже хорошим показником для не зовсім зрілої тварини. Самці мають стійкий
імунітет до травних захворювань. Новонароджені кролики схожі між собою, як дві краплі
води. Молодняк кроликів породи хіплус придатний до утримання в клітках та стійкий до
харчових розладів травлення.
Якщо бути точним, то хіплус – це не стовідсоткова порода. Її скоріше можна назвати
гібридом або ж кросом (тварини, які отримані в результаті спаровування батьків різних
порід). Таким чином, залишати молодого хіплуса з метою виконання ним репродуктивних
функцій, є не розсудливо. Оскільки, ген, що належить цій породі, є нестійким і при
спарюванні просто загубиться. Також, настане втрата такого ефекту, як «гетерозис», який, як
відомо, найбільш показує свої прояви в першому поколінні.
Всі сертифіковані кролі цієї породи мають своє маркування. Вона складається з
поєднання букв і цифр. З метою годування для подальшого продажу, гібриди поділяються
залежно від батьків самця, на наступні: білий стандарт; гігант білий; гігант чорноокий.
PS – це буквене поєднання, призначене для батьків. Тварина жіночої статі має тільки
одну маркування – PS19, а тварини чоловічої статі представлені трьома поєднанням букв і
цифр – PS119, PS59, PS40. Для батьків самки призначені інші маркувальні номери – GD14 і
GD24. Все схрещування цих тварин вже прораховані спеціальними лабораторіями. Тепер
купуючи самку або самця з певним номер, без проблем можна дізнатися хто може стати
статевим партнером для нього.
Ця порода кроликів без проблем може проживати в звичайних клітках, розмір якої
повинен бути в межах 40 х 100 см. У приміщенні, де вони знаходяться, повинна
дотримуватися температура в межах від вісімнадцяти до двадцяти одного градуса. Дана
температура найбільш сприятлива для швидкого набору маси кроликом. Також, як і будьякого іншого кролика, хіплуса потрібно звикати. Для цього підійде комплексне щеплення. У
рідкісних випадках спалаху непередбачених хвороб, потрібно додаткове щеплення. Дуже
важливо для максимального результату, годівля цієї тварини. Його раціон включає тільки
збалансовані по калоріях корми. Така їжа, як сіно або трава в теперішньому вигляді, взагалі
не допускається. Для нормальної життєдіяльності у них повинен бути безперервний доступ
до води.
Запліднення кролиць здійснюється штучним шляхом. За один окріл вона призводить
більше 10 маленьких кроленят. Для того, щоб успішно запліднити самку використовується
сперма самця, цією кількістю можна запліднити двадцять самок. Кроль раз в тиждень
виділяє запліднюючу речовину. Після того, як самка привела приплід, на вісімнадцятий день
її знову запліднюють і відразу ж повертають до малюків. Відлучають кроленят на тридцять
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п’ятий день. Кролицю переміщують в іншу спеціально облаштовану клітку, а потомство
залишають на тому ж місці. В подальшому, в міру зростання молодняка, їх також
розселяють. Максимальна кількість молодих кролів, яке може перебувати в клітці, це сім
особин. Реалізація молодняка починається на сімдесят восьмий день. Таке активне
виконання своїх репродуктивних функцій залишає негативний відбиток на здоров’я самки.
Найчастіше її вистачає тільки на один рік. Після цього її замінюють іншою самкою.
Самка приводить новий приплід кожні сорок вісім днів. За рік вона народжує не менш
семи виводків, в середньому по дванадцять особин в кожному. Це одне з особливостей цієї
породи, яке дозволять кролівникам отримувати досить великий прибуток.
Таким чином, промислове кролівництво з використанням породи хіплус (Hyplus)
рентабельно завдяки швидкому досягненню тваринами забійної маси, високому виходу м’яса
та їх відмінним смаковим якостям.
Література
1. Кролики: Разведение, выращивание, кормление/ Авторы-ссост. С. Н. Александров,
Т. И. Косова.– М.: АСТ Сталкер; 2004. – 121 с.
2. Грюн П. КРОЛИКИ. Разведение. Выращивание. Содержание / П. Грюн. – К.:
Книжковий клуб сімейного дозвілля, 2015. – 128 с.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОЩУВАННЯ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ
В. С. ФАРАОН, магістрант
Науковий керівник – С. М. ГРИЩЕНКО, к. с.-г. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Вступ. Дорощування відлучених поросят – один із найскладніших етапів при
вирощуванні свиней. Причиною цього є негативна дія технологічних стрес-факторів,
пов’язаних з раннім відлученням від свиноматки, а також ранговою боротьбою в групах
поросят після переміщення в нові приміщення. В результаті у поросят виникають порушення
морфо-фізіологічних і біохімічних функцій організму, що негативно позначається на
адаптації, стані їх здоров’я, енергії росту, конверсії корму, життєздатності.
Постановка проблеми, аналіз останніх публікацій щодо її розв’язання.
Характерною особливістю свиней на дорощування є висока інтенсивність росту і підвищена
потреба у подивних речовтнах. Питання реалізації біологічного потенціалу молодняку
свиней можлива лише за умов створення оптимальних умов утримання та годівлі та є
предметом дослідження у науковому полі серед вітчизняних та закордонних науковців
Г. О. Бірти, Ю. В. Засухи, М. Г. Повод та інші. Проте, сучасні умови ведення свинарсва
ставлять перед науковим товариством сучасні питання, що потребують вирішення у
використанні потенціалу молодняку свиней.
Мета. Провести аналіз та узагальнення результатів наукових досліджень оптимізації
вирощування молодняку свиней.
Матеріали і методи дослідження. Дослідження мають аналітичний характер,
проведено синтез та аналіз наукових джерел з тематики оптимізації молодняку свиней.
Результати дослідження. Для успішного дорощування важливо виконувати ряд
технологічних вимог, а саме:
1. Комплектування груп поросят проводити із тварин однакового віку (різниця у віці
допускається не більше 4 днів), живої маси (різниця у живій масі допускається до 10 %), а
також темпераменту.
2. Поросята до відлучення від свиноматки повинні бути підготовленими до споживання
стартерного комбікорму.
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3. З метою профілактики розладу шлунково-кишкового тракту в перші дні запровадити
обмежене (дробне) споживання стартерного комбікорму.
4. Дотримання нормативних параметрів щільності поголів’я в станку і мікроклімату в
приміщенні, особливо в зоні відпочинку поросят.
В зв’язку з вищенаведен станки для групового утримання оснащують спеціальним
обладнанням: в зоні годівлі – самогодівницями, які забезпечують постійний доступ до
комбікорму, в зоні відпочинку –термокилимками і навісними пластиковими панелями, в зоні
випорожнення – решітчастою підлогою і автонапувалками.
Є декілька варіантів установки решітчастої підлоги. За першим варіантом зонах годівлі,
відпочинку та дефекації встановлюють звичайну щілинну підлогу (50 % щілин), а в зоні
відпочинку – 10 % щілин. За другим – у станку встановлюють звичайну щілинну підлогу (50
% щілин), а в зоні відпочинку, як було наведено вище – термопанелі. Огорожа в станках
виконується із пластикових панелей, металевих (оцинкованих) стінок або в їх комбінації.
Норма станкової площі залежить від умов утримання поросят, зокрема від живої маси, типу
підлоги та типу годівлі. Із наведених даних видно, що коливання норм площі підлоги на 1
голову досить велике і дещо відрізняється від ВНТП-АПК-0.2.05. Слід пам’ятати, що велика
щільність посадки поросят в станку обмежує свободу переміщення тварин і відпочинок,
підсилює агресивність і травматизм. В країнах Євросоюзу і Америки, впроваджують
двухстадійне дорощування поросят. За першу стадію поросята досягають живої маси 20 кг, а
за другу – 45–50 кг. Таке технологічне рішення дозволяє економити до 30 % площі
приміщень, уникнути необхідності організації здвоєного кормопроводу, по якому в
приміщення подається 2 види комбікормів для тварин різного віку. Недоліком даного методу
є додатковий стрес. При влаштуванні щілинних підлог у станках ширина планок решіток
повинна бути: для віднятих поросят, ремонтного і відгодівельного молодняку – 40–50 мм.
Висновок. Відгодівля свиней є найбільш відповідальним періодом виробництва
товарної свинини. На ефективність відгодівлі впливає ряд факторів, основними серед яких є:
порода умови годівлі та утримання.
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЦІЛОРІЧНО СТІЙЛОВОЇ СИСТЕМИ УТРИМАННЯ
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Здоров’я тварин, продуктивність та висока якість сировини залежать від умов
утримання, режиму та повноцінності годівлі, коли забезпечуються всі фізіологічні потреби
тварин. Система утримання тварин – це сукупність варіантів утримання тварин протягом
усіх періодів року чи всього виробничого циклу відповідно до заданого технологічного
процесу.
На сьогоднішній день в Україні діють відомчі норми технологічного проектування:
ВНТП-АПК-01.05 Скотарські підприємства (комплекси, ферми, малі ферми), погоджені
головним державним санітарним лікарем МОЗ України, Державним департаментом
ветеринарної медицини Мінагрополітики України, Міністерством охорони навколишнього
природного середовища, Державним департаментом пожежної безпеки МНС України та
затверджені Мінагрополітики України і введені в дію з 1 січня 2006 року [1].
У районах з великою розораністю земель при підвищеній концентрації поголів’я та
інтенсивному використанні високопродуктивних стад із повною механізацією й
автоматизацією всіх виробничих процесів застосовують цілорічну стійлову систему
утримання тварин у приміщеннях закритого і напіввідкритого типів (залежно від кліматичної
зони) з прив’язним (але автоматизованою прив’яззю) або безприв’язним способом
утримання великої рогатої худоби має декілька варіантів (з відпочинком на глибокій
підстилці, в боксах, комбібоксах, на щілинних підлогах тощо).
Частіше застосовують два варіанти безприв’язного утримання корів – на глибокій
підстилці й у боксах, часто з щілинними підлогами в проходах.
У першому варіанті безприв’язного утримання корів (і вирощування молодняку) на
глибокій підстилці необхідна повна забезпеченість господарства підстилкою (2,5–3 кг на
голову за добу) й кормами. Гній видаляють один або два рази на рік бульдозером і
транспортують у гноєсховище.
При утриманні тварин на глибокій підстилці відмічають наступні переваги: при
достатній кількості підстилки тварини чисті, ложе їх м’яке і тепле; завдяки прибиранню
гною раз на рік трактором повністю виключена ручна праця; на поля надходить гній високої
якості; зменшується потреба в гноєсховищах, тому що в них надходить гній тільки з
вигульних майданчиків.
При безприв’язному утриманні тварин з відпочинком у боксах усувається ряд недоліків
першого варіанту: зведені до мінімуму (0,5 кг на голову за добу) витрати соломи для
підстилки, можливе безпідстилкове утримання корів у боксах, в яких вони відпочивають.
Підлога у корівниках для боксового утримання корів повинна бути теплою і постійно
сухою. Для цього використовують теплі бетони, дерево або сучасні низькотеплопровідні
матеріали. Крім того, їх піднімають над гнойовими решітками й проходами на 15 – 20 см.
При безпідстилковому (без соломи) утриманні в боксах повинні бути гумові або
пластмасові мати. Гнойові канали та проходи покривають, як правило, міцними з низькою
теплопровідністю бетонними решітками. Годують корів у приміщенні цієї ж секції корівника
з годівниць або з кормової платформи, що знаходиться посередині приміщення і
відокремлює два протилежних ряди секцій. У разі потреби тварин можна фіксувати на час
годівлі. На одну тварину має припадати не менше 0,5 м фронту годівлі. Слід зазначити, що
переваги безприв’язного способу утримання корів реалізуються лише в тому випадку, якщо
господарство має міцну кормову базу.
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У напіввідкритих, не утеплених приміщеннях для тварин мікроклімат не нормують, але
температура повітря нижче 5 0С небажана. В утеплених корівниках підтримують
температуру близько 8 0С, відносну вологість – не більше 85 %. Якщо не допускати протягів
і забезпечити регулярне внесення достатньої кількості сухої підстилки, то в приміщенні
можна забезпечити належні умови для утримання корів або вирощування молодняку.
Норми площі лігва на одну корову становлять 1,9 – 2,5 м2 при довжині боксу 1,9 – 2,1 і
ширині 1 – 1,2 м Від поперечних проходів крайні бокси відокремлені суцільними
перегородками висотою 1,5 м і шириною на всю довжину боксу. Бокси між собою
розділяють одним або двома брусками чи гнутими (з металевих труб) елементами на ½ їх
довжини (висота внизу 50 – 60 см, угорі – не більше 1,2 м) [2].
Бокси й комбібокси, як і стійла, розміщують у кілька рядів вздовж або впоперек
корівника залежно від ширини приміщення. Годівниці мають ширину на верхніх краях 0,6 м,
по дну – 0,4, а висота бортів – не менше 0,5 м. Довжина годівниці по фронту годівлі на одну
тварину, як правило, збігається із шириною боксу або комбібоксу, але не менше 0,7 – 0,8 м.
Кожну годівницю перегороджують для рівномірного розподілу тварин по фронту годівлі, що
обмежує можливість їх безпосереднього пересування вздовж годівниці, відштовхування
корів, які раніше зайняли своє місце. У деяких випадках такі годівниці (особливо призначені
для молодняку) обладнують фіксаторами.
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УДК 634.4.082
ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ПОРОСЯТ У ПІДСИСНИЙ ПЕРІОД
В. В. ШЕВЧЕНКО, магістрант
Науковий керівник – Н. Л. ПЕЛИХ, к. с.-г. н., доц.
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Актуальність теми. В Україні створено значний генетичний потенціал свиней.
Завдання полягає у тому, щоб добитись максимальної реалізації його можливостей за
рахунок створення тваринам оптимальних умов годівлі і утримання, цілеспрямованого
відтворення кращих генотипів та їх раціонального використання. Потенціальна
продуктивність, наприклад європейських порід свиней, характеризується такими
показниками: кількість поросят при народженні – від 10–12 голів до 34 голів; вік досягнення
живої маси 100 кг – 120–150 днів; середньодобовий приріст живої маси – 1000–1300 г;
витрати кормів на 1 кг приросту – 1,9–2,5 корм. од. при забійному виході 75–82 %.
У практичних же умовах багатьох господарств ці показники набагато нижчі. Як бачимо
резерви продуктивності у свинарстві ще далеко не вичерпані. З метою їх ефективного
використання в практиці необхідно добре знати біологічні особливості генотипів свиней,
основні ознаки, що визначають продуктивність та методи і шляхи їх підвищення.
З метою підвищення продуктивності свиноматок необхідно більше приділяти більше
уваги вибору і вирощуванню ремонтних свинок, створюючи відповідні умови для їх
нормального росту та розвитку. У подальшому добре розвинуті свиноматки здатні більше
використовувати кормів і нагромаджувати в своєму організмі необхідні резерви для
компенсації енергії, що виділяється при годівлі поросят-сисунів.
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Мета, матеріал і методи дослідження. Аналіз та оцінка технології вирощування
свиней проводилась за загальноприйнятими зоотехнічними методики рекомендовані
Інститутом свинарства НААНУ.
Задачею наших досліджень було вивчення особливостей росту поросят у підсисний
період з урахуванням різних варіантів підбору батьківських пар. Дослідні групи свиноматок
формувались з урахування різних варіантів підбору батьківських пар – еліта рекорд (ЕР),
класу еліта (Е) та 1 класу (1). Було сформовано 6 дослідних груп - № 1 ♀ЕРx♂ЕР, № 2
♀ЕРx♂Е, № 3 ♀Еx♂ЕР, № 4 ♀Еx♂Е, № 5 ♀1x♂Е, № 6 ♀1x♂1.
Нами були проаналізовані дані динаміки живої маси поросят у віці 21 день (пік
найвищої молочності свиноматок) і 60 днів (на час відлучення).
Результати дослідження. За результатами досліджень на 21 день підсисного періоду
найважчі поросята були у гніздах свиноматок варіанту підбору ♀Е x ♂ЕР (9,91 кг), які на
+4,63 кг перевищували своїх ровесників із гнізд маток варіанту підбору ♀1 x ♂1 (5,28 кг).
Необхідно відмітити, що у маток першої та другої дослідних груп поросята також виділялись
високими показниками живої маси – 9,64 кг (♀ЕРx♂ЕР) та 9,83 кг (♀ЕРx♂Е), які на 4,36 кг і
4,55 кг відповідно перевищували аналогів із шостої дослідної групи.
За результатами оцінки живої маси на 60 день встановлено, що найважчими були
поросята у гніздах свиноматок варіанту підбору ♀ЕР x ♂Е (19,86 кг), які на +4,16 кг
переважали своїх ровесників із гнізд маток варіанту підбору ♀1 x ♂Е (15,70 кг).
Встановлено, що у поросят варіанту підбору ♀Е x ♂Е в період з 21 дня до 60 дня проявився
компенсаторний ріст з живої маси 5,54 кг до 19,27 кг, відставання від найважчих ровесників
лише 0,59 кг
За даними оцінки середньодобових приростів поросят за період з 21 дня до 60 дня нами
було встановлено, що найбільші середньодобові прирости були зафіксовані у поросят з гнізд
свиноматок варіанту підбору ♀ЕР x ♂Е (0,359 г) і варіанту ♀Е x ♂Е (0,352 г , Р<0,05).
Найнижчими показниками середньодобових приростів виділялись поросята з гнізд
маток варіантів підбору ♀1 x ♂1 (0,312 г, Р<0,001) та ♀1 x ♂Е (0,254 г, Р<0,05). Серед
дослідних груп середній рівень продуктивності проявили поросята з гнізд свиноматок
варіантів підбору ♀ЕР x ♂ЕР (0,335 г, Р<0,01) та ♀Е x ♂ЕР (0,331 г, Р<0,001).
Висновки. На перших етапах росту і розвитку поросята проявляють свій високий
генетичний потенціал, але при правильній організації годівлі поросят у підсисний період,
особливо після 21 дня у поросят уже може проявлятись компенсаторний ріст, що забезпечить
отримання високоякісного племінного молодняку.
УДК 636.4.033.083
ТЕХНІКА ВІДГОДІВЛІ СВИНЕЙ
Т. М. ШИШ, магістрант
Науковий керівник – Н. П. ГРИЩЕНКО, к. с.-г. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Вступ. У годівлі поросят на заключному етапі вирощування витрачається значна
кількість комбікорму, конверсія якого визначає ефективність виробництва свинини в цілому.
Тому ретельність нормування, зниження вартості компонентів кормових сумішей та
економне використання корму – запорука високої конверсії поживних речовин корму в
продукцію вирощування і отримання додаткового прибутку.
Постановка проблеми, аналіз останніх публікацій щодо її розв’язання. Попит на
м’ясну свинину змушує фахівців учених галузі свинарства В. М. Волощук, Д. А. Биндюг,
С. А. Манюненко у наукових дослідженнях враховувати всі наявні фактори впливу на
показники інтенсивності росту тварин, кількість витрачених кормів на одиницю приросту і,
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безумовно, якість продуктів забою. Аналітичні дослідження та виробнича практика свідчать
також про суттєве значення паратипових факторів, зокрема годівлі, у формуванні м’ясних
якостей молодняку свиней.
Мета. Провести аналіз та узагальнення результатів наукових досліджень оптимізації
техніки відгодівлі свиней.
Матеріали і методи дослідження. Дослідження мають аналітичний характер,
проведено синтез та аналіз наукових джерел з тематики техніки відгодівлі свиней.
Результати дослідження. Для успішної відгодівлі свиней важливе значення мають
розміри станків, фронт годівлі, спосіб огородження станків тощо. Розміри станків повинні
відповідати величині групи тварин та оптимальній щільності їх розміщення. Так, для
одержання високих приростів живої маси і зменшення витрат кормів оптимальною є група
кількістю 10–15 голів. З практики передових свинарських господарств відомо, що кращі
результати одержують при гніздовому утриманні молодняку на відгодівлі. При формуванні
груп поросят з декількох гнізд можна рекомендувати поєднувати три гнізда у дві групи, що
відповідно становитиме 12–15 голів у станку.
Дня одержання високих приростів живої маси кращим фронтом годівлі вважається
такий, при якому на кожну тварину є окреме місце біля годівниці. Якщо виходити з
нормативних вимог, згідно з якими для свиней на відгодівлі площа для відпочинку повинна
бути 0,5–0,7 м2, а глибина станка – до 3,5 м, то для кожної тварини необхідно мати фронт
годівлі 0,3 м.
При груповому утриманні свиней на відгодівлі з меншим фронтом годівлі зменшується
середньодобовий приріст, значно погіршується використання кормів.
Свиней відгодовують від 30–35 кг до 120–125 кг протягом 160–175 днів. Годівля
регламентована, дворазова – ранком і ввечері. При формуванні групи на відгодівлю різниця в
живій масі не повинна перевищувати 2–4 кг. У процесі відгодівлі переформування груп не
рекомендується. Важливе значення має вибір матеріалу для виготовлення годівниць.
Дерев'яні годівниці швидко руйнуються і з цієї причини їх рідко виготовляють з деревини.
Годівниці із заліза довговічніші, але коштують дорого.
Підлога є важливим елементом станка. Вона може бути суцільною, щілинною і
комбінованою. Більша частина практиків рекомендують щілинну та комбіновану підлогу.
Вона дозволяє підтримувати параметри мікроклімату і забезпечує видалення гною із станків
та комфортні умови для відпочинку.
Висновок. Відгодівля свиней є найбільш відповідальним періодом виробництва
товарної свинини. На ефективність відгодівлі впливає ряд факторів, основними серед яких є:
порода умови годівлі та утримання.
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Вступ. Переваги турових опоросів в тому, що по-перше, є можливість формувати
відгодівельні групи великих розмірів з однорідним за віком молодняком. Це полегшує працю
тваринників, поголів’я є однорідним, його можна утримувати на однотипних раціонах, які
змінюють відповідно до вікового стану тварин. По-друге, це дає змогу більш раціонально
використовувати капітальні приміщення.
Постановка проблеми, аналіз останніх публікацій щодо її розв’язання. Численними
дослідженнями Ю. В. Засухи, Г. С. Походні, В. М. Волощука та інших, практикою
свинарства доведено, проведення турових опоросів сьогодні мало використовується у
промисловому свинарстві, проте має застосування при традиційній системі.
Мета. Дослідити наукові джерела і описати організацію турових опоросів свиней.
Методика. Синтез та аналіз літературних джерел у розрізі організації турових опоросів
свиней.
Результати. Організація турових опоросів, передбачає: для основних свиноматок
перший тур опоросів у січні-лютому, парування у вересні-жовтні, другий тур опоросів у
червні-липні, парування у березні-квітні. для перевірюваних свиноматок третій тур опоросів
один опорос на рік проводять у травні-червні коли їх можна приймати частково у літніх
таборах, парування у січні.
Як перший тур опоросів, так і другий тур економічно вигідні для господарства,
оскільки отриманий від них молодняк свиней дорощують і відгодовують у літньо–осінній
період на більш дешевих раціонах з добавкою зелених кормів, а утримання поголів’я на
пасовищах в літніх таборах значно зменшує затрати праці і сумарні витрати. Поросята
другого туру менш цінні для господарства, оскільки їх доводиться відгодовувати у більш
складний зимовий період. Тому господарства, які планують продаж двомісячних поросят,
реалізують переважно поросят від другого туру опоросів основних свиноматок. Після цього
свиноматок вибраковують і замінюють молодим продуктивним поголів’ям. Почергове
використання одних і тих самих капітальних приміщень для опоросів економічно вигідне,
оскільки через амортизацію вартість використовуваних будівель і споруд переноситься на
собівартість вироблюваної продукції. Тому наявні в господарстві капітальні приміщення
необхідно використовувати якомога інтенсивніше з метою зниження виробничих витрат.
В залежності від кількості свиноматок тури проходять часто, або рідше. За один тур в
опорос ідуть свиноматки для одного або двох операторів. Коли ж концентрація поголів’я
велика і в господарстві більше тисячі свиноматок, переходять на ритмічні опороси, при яких
за однакові відрізки часу (кроки ритму) дають опорос однакова кількість свиноматок
(технологічна група) і це повторюється на протязі року. Крок ритму та кількість свиноматок
в технологічній групі визначаються для кожного господарства залежно від його потужності
та умов утримання свиней.
З метою організації турових опоросів використовують різні препарати прогестагенів,
які або ін’єктують тваринам протягом певного часу (6-15 днів), або вводять їх у вигляді
піхвових тампонів, спіралей, або згодовують з кормом. Значну увагу приділяють
синхронізації охоти у тварин. При цьому відпадає необхідність щоденного контролю за
охотою та овуляцією це дозволяє планувати час осіменіння тварин та отримання від них
приплоду, поліпшується організація осіменіння.
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У свинарстві сформувалися два напрямки синхронізації охоти: пригнічення на певний
час росту оваріальних фолікулів у групи тварин з поновленням фолікулогенезу після
припинення дії препарату; одночасне викликання регресії жовтих тіл у групи тварин.
У першому випадку тваринам вводять прогестерон протягом часу, характерного для
фази секреторної активності жовтого тіла, що обумовлює інволюцію жовтих тіл. Метод
базується на здатності прогестерону активізувати через механізм зворотного зв’язку
біосинтез фолітропіну. При цьому також зростає чутливість до фолітропіну клітин-мішеней у
тканинах яєчників. Після припинення введення препарату у яєчниках розпочинається
одночасний ріст передовуляційних фолікулів, синхронно настає охота та овуляція. Для
синхронізації охоти у свинарстві широко використовували задавання з кормом протягом 20
днів по 100 мг нестероїдного препарату металібур, що блокує синтез та виділення
фолітропіну. Через добу після останнього задавання препарату вводили тваринам СЖК, ще
через 4 доби – ХГЛ і через 24 години осіменяли. Сурфагон використовують також для
стимулювання статевої функції у свиноматок, ін’єктуючи їм на другий день після опоросу
1500–2000 І. О. СЖК і через 56 годин 2 мл (10 мкг) сурфагону. Сурфагон можна також
застосовувати для підвищення заплідненості при штучному осіменінні. З цією метою
препарат вводять на початку тічки, свиноматкам – 3 мл. Овуляція наступає у свиней – через
39–46 годин після ін’єкції препарату. Заплідненість самок зростає на 10–20 %.
Перше парування ремонтних свинок у племінному ядрі проводять у віці 9–10 місяців
при досягненні живої маси 120–130 кг. У товарному репродукторі, відповідно 11–12 місяців,
110–120 кг. Ремонтних кнурів допускають до парування (взяття сперми) при досягненні
живої маси 130–150 кг, у віці 11–12 місяців.
Техніка парування передбачає визначення охоти у свиноматок кнуром-пробником 2
рази на добу: о 6.00 годині ранку й о 17.00 годині вечора. Час парування (осіменіння)
молодих свинок – через 36 годин від початку охоти, дорослих – через 24 години. Початок
охоти вважається середина проміжку від часу, коли свиноматка останній раз не прийняла
кнура і прийняла перший раз (наприклад, останній раз не прийняла о 6.00, а перший раз
прийняла о 17.00, значить, початком охоти можна вважати 12.30). якщо час парування
випадає на нічний період, то можна парувати ввечері цього ж дня або зранку наступного дня.
Парування проводиться у спеціальному манежі. При паруванні молодих свиноматок з
дорослими кнурами з великою живою масою використовують парувальний станок.
Висновки. Турові опороси дають можливість формувати повноцінні гнізда,
підсаджуючи поросят від одних свиноматок до інших, уникати малоплідних гнізд, а також
відсаджувати поросят від занадто багатоплідних свиноматок, в яких народжується більше
поросят, ніж вони мають діючих сосків. З метою організації турових опоросів
використовують різні препарати прогестагенів, які або ін’єктують тваринам протягом
певного часу (6–15 днів), або вводять їх у вигляді піхвових тампонів, спіралей, або
згодовують з кормом. Опороси проходять у два тури для основних свиноматок перший тур
опоросів у січні-лютому, парування у вересні-жовтні, другий тур опоросів у червні-липні,
парування у березні-квітні. Для перевірювальних свиноматок третій тур опоросів один
опорос на рік проводять у травні-червні коли їх можна приймати частково у літніх таборах,
парування у січні.
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Свинарство в Україні розвивається все більше і більше з кожним роком. Будуються
нові та реорганізуються вже існуючі комплекси, на яких виробляється велика кількість
високоякісної свинини. Традиційно індустріальне виробництво свинини, на території
України, здійснюється на підприємствах потужністю 108, 54, 24 та 12 тис. голів свиней на
рік. Вибір технології, якої дотримуватимуться при вирощуванні свиней, залежить від
чисельності поголів’я, структури виробництва та розмірів капіталовкладень [6]. Тому,
найчастіше на промислових комплексах використовують наступні технології: однофазну,
двофазну та трифазну.
Для однофазної технології характерне утримання поросят від народження до реалізації
на м’ясо в тому ж станку, де був проведений опорос. Тварини протягом всього періоду
вирощування знаходяться в одному приміщенні і залишаються в тій самій групі, тобто,
тварини не відчувають стресу, які за часту виникають при переміщені та перегрупуванні.
Відсутність стресових факторів позитивно відображаються на виході продукції. Так, за
даними різних джерел, збільшується кількість поросят після відлучення на 8 %, також їх
середня маса при переведенні на відгодівлю зростає на 6,5 %. Однак, недостатня
інтенсивність використання дорогої виробничої площі і нераціональне використання
маточних станків призводить до затрати великої кількості коштів, а отже, однофазна
технологія виробництва свинини є найдорожчою в порівнянні з іншими [1, 4].
При двофазній технології гніздо поросят від народження до переведення на відгодівлю
знаходиться в одному станку. Далі, у секторі відгодівлі поросят утримують або гніздами, або
в групових станках більшого розміру [3, 4].
Найбільшою перевагою цього методу є дотримання принципу «все пусто – все
зайнято». Використовуючи двофазну технологію формують групи свиноматок за терміном
поросності для проведення «дружніх» опоросів. Після відлучення свиноматок переводять в
інше приміщення, а їх потомство залишається в станку до трьох-чотирьох місяців.
Відлучення поросят проводять у 26–45 днів, що дозволяє інтенсивніше використовувати
свиноматок, тобто отримувати 2,0–2,2 опоросу на рік [2].
Після дорощування поросят переводять на відгодівлю, при цьому, перегруповуючи їх в
станки по 20–25 голів чи залишаючи групу сформовані ще на першому етапі вирощування по
8–12 голів [2, 4].
Вирощування та дорощування поросят без перегрупувань найбільш доцільно, так як
після відлучення від маток поросята зазнають сильного стресу, але знаходячись в знайомому
місці вони швидше пристосовуються до відсутності свиноматки. Науково доведено, що при
одному перегрупуванні або переведенні, термін відгодівлі збільшується на 7 днів, у випадку
якщо такі дії здійснювалися 2–3 рази – 2–3 тижні [2, 3].
Пропонована технологія виробництва свинини дає великий економічний ефект,
оскільки стресовий стан тварин, обумовлене частими переведеннями і перегрупуваннями,
зводиться до мінімуму, зменшується число конфліктних ситуацій, що позитивно впливає на
розвиток молодняку і ефективність оплати корму продукцією. При вирощуванні поросят цим
способом валове виробництво свинини збільшується на 12–15 %. Це досягається за рахунок
поліпшення умов розміщення тварин, підвищення їх збереження та продуктивності [1, 2].
Найбільш популярною та розповсюдженою в Україні є трифазна технологія. За цією
системою поросят спочатку вирощують в свинарнаках-маточниках, потім у приміщеннях для
дорощування, а відгодовують – у свинарниках-відгодівельниках. При використанні
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трифазної технології за підсисний період отримують поросят живою масою 5–12 кг, на
дорощуванні 18–30 кг, на відгодівлі – від 30 до 110 кг. Вона дає можливість мати
спеціалізовані приміщення для різних вікових груп молодняка, спеціалізувати працю
обслуговуючого персоналу, найбільш раціонально використовувати площі виробничих
приміщень [1, 5].
Як встановлено дослідженнями, при ранньому відлученні поросят (26 днів) від
свиноматки і переведення в інші приміщення виникають стрес-фактори, які здатні викликати
порушення життєвих функцій організму поросят і негативно позначатися на їх
життєздатності, стані здоров’я та резистентності організму, яка знижує енергію росту й
погіршує конверсію корму. За такої технології загибель поросят у перші чотири місяці життя
складає 15–20 %, що вдвічі більше за аналогічний показник порівняно з однофазною і на 9–
12 % – з двофазною [1].
Кожна описана технологія має свої плюси та мінуси, але при контролюванні і зведенні
до мінімуму всіх негативних факторів можна отримати бажані результати.
Отже, для створення високопродуктивного свиногосподарства спочатку слід ретельно
вивчити вплив цілого ряду факторів, що сформують загальну ефективність виробництва,
зважити всі за та проти, при обранні технології виробництва свинини в кожному
конкретному випадку. Найкращим виходом з цієї ситуації є співпраця зі спеціалістами та
науковцями, що працюють в даному напрямі. Разом з тим, слід брати до уваги, що сучасне
промислове виробництво свинини повинно базуватись на потоковій технології, яка
передбачає ритмічне формування однорідних за кількістю та строками осіменіння груп маток
та одержання одновікових груп поросят протягом року. Дрібні ж господарства можуть
базуватись на циклічно-туровій системі виробництва свинини.
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Зростаюча кількість невеликих підприємств громадського харчування потребує
використання машин і пристроїв невеликої продуктивності. Конструктивні параметри
обладнання для подрібнення істотно впливають на товарознавчі властивості січених
напівфабрикатів та готової продукції з них. Найбільш розповсюдженим обладнанням для
виробництва січених м’ясних напівфабрикатів у закладах харчування готельно-ресторанного
господарства України є вовчки (м’ясорубки). Використання такого обладнання з решітками
різних діаметрів дає змогу моделювати товарознавчі властивості напівфабрикатів та готових
виробів з них. Від обладнання, яке використовується для переробки сировини, залежить
якість отриманого напівфабрикату чи готового продукту. М’ясорубки застосовують для
подрібнення сировини у харчовій промисловості. Ручний варіант вже давно застарів і на
зміну йому прийшли сучасні і потужні електричні моделі [1].
Дані прилади настільки міцно увійшли в наше життя, що в даний час без них не
обходиться практично жодна домашня кухня і вже тим більше – професійна. За допомогою
м’ясорубки можна досить швидко і легко обробляти найрізноманітніші види м’яса, птиці та
риби. Крім того, її часто використовують і для приготування деяких овочевих страв і навіть
кондитерських виробів [2].
Побутові м’ясорубки мають порівняно невелику потужність і не призначені для
багатогодинної безперервної роботи. Як правило, вони відрізняються компактністю і
універсальністю, а також простотою використання.
Промислові або, як їх ще називають, професійні м’ясорубки призначені для
використання в сфері громадського харчування, де, як відомо, найчастіше потрібна обробка
просто величезних обсягів продуктів. Відповідно, такі м’ясорубки повинні мати досить
велику потужність, яка дозволить впоратися з необхідними обсягами м’яса, а також здатність
безперервно працювати протягом довгого часу.
Практика показує, що і 300 Вт вистачає для подрібнення невеликої кількості м’яса без
жил і кісток, але таку м’ясорубку серйозніші завдання швидко виведуть її з ладу. Чим
потужніша машина, тим вона надійніша і тим з більшим обсягом продукту впорається за
один прийом. Оптимальним варіантом вважається потужність приладу 500–900 Вт [3].
Сучасна електрична м’ясорубка укомплектована такими основними деталями і
вузлами: приладом з міцного пластику для проштовхування продуктів до холодильника
пристрої; лотком або чашею; корпусом м’ясорубки з металевого сплаву; приводом від
електродвигуна; редуктором; основним корпусом; електричним двигуном; ніжками з гуми
для запобігання ковзання по столу під час роботи; світлодіодом, який вказує, що м’ясорубка
включена; реверсом; аварійною кнопкою стоп; пуском; решіткою для виходу нагрітого
повітря; блоком затиску; фіксатором; введенням для кабеля живлення та зажимом для
заземлення.
Корпус м’ясоприймача, де відбувається переробка, складається з аналогічних частин,
що і ручний варіант: металевий корпус; приймач і лоток або чаша; основною деталлю
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м’ясорубки є шнековий вал, який забезпечує проходження продуктів всередині виробу до
самого виходу; різання і подрібнення продуктів перед проходженням їх через спеціальні
сталеві пристрої здійснюється за допомогою ножів; за допомогою решіток отримують фарш
різної консистенції від великого до самого дрібного помелу; гайка фіксації.
Залежно від моделі до основних частин можуть бути додаватися: решітки з різного
діаметру отворами; додаткові ножі; оригінальні насадки або тертки для переробки овочів і
фруктів; пристосування для формування тіста; конічна насадка для виготовлення домашньої
ковбаси, сосисок та сардельок.
Сучасні моделі електричних м’ясорубок передбачають використання спеціальних
насадок для шинкування овочів.
В науковій роботі представлено технічні характеристики трьох моделей м’ясорубок:
Saturn ST-FP0094 (Україна), Zelmer 887.83 (Польща) та Moulinex ME 659 (Франція), для яких
зроблено аналіз переваг і недоліків даного обладнання.
Зокрема, польські м’ясорубки Zelmer надійні, високої якості і виконують свою роботу
на професійному рівні. Хоча за час користування була виявлена крихкість пластику
шестерень всередині машини, що є помітним мінусом.
Топ кращих електричних м’ясорубок продовжує французька компанія Moulinex.
Номінальна потужність пристрою набагато більша, ніж у інших виробників. Так само
продукція компанії відрізняється надійністю, довговічністю, але водночас і високою
вартістю, що часто лякає покупців.
Українська фірма Saturn є найбюджетнішою фірмою. Відрізняється простотою у
використанні, міцним корпусом, але невеликою надійністю і довговічністю. Нерідко
проблемою даних м’ясорубок є поломки внутрішні шестерень.
Сучасні м’ясорубки комплектуються різними додатковими насадками. Цікава насадка
«кеббе» – для виготовлення м’ясних трубочок. Експериментуючи з наповнювачем для
сосисок, можна готувати різні делікатеси. Багато виробників навіть комплектують свої
м’ясорубки книгою рецептів спеціально для насадки «кеббе». Деякі м’ясорубки мають у
комплекті різні терки і навіть прес для цитрусових.
Висновок. Електром’ясорубки є потужним, довговічним і надійним обладнанням, що
дозволяє не тільки максимально прискорює процес приготування їжі, але і виготовляти в
закладах громадського харчування різноманітні м’ясні та інші страви.
Аналіз літературних джерел і безпосереднє використання в закладах ресторанного
господарства дозволяє зробити висновок, що українські виробники поки не можуть
похвалитися оригінальністю зовнішнього вигляду і високими технічними показниками
приладів, хоча їх ціна порівняно з іноземним зразками і невисока.
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М’ясна промисловість є однією з стратегічних галузей економіки України і покликана
забезпечувати стійке постачання населення якісними та безпечними продуктами харчування.
У той же час сучасні економічні умови загострили кризу управління виробництвом, а
формування конкурентного середовища з великою кількістю зарубіжних компаній змусило
керівників промислових підприємств звернути увагу на якість вироблених ними товарів.
Таким чином, успіх подальшого розвитку можуть досягти тільки ті, хто приділяє особливу
увагу перегляду і оптимізації внутрішніх процесів, а також вдосконалення системи
планування, обліку та управління. Серед основних тенденцій вітчизняного м’ясного ринку
останніх років спостерігається збільшення попиту споживання охолодженого м’яса. М’ясо є
продуктом, швидко змінює свої якісні характеристики під впливом внутрішніх чинників –
породи, кількості мікрофлори на поверхні сировини, величини рН, а також зовнішніх – часу,
вологості, санітарного стану навколишнього середовища, і особливо температури.
Підтримка й забезпечення низької температури – основна проблема збереження якості
охолоджених продуктів і невід'ємна частина системи прогнозування. Вищенаведені фактори
окремо або в різних поєднаннях між собою знаходить відображення у зміні стійкості при
зберіганні та органолептичних характеристиках вже готового продукту. Заздалегідь
встановлені терміни придатності в технічній документації не завжди бувають досяжні через
відхилення тих чи інших факторів в технологічному процесі. Відсутність контролю на
критичних етапах потребує змін на останніх етапах технологічних процесів і додаткових
фінансових витрат на забезпечення якості продукту.
Великий внесок у вивчення впливу температури, рН, умов зберігання, способів
упаковки внесли вітчизняні та зарубіжні вчені: Л. Ляйстнер, С. Денніс, М. Стрінгер,
А.Б. Лісіцин, А. Н. Спиркин, Л. А. Бушкова, Г.З. Якубов, І. А. Рогов, І. М. Чернуха,
А.А. Семенова, М. А. Дібірасулаев та ін. Однак більшу увагу в дослідженнях приділялася
кінцевим характеристикам продукту, а не оцінці сукупного впливу технологічних факторів в
ланцюжка виробництва. Проведені дослідження не враховували багатофакторний аналіз з
використанням системних інструментів оцінки збереження стабільності показників
охолоджених напівфабрикатів. Питаннями застосування процесного підходу та системного
аналізу в сукупності з прийняттям рішення займалися М. Еддоус, А. І. Громов, В.А.
Панфілов, Ю. А. Івашкін, В. М. Кантере та ін. Проте дані роботи проводилися без
урахування специфіки м’ясної галузі.
Стабільністю якості і безпекою випускається м'ясної продукції необхідно і можливо
оперативно управляти, розглядаючи її не як одиничний показник готового продукту, а як
контрольовану багатофакторну систему виробництва. Для цього доцільно використовувати
різні сучасних підходи та методи інформаційних технологій, що дозволяють прогнозувати
можливі зміни в продукті. У зв’язку з цим створення референтної моделі управління
технологічними процесами, що передбачає встановлення точок оперативного прийняття
рішення з метою прогнозування термінів придатності та попередження невідповідності є
своєчасною і актуальною.
Об’єкт: свинина охолоджена в напівтушах; шийка свиняча у вакуумній упаковці,
охолоджена; свинина духова у вакуумній упаковці, охолоджена. Предмет: технологічні етапи
виробництва м’ясних охолоджених напівфабрикатів. Науково обгрунтовані і визначені
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керуючі впливи в точках оперативного виробничого контролю за рахунок відстеження
тривалості зберігання м'ясної сировини, величини рН м’ясної сировини, температури
навколишнього середовища з метою зниження реалізації біологічного ризику.
Аналіз наукових даних, представлених у літературному огляді, виявив необхідність
розгляду технологічних процесів в сукупності з ризиками (факторами) і методами підтримки
прийняття рішення, і апробування пропонованої моделі в промислових масштабах. Для
реалізації цієї роботи, досягнення мети і вирішення поставлених завдань був складений план
проведення науково-дослідної роботи. Проведення досліджень проводилося за наступними
етапами.
На першому етапі був описаний технологічний процес виробництва охолоджених
порціонних напівфабрикатів, проведено аналіз ризиків і виявлені найбільш значущі фактори,
що визначають динаміку зміни показників якості та безпеки готового продукту, а також
термінів придатності при зберіганні.
На другому етапі отримані експериментальні дані та проведено аналіз впливу різного
поєднання кількох факторів: температури, часу, умов зберігання перед обвалкою м’ясної
сировини і його рН на показники, регламентовані єдиними санітарно-епідеміологічні та
гігієнічні вимоги до товарів, що підлягають санітарно-епідеміологічному нагляду
(контролю), у тому числі мікробіологічні (КМАФАнМ, БГКП, сульфідредуцірующіе
клостридії, S.aureus, сальмонели, L.Monocytogenes, цвілі, дріжджі); і показники якості, що
регламентуються технічними документами, у тому числі органолептичні та фізико-хімічні
показники (масова частка вологи, масова частка жиру, масова частка білка, рН).
На третьому етапі була запропонована модель прогнозування реалізації ризиків
залежно від впливають параметрів в ході технологічного процесу.
На четвертому етапі були визначені точки обов’язкового виробничого контролю
(топку) і описана мережу технологічних процесів з використанням методології IDEF у
вигляді структурованих інформаційних і матеріальних потоків. Дана модель узагальнила
інформацію по виробничим стадіями, представивши виробництво напівфабрикатів як цілісну
технологічну систему. У результаті були встановлені ключові вимоги до обсягу інформації,
визначені точки обов’язкового виробничого контролю, сформований алгоритм управління
показниками безпеки та якості, використовуваний для результативного функціонування
системи.
В якості об’єктів дослідження в роботі виділені: свинина охолоджена в напівтушах;
шийка свиняча у вакуумній упаковці, охолоджена; свинина духова у вакуумній упаковці,
охолоджена; свинна лопатка без кості використовується для жарки, варки тушкування).
Для оцінки досліджуваних об’єктів визначали наступні показники: 1 – вміст вологи; 2 –
вміст білка; 3 – вміст жиру; 4 – вміст золи; 5 – масову частку кухонної солі; 6 – зміст нітриту
натрію; 7 – активну кислотність (рН); 8 – активність води (aw); 9 – перетравність білків in
vitro; 10 – жирнокислотний склад ліпідів; 11 – амінокислотний склад білків; 12 – КМАФАнМ
КУО в 1 г; 13 – БГКП (колі-форми); 14 – бактерії роду Salmonella; Відбір проб для
органолептичних і фізико-хімічних досліджень та підготовку їх до аналізу здійснювали за
ГОСТ 4288-76. Для визначення показників, що характеризують готову продукцію з точки
зору якості і безпеки, були використані методики, регламентовані нормативними, керівними
та методичними документами.
Модель використана підприємствами м’ясної промисловості в якості основи при описі
блок-схем технологічних процесів у рамках розробки та впровадження систем безпеки
харчової продукції. Запропонована робота включена в програму навчання в рамках
підготовки до сертифікації в Системі добровільної сертифікації ХАССП-М'ЯСО.
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Під гігієною молочних продуктів розуміється сукупність умов і необхідних заходів для
їх виробництва, зберігання і реалізації, що забезпечують безпеку, хороші органолептичні
показники і корисність при вживанні в їжу. Якість харчових продуктів – сукупність
властивостей, що відображають їх здатність забезпечувати потреби людини в харчових
речовинах, органолептику, безпеку для здоров'я споживача, стабільність складу і збереження
споживчих властивостей.
Згідно Codex Alimentarius (Кодекс Аліментаріус) розрізняють дві групи показників
якості: показники реалізації і показники безпеки.
Показники реалізації (ПР): хімічний склад, харчова цінність, органолептичні
властивості, упаковка, стабільність в зберіганні (здатність зберігати свої властивості
протягом установленого терміну зберігання при певних умовах), інформація про харчову
цінність і способи застосування, нанесена на упаковку, зручність застосування; ціна на
продукт та ін. ПР визначаються стандартами, технологічними та іншими нормативнотехнічними документами [1].
З одного боку, ці показники відображають вимоги споживача, з іншого – можливості
виробника, рівень розвитку техніки і технології. Чим повніше ПР задовольняють вимоги
споживача, тим вища якість і конкурентоспроможність продукту. Показники безпеки (ПБ),
на відміну від вимог по реалізації, носять не договірний, а обов'язковий характер, незалежно
від того, включаються ПБ в нормативно-технічну документацію чи ні. ПБ можна розділити
на фізичні, хімічні і мікробіологічні.
До фізичних показників відносять забруднення продукту сторонніми речовинами
(металевими предметами, осколками скла, папером, гноєм, брудом, волоссям, комахами та
ін), попадання яких в організм може завдати шкоду здоров'ю або викликати різко негативну
емоційну реакцію споживача [2].
До хімічних показників відносяться забруднення продукту токсичними сполуками:
важкими металами (свинцем, кадмієм, міддю, ртуттю, цинком), токсинами, пестицидами,
нітратами, антибіотиками, залишками інших лікарських засобів і т. д.
До мікробіологічних показників відносять наявність і кількість шкідливих
мікроорганізмів, здатних виробляти токсини і викликають захворювання споживача.
Необхідною умовою харчових захворювань є наявність у продукті і розмноження
збудників до певного (критичного) рівня. В даний час рекомендується для забезпечення
безпеки молочних продуктів розробляти і реалізовувати системи на основі «аналізу
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небезпеки нанесення шкоди споживачеві і продукту в критичних контрольних точках»
(система якості НАССР). Під контрольними точками розуміють етапи виробничого процесу,
на яких необхідно вживати заходів, що виключають появу тих чи інших вад продукту.
Подібна система включає: правильний вибір критичних контрольних точок (ККТ); аналіз
шкоди якості, який може бути нанесений у кожній ККТ; оптимальні і граничні параметри
процесу або складу продукту; моніторинг: систематичний контроль за нормованими
показниками, коригувальні дії в разі відхилень процесу від оптимально можливого рівня.
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У світлі завдання поліпшення структури харчування все більшого значення набуває
питання використання в м’ясних продуктах овочів, які є джерелами багатьох важливих
харчових речовин, у тому числі вітамінів, мікро- і макроелементів. Загальновідома позитивна
роль харчових волокон, які містяться в клітинних стінках овочів і істотно впливають на
процес травлення, виділення з організму шкідливих токсичних речовин. Низька калорійність
овочевих мас є додатковим аргументом для їхнього використання у висококалорійних
м’ясних продуктах.
Використання овочевої сировини при виробництві м’ясних продуктів дозволяє не
тільки збагатити їх біологічно активними речовинами, але й нормалізувати кислотність в
організмі людини, підвищити засвоюваність цих продуктів. Як об’єкти дослідження були
обрані овочі, які доступні для використання протягом усього року, досить дешеві і є
культурами, які вирощуються в усіх регіонах України.
Зазначені обставини визначають доцільність використання овочів при виробництві
м’ясних продуктів. Однак, застосування овочевих мас пов’язано з рішенням завдання
сумісності їх з м’ясною сировиною й необхідністю одержання готового продукту із заданими
якісними характеристиками. З огляду на відсутність комплексних досліджень у цьому
напрямку, представлена робота є актуальною.
Метою роботи є розробка технології м’ясних виробів з використанням овочевої
сировини. Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні основні
задачі: дослідити функціонально-технологічні властивості (ФТВ) овочевої сировини;
дослідити ФТВ модельних м’ясо-овочевих систем; встановити механізм формування
структури комбінованих м’ясних систем з овочами; дослідити вплив овочів на паштетні
маси; розробити технологічні параметри введення овочів у фаршеві вироби; розробити
технологічні параметри введення овочів у паштетні вироби; провести рецептурну
оптимізацію інгредієнтного складу м’ясо-овочевих виробів; встановити вплив овочевих мас
на строк зберігання варених ковбас і паштетних виробів; дати оцінку якості готових
продуктів, яка включає хімічний склад, ступінь збалансованості харчових речовин, рівень
біологічної цінності, комплекс органолептичних і технологічних показників; дати техніко268
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економічну оцінку результатів дослідження; провести промислові апробації і впровадити
нову технологію.
Об’єкт дослідження – технологія комбінованих м’ясних продуктів.
Предмет дослідження – м’ясні вироби з овочевими масами.
Методи дослідження – комплекс традиційних і сучасних фізико-хімічних,
мікробіологічних і технологічних методів дослідження.
На підставі результатів вивчення функціонально-технологічних властивостей овочевої
сировини і структуроутворення комбінованих м’ясо-рослинних систем науково обґрунтовані
можливість і доцільність використання овочевих мас в технології варених ковбас і
паштетних виробів.
Виявлено закономірності зміни функціонально-технологічних властивостей, структури
і мікроструктури м’ясо-рослинних систем, а також взаємодія білків тваринної і рослинної
сировини. Запропоновано механізм структуроутворення м’ясних систем під впливом
овочевих мас і показана можливість спрямованого регулювання структури. Проведено
математичне проектування рецептурного складу, що враховує специфіку сировинних
інгредієнтів. Встановлено вплив овочевої сировини на біологічну та енергетичну цінність, а
також якісні показники ковбасних виробів.
На основі проведених теоретичних та експериментальних досліджень розроблена
технологія ковбасних виробів і паштетів з овочевою сировиною. Розроблено проект
нормативної документації на нові види м’ясних виробів з овочами "Ковбаси варені з
овочевими добавками", "Ковбаси ліверні з овочевими добавками".
На основі інструментальних та органолептичних досліджень встановлено збереження
якісних показників ковбас та підвищення виходу на 1,5...5 % у порівнянні із традиційними
виробами. Встановлено, що регламентований строк зберігання ковбасних виробів з овочами
не змінюється. Доведено, що використання овочів у ковбасних виробах знижує негативні
мікробіологічні, ферментативні та окислювальні процеси, які викликають порчу продукту
при зберіганні.
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ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Актуальність. На сьогоднішній день інтенсивно розробляються нові комбіновані
харчові продукти, які містять в своєму складі, поряд з м’ясною сировиною, інші види
сировини тваринного і рослинного походження. Нажаль на виробництві такі продукти не
завжди мають високу якість та підвищену харчову цінність. Тому для розширення
асортименту якісної продукції передбачає широке застосування нетрадиційної сировини,
створення та удосконалення науково обґрунтованих технологій.
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Технологія виробництва структурованих харчових продуктів ґрунтується на реалізації
функціональних властивостей інгредієнтів сировини, які в технологічному потоці здатні до
утворення структурованих систем.
М’ясо з риби є важливим джерелом повноцінних білків, які необхідні для побудови
клітин організму людини (альбумінів – розчинних у воді; глобулінів – розчинних у слабких
розчинах солей і кислот та деяких складних білків, що містять фосфор). Білки риби
засвоюються легше, ніж білки м'яса. М’язова тканина риби порівняно з м’ясом м’якша і
ніжніша, оскільки колаген (білок сполучної тканини риби) менш стійкий проти нагрівання і
швидше переходить у глютин.
Щоб надати харчовим продуктам відповідної консистенції, необхідно застосовувати
харчові добавки та білоквімісні наповнювачі, які модифікують і стабілізують їх структурномеханічні властивості. Це достатньо велика група речовин різноманітної хімічної природи як
рослинного, так і тваринного походження, що мають полімерну природу. Класифікують
натуральні гідроколоїдні стабілізаційні системи залежно від морфологічної належності:
білкової природи (желатин, казеїнати, альбумін); крохмаль і його модифіковані види;
екстракти водоростей (агар, альгінати, карагінан).
Бургери – котлети, виготовлені з м’ясної, рибної та рослинної сировини, спеціальних
спецій. Панірування немає. Розділ м’яса – вручну, ліплення – автоматичне. Після формовки
котлети підлягають шоковому замороженню в спеціальній шоковій камері. Реалізовується
тільки на вагу, в замороженому вигляді. Не підлягає повторному заморожуванню. Вага
одного бургера – 70 г.
Метою досліджень є розробка рецептур та удосконалення технології нових
комбінованих м’ясо-рибних продуктів для розширення асортименту.
Об’єкти дослідження: технологія комбінованих м’ясопродуктів з поєднанням рибної,
м’ясної та рослинної сировини та з додаванням рибного гелю.
Предмет дослідження: філе куряче, бедро куряче, скумбрія, картопля в мундирі, рибний
гель.
Результати досліджень. Нами досліджувались м’ясо-рибні напівфабрикати на основі
рибного гелю, скумбрії, білого і червоного м’яса курчат бройлерів і вареної картоплі. Для
отримання рибного гелю використовували альгінат натрію, стабілізаційні комплекси,
регулятори рН, рибний фарш і воду на гідратацію згідно ТУ У 15.2 – 36139851 – 001:2010.
Для зменшення собівартості продукції, досягнення максимального технологічного
ефекту, розширення асортименту продукції при розробці рецептур бургерів використовували
рибний гель.
Процес виробництва гелю проводять з використанням змішувачів і гомогенізуючого
обладнання. Гомогенізована композиція вивантажувалась в ємності, шаром не товще 20 см і
охолоджувалась при температурі не вище 8º С протягом 24–48 год. при температурі
зберігання 0–4 ºС. Отримані м’ясо-рибні напівфабрикати (бургери) з застосуванням
глюконату кальцію та альгінату натрію мали високі органолептичні і технологічні
показники, що дозволяє рекомендувати дану технологічну розробку виробництву.
Необхідно зазначити, що технологія виробництва структурованих харчових продуктів
ґрунтується на реалізації функціональних властивостей інгредієнтів сировини, які в
технологічному потоці здатні до утворення структурованих систем. Щоб надати харчовим
продуктам відповідної консистенції, необхідно застосовувати харчові добавки та
білоквімісні наповнювачі, які модифікують і стабілізують їх структурно-механічні
властивості.
В роботі використовуємо гідроколоїди, а саме альгінату натрію для покращення
сенсорних характеристик м’ясо-рибних напівфабрикатів. Досліджували вологу, рН,
пластичність, вологозв’язуючу здатність та зміну маси напівфабрикату при формуванні,
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замороженого, розмороженого та готового продукту. Можна зробити висновок, що як
волога, ВЗЗ, так і пластичність після термічної обробки значно знизились. Термічну обробку
проводили шляхом смаження з додаванням рослинної олії. Також змінювалась маса виробу
до заморожування маса становила найбільшу масу, поступово, майже у всіх зразках,
знижувалась, найменша маса після термічної обробки, зміна маси напівфабрикатів.
Наведене свідчить, що отримані м’ясо-рибні напівфабрикати з застосуванням рибного
гелю забезпечить регулювання виходу продукції та скорегує у процесі виробництва
технологічні характеристики багато-компонентних систем. Найкращими результатами
рецептур виявились № 1, 3. Консистенція змінюється по щільності від останнього до 1
зразка, рівномірно розподілені компоненти фаршу на розрізі. Запах приємний у всіх зразках,
притаманний даному продукту, у 1 зразку занадто відчутний запах риби. Смак притаманний,
приємний.
Висновки. За час проведення лабораторних дослідження удосконалено технологію
запікання м’ясомістких продуктів.
Дані по можливості підвищення технологічних
показників м’ясо-рибних бургерів дозволяють рекомендувати в якості рибної сировини
їстівну частину скумбрії. Раціональна частка скумбрії в рецептурі м’ясо-рибних бургерів
повинна складати від 10 % до 15 %. Для покращення текстури м’ясо-рибних бургерів
частину м’яса скумбрії рекомендовано вносити у вигляді рибного гелю у співвідношенні
альгінат натрія: глюконат кальція: вода: риба. Розроблена технологія і рецептури мають
реальні перспективи до впровадження у виробництво.
На основі проведених досліджень надані рекомендації, що для покращення
текстури м’ясо-рибних бургерів частину м’яса скумбрії рекомендовано вносити у вигляді
рибного гелю у співвідношенні альгінат натрію : глюконат кальція : вода : риба. Комплексно
досліджено фізико-хімічні, органолептичні, мікробіологічні показники та визначена харчова
цінність сирих та готових м’ясо-рибних напівфабрикатів (бургерів).
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Національний університет біоресурсів і природокористування України
Хлібобулочні вироби завжди присутні в раціоні людини. В останні роки зросла потреба
в борошні вищих ґатунків, що йдуть на їх виробництво. У той же час розширилося коло
виробників і постачальників цієї продукції на продовольчий ринок. Зерновиробники,
прагнучи підвищити економічну ефективність від реалізації своєї продукції, все більше
віддають перевагу реалізації не самого зерна, а продуктів його переробки, для чого і
розвивають міні-цехи з переробки зерна і виробництва хлібобулочних виробів.
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Під час оброблення зерна і переробки його на борошно, втрачається велика кількість
активних поживних речовин, які корисні для людського організму. Головною метою,
сучасного виробника є створення екологічного та поживного продукту, який міг би
компенсувати енергозатрати людини. Кожен продукт, має бути корисним, містити велику
кількість біологічно активних речовин.
У технологіях хлібобулочних виробів пшеничний зародок використовується як у
нативному вигляді, так і у вигляді продуктів його переробки [1]. Авторами даної розробки
запропоновано використовувати зародок пшениці у кількості 2…5 % від маси борошна під
час отримання хлібобулочних виробів із пшеничного борошна I та II ґатунків і 5 % замість
обдирного борошна – під час виробництва житньо-пшеничного хліба «Український новий».
Готові вироби відмічаються високими органолептичними показниками якості та підвищеним
вмістом білка, багатого такими незамінними амінокислотами, як лізин, триптофан, метіонін.
Можна використовувати й подрібнений зародок пшениці у технології хлібобулочних
виробів, додаючи його до пшеничного борошна вищого та першого ґатунків у кількості
5…15% від його маси [2].
З одного боку, у міру збільшення дозування зародків пшениці інтенсифікуються
процеси дозрівання тіста, що зумовлюється підвищенням активності бродильної мікрофлори
за рахунок внесення разом із зародками вітамінів, мінеральних речовин та амінокислот. З
іншого боку, внесення зародків пшениці у значних кількостях призводить до погіршення
структурно-механічних властивостей тіста через наявність у ньому активатора протеолізу
глютатіону, що й лімітує його рецептурну кількість.
Пшеничний зародок у нативному вигляді не завжди знаходить застосування в
технологіях хліба, оскільки має невеликі терміни зберігання через вміст здатних до швидкого
окиснення ліпідів, що можуть негативно впливати на якість виробів.
Найбільш поширеними шляхами розв’язання цієї проблеми є стабілізація якості
зародків пшениці, більшість з них спрямована на інактивацію гідролаз і оксидоредуктаз. Так,
відомі способи обробки зародків за допомогою опромінення електромагнітними
коливаннями інфрачервоного та ультрафіолетового діапазонів, висушування їх у «киплячому
шарі» за температури 130…140 °С , обробка парою [3].
Крім того, зменшити негативний вплив ферментів на ліпідний комплекс зародків
можливо за рахунок внесення під час приготування тіста органічних кислот, наприклад,
аскорбінової [4].
Слід зазначити, що більшого поширення набуло використання в технології борошняних
виробів саме продуктів переробки зародків пшениці, асортимент яких досить різноманітний.
До них можна віднести олію зародків, цілі знежирені зародки, пластівці, борошно, шроти
тощо [5].
Як відомо, переробка зародків пшениці, у першу чергу, спрямована на отримання
зародкової олії, яка є цінним продуктом із великим вмістом поліненасичених жирних кислот
і вітамінів. Вихід, кількісний і якісний хімічний склад олії значною мірою зумовлені
технологією її одержання. Олію отримують шляхом пресування або екстрагування (СО 2екстракція, спиртова екстракція) зародків пшениці [6].
Особливе місце серед продуктів переробки зародків пшениці займає шрот зародків
пшениці, хімічний склад якого коливається залежно від способу отримання зародкової олії.
За умови внесення 3 і 5 % до маси пшеничного борошна вищого ґатунку обсмажених
зародкових пластівців можна отримати хлібобулочні вироби лікувально-профілактичного
призначення. Дослідні зразки хліба характеризуються приємним горіховим здобним
присмаком і ароматом. Також рекомендується вносити більшу кількість пшеничних
пластівців – 10% до маси борошна, що, поряд із підвищенням харчової цінності, приводить
до інтенсифікації процесу кислотонакопичення в пшеничному тісті. Завдяки цьому способу
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підвищується якість готових виробів, їх мікробіологічна чистота і харчова цінність хліба,
сповільнюється процес черствіння [7].
Висновок. Отже, зародки пшениці і продукти їх переробки знайшли широке
використання у хлібопекарській галузі для підвищення харчової цінності хлібобулочних
виробів як за кордоном, так і в Україні. Проте застосування нових технологій переробки
зародків пшениці, спрямованих на максимальне використання їх харчової та біологічної
цінності, приводить до появи якісно нових продуктів із зародків пшениці. Застосування
зародкового борошна дозволяє розширити асортимент виробів, випускати високоякісну,
корисну для організму людини продукцію. Регулярне споживання такого хліба сприяє
підвищенню стійкості організму до несприятливої дії довкілля, прискоренню видужання
хворих, підвищенню тонусу у стресових ситуаціях і навантаженнях.
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О. А. Холодова. – Одеса, 2011. – Вип. 40 (1). – С. 127–130.
6. Махмудов Р. А. Исследование физико-химических показателей масла из
зародышевых хлопьев зерна пшеницы / Р. А. Махмудов, К. Х. Мажидов, Ю. И. Макиенко //
Хранение и переработка сельхозсырья. – 1996. – № 2. – С. 17.
7. Рецептуры композитных смесей для хлебобулочных изделий по показателям
качества белка / Т. Санина, Е. Пономарева, О. Воропаева, В. Рыжков // Хлебопродукты. –
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УДК 637.2
ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ВЕРШКОВОГО МАСЛА
Є.Г. ЖОГЛО, студент
Наукові керівники – В. Г. БУРАК, к. т. н., доц., І. І. МЄРНА, ст. викл.
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Проблема їжі завжди була однією з найважливіших проблем, що стоять перед
людським суспільством. Усе, окрім кисню, людина отримує для своїй життєдіяльності з їжі.
Середнє споживання її в добу складає біля 800 г (без води) і біля 2000 г води. Це надало
право І. В. Павлову в 1904 році присвоєння йому Нобелівській премії сказати: "Недаремно
над усіма явищами людського життя панує турбота про насущний хліб" [1].
Людство випробовувало і продовжує відчувати дефіцит продуктів харчування. Проте
просте збільшення споживання їжі не може вирішити усіх проблем, пов'язаних з
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харчуванням. Воно має бути раціональним, відповідати основним положенням науки про
харчування, вимоги якої повинні враховуватися при розробці стратегії розвитку харчової
промисловості [1].
Жири і олії є обов'язковим компонентом їжі, енергетичним і структурно пластичним
матеріалом для людини, постачальником ряду необхідних для нього речовин, тобто є
незамінним чинником харчування, що визначає його біологічну ефективність.
Рекомендований вміст жирів в раціоні людини (за калорійністю) складає 30–33 %, а в
масових одиницях - в середньому 90 – 100 г на добу, у тому числі безпосередньо у вигляді
жирів 45–50 г. Тривале обмеження жирів в живленні і систематичне використання жирів з
пониженим вмістом необхідних компонентів призводить до відхилень у фізіологічному стані
організму: порушується діяльність центральної нервової системи, знижується стійкість
організму до інфекцій, скорочується тривалість життя. Але і надмірне споживання жирів
небажане, воно призводить до ожиріння, серцево-судинних захворювань і інших небажаних
явищ. Тому дуже важливо споживати жири і олії зі збалансованим хімічним складом, тобто
підвищеній біологічній цінності, що містить вітаміни і інші біологічно активні
речовини (БАР).
На даний час в харчовій промисловості особливо актуальні дослідження, спрямовані на
розробку технологій приготування на базі місцевої сировини нових, екологічно чистих
продуктів з лікувальними властивостями, із специфічним ароматом, з підвищеною
стабільністю, конкурентно здатних на світовому ринку [2]. Великий внесок у розвиток теорії
і практики олійництва внесли Казанський М. М., Бєлоусов А. П., Грищенко А. Д., Кук Г. А.,
Коваленко М. С. і багато інших.
Відомо, що харчова цінність культивованих і дикорослих плодів і ягід визначається
вмістом в них БАР – вітамінів, органічних кислот і амінокислот, макро- і мікроелементів,
вуглеводів, фенольних і пектинових речовин, фітонцидів [2]. На наш погляд, великі
перспективи у вирішенні вказаної проблеми має використання ягід горобини червоної.
Горобина червона усім добре знайома і широко поширена на території України.
Плоди горобини давно відомі в народі своїми цілющими властивостями і когут бути
постачальником багатьох вітамінів, амінокислот, флавоноїдів, інших біологічно активних
речовин, а також макро- і мікроелементів. У роботі поставлена мета вивчити склад і
властивості горобини, а також можливість використання продуктів її переробки у
виробництві вершкового масла. Буде досліджуватися
оптимальна доза внесення
горобинових добавок в олію, їх вплив на збереженість, а також органолептичні і фізикохімічні характеристики вершкового масла.
Висновок. Актуальність цієї роботи полягає в тому, що в ній приділяється увага
важливій проблемі: збагачення продукту широкого споживання, тобто вершкового масла,
біологічно активними речовинами природного походження з одночасним збільшенням
термінів зберігання вершкового масла.
Література
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УДК 664.5:663.8
НАСТІЙ МУСКАТНОГО ГОРІХА ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ
АСОРТИМЕНТУ КРАФТОВОГО ПИВА
О. ЖОСАН, магістрант
Науковий керівник – М. М. ЖЕПЛІНСЬКА, к. т. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
На сьогодні технологія виробництва пива спрямована на розробку нових сортів з
додаванням нетрадиційної рослинної сировини, яка надає напою специфічних особливостей
смаку та збільшує попит на продукцію. Крім того, пиво, виготовлене з додаванням рослинної
сировини, має свої переваги: функціональну направлену дію, покращені органолептичні та
фізико-хімічні показники, більш тривалий термін зберігання.
Додаючи до складу пива антиоксиданти рослинної сировини, можна зменшити
оксидативний і токсичний вплив алкоголю на організм людини. Нешкідливі антимікробні та
протифунгіцидні речовини природного походження у разі додавання до пива можуть
покращити його якісні показники, запобігти контамінації мікроорганізмами та застосуванню
консервантів у технології виготовлення напою [1].
В минулому додавання деяких спецій забезпечувало довготривале зберігання свіжості
пива, маскувало сторонні присмаки і навіть попереджало псування пива. Трави слугували
заміною хмелю, надаючи пиву певну гіркоту і своєрідну терпкість. Зараз, навпаки, спеції і
трави використовують для отримання пива з незвичайним смаком і ароматом. Їх додають у
вигляді водно-спиртових настоїв при кип’ятінні сусла, під час бродіння, в період
доброджування або безпосередньо перед розливом в пляшки. При виробництві такого пива
можна використовувати як світлий так і темний пшеничний солод. Для досягнення
найкращого результату в виробництві пива з травами і спеціями необхідно витримувати
готову продукцію на протязі 2-3 місяців. За цей час пиво набуває більш насиченого аромату
доданих компонентів, в ньому підвищується вміст спирту і зникає різкий присмак [2].
Найбільш широко у виробництві пива як в давнину так і сьогодні використовують
корицю, коріандр, імбир, мускатний горіх, перець, ваніль, різноманітні трави, квіти, хвойні
рослини, а також змішані композиції ягід і фруктів.
Мускатний горіх має сильний, приємний, властивий мускатному горіхові аромат, а
ядро відрізняється високою маслянистістю [3]. Насіннєве ядро мускатного горіху містить 515 % ефірної олії з пекучим смаком і специфічним ароматом, клітковину, щільну жирну олію
(25–40 %), вуглеводи. Основу мускатної ефірної олії становлять ароматичні і терпенові
вуглеводні - пінени і камфен, а також дипентен, міристінол, гераніол, терпеніол та інші [4].
Мускатний горіх вживають для активізації всмоктування їжі, в основному в тонкому
кишківнику, надає в’яжучу та заспокійливу дію, допомагає при загальній втомі, наповнює
енергією, стимулює кровообіг, апетит [5].
Мускатний горіх як пряно-ароматична сировина багата на ефірну олію, флавоноїди,
мікро- та макроелементи, яка здійснює позитивний вплив на організм людини. Екстрагувати
пряно-ароматичну сировину рекомендується способом настоювання (мацерації), так як він не
потребує складного і дорогого технологічного обладнання, кваліфікованого персоналу,
легкий у проведенні для міні-пивоварень. Для вилучення компонентів пряно-ароматичної
сировини обрано водно-спиртові розчини, так як вони є кращими розчинниками ефірної олії
порівняно з водою. Пряно-ароматичні настої рекомендується вносити у пиво перед
доброджуванням.
Метою досліджень є отримання водно-спиртових настоїв з пряно-ароматичної
сировини, а саме з мускатного горіху, і розроблення нового виду пива на їх основі.
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Методика. Для проведення досліджень насамперед готували водно-спиртові розчини з
концентраціями 45, 50 та 55 % об. спирту. Для цього брали дистильовану воду і спирт
міцністю 96,3 % об. 10 г подрібненого мускатного горіху додавали в 90 см3 водно-спиртових
розчинів. Таким чином, було приготовлено 9 зразків для настоювання. Настоювання
здійснювали протягом 14 днів, проводили фільтрування.
Результати. Водно-спиртові настої мускатного горіха призводять до збільшення вмісту
сухих речовин після восьми діб настоювання. Так, для 45 % настою зміна вмісту сухих
речовин порівняно з першою добою становить +0,6 % мас., для 50 % настою – +1,2 % мас.,
для 55 % настою – 1,7 % мас. Зменшення вмісту сухих речовин після 8 доби може
відбуватися за рахунок зворотнього екстрагування.
Висновок. Проведені дослідження органолептичних і фізико-хімічних показників
готового пива з додаванням настоїв мускатного горіха дозволили надати такі рекомендації
щодо додавання настою до пива: можна використовувати 55 % водно-спиртовий настій
мускатного горіху в кількості 1,5 см3 на 200 см3 молодого пиво після 8 діб настоювання, що
підтверджується високим вмістом сухих речовин в отриманому настої та задовільних
органолептичних показників пива, які не поступаються аналогічним для пива без додавання
настою.
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УДК 637.524.4:637.54
ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНОЇ СИРОВИНИ
У ВИРОБНИЦТВІ М’ЯСОПРОДУКТІВ
О. А. ЖОСАН, студентка магістратури
Науковий керівник – Л. М. ТИЩЕНКО, к. т. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
М’ясна промисловість має велике значення в забезпеченні населення високоякісними
м’ясними продуктами, які є основним джерелом харчування людини. Ці продукти є істотним
джерелом білків, жирів, мінеральних речовин, вітамінів, екстрактивних речовин, що мають
стимулюючу дію на секрецію травних залоз [1].
Вітчизняний ринок сьогодні пропонує споживачам значне асортиментне різноманіття
ковбасної продукції, яке формується на основі технологічного поєднання основної й
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додаткової, традиційної та нетрадиційної сировини, нових рецептурних схем і методів
виробництва, використання різних видів ковбасних оболонок, застосування сучасних
способів термічної обробки та цільового використання готових продуктів [2].
В даний час доцільною є розробка збалансованих продуктів харчування з направлено
регульованими функціональними властивостями на основі тваринної сировини, яка раніше
мало використовувався в м’ясній промисловості.
Перспективним та новим напрямком у виробництві ковбасних виробів є включення до
складу рецептур, нетрадиційної сировини, внесення якої дозволяє отримати високоякісний
продукт який покликаний забезпечити організм споживача необхідними мікро- та
макроелементами та вітамінами. До нетрадиційної, для м’ясної промисловості, сировини
можна віднести м’ясо цесарки. Воно містить в своєму складі велику кількість замінних та
незамінних амінокислот, мікроелементів таких як Са, Mg, Fe в такій кількості, яка переважає
інші види м’яса, тому воно є корисним для дітей і людей різних вікових категорій [3]. За
своїм складом м’ясо цесарки – це, якісний багатий білками продукт, з високою енергетичною
цінністю порівняно з свининою та яловичиною. Білок м’яса цесарки має коефіцієнт
використання до 71 %, а білок свинини 60 %. Жир цієї птиці засвоюється майже на 93 % і
має в 5–10 раз більше ненасичених жирних кислот, ніж яловичий [4, 5].
Під час проведення досліджень м’яса цесарки науковцями було виявлено те що, білки
представлені шістнадцятьма амінокислотами, серед яких переважають замінні глютамінова
аспарагінова кислота, гліцин та незамінні лізин та лейцин. До того ж, у даному м’ясі
присутні майже всі водорозчинні вітаміни (найбільше групи В) – величезна кількість
ціанокобаламіну (вітаміну В12) що сприяє лікуванню анемії, піридоксину (В6) що сприяє при
патології центральної та периферичної нервової системи, рибофлавіну (В2 ) який
застосовують при захворюваннях очей, шкіри і органів ШКТ, тіаміну (В1) який лікарі
призначають при порушенні обміну речовин, тривалому психічному та фізичному
перенапруженні, а також у період вагітності та лактації
М’ясо цесарок відрізняється і морфологічним складом тканин. Співвідношення
м’язової тканини до маси патраної тушки у цесарок становить 64%, в той час як у курей –
54 %. Співвідношення білого і червоного м’яса відповідно – 1: 1,14 і 1: 1,28. Вихід
субпродуктів до маси патраної тушки становить 7,5 %, в той час як у курей – 6,7% [6]. Не
дивлячись на високий рівень харчової цінності, використання м’яса цесарок при виробництві
цільном’язевих виробів є не доцільним у зв’язку з його підвищеною жорсткістю, але як
найкраще підходить для ковбасного виробництва. Дана особливість обумовлена наявністю
великої кількості у м’язових волокнах колагену, вміст якого збільшується з віком птиці.
Колаген утворює термостійкі поперечні зв’язки в межах однієї молекули тим самим утворює
термостійку просторову сітку, наявність якої і обумовлює жорсткість м’яса даного виду
птиці. Це необхідно враховувати при виборі режимів теплової обробки виробів.
З усього вище сказаного , можна зробити висновок, що м’ясо цесарки має досить
високу біологічну цінність. Тому включення цього м’яса в раціон харчування дозволить
повністю задовольнити потребу людського організму в тваринних білках. Дана мета була
втілена при виробництві варено-копченої ковбаси. При цьому до класичної рецептури
варено-копченої ковбаси з м’яса птиці, яку виготовляють за ДСТУ 4532:2006 було додано
бамбукову клітковину, а частину традиційної сировини було замінено нетрадиційною –
м’ясом цесарки.
Основні технологічні операції виробництва контрольного та дослідних зразків, суттєво
не відрізнялися за технологічними режимами, але в вироблених зразках було співвідношення
м’яса курки та цесарки у таких співвідношеннях (у %) – 75:25, 65:35, 55:45, 45:55. За
результатами органолептичної оцінки, а саме показниками соковитості, ніжності, кусаємості,
277

72 Всеукраїнська науково-практична студентська конференція присвячена 120-річчю
заснування НУБіП України, Київ, 2018

Інноваційні технології переробки продовольчої сировини, якості і
безпеки продукції АПК
кольору, смаку та аромату найкраще проявили себе ковбасні вироби із вмістом м’яса цесарки
35 та 45 %.
Таким чином, отримані результати свідчать про доцільність використання м’яса
цесарок, як не традиційної сировини, в технології виробництва ковбасних виробів.
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МОЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ НАССР
ПРИ ВИРОБНИЦТВІ М’ЯСА
Є. КАРДОНСЬКА, магістрант
Науковий керівник – І. О. РЯПОЛОВА, к. с.-г. н., доц.
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
НАССР – інструмент управління безпекою харчових продуктів, який на відміну від
традиційної перевірки і контролю якості надає більш структурований підхід для контролю
виявлених ризиків Процес починається з розробки продукту і надає засіб для визначення
потенційних областей ризику, в яких ще не виникали несправності, і є особливо корисним
для нових операцій. НАССР забезпечує логічну основу для кращого прийняття рішень щодо
безпеки продуктів. На сьогоднішній день актуальним є впровадження системи управління
якістю, зокрема, її складової – системи «Критичної контрольної точки аналізу небезпечного
фактору» (абревіатура англійською - НАССР), яка гарантує якість і безпеку харчових
продуктів [1].
Основна причина широкого поширення системи НАССР – можливість управління
безпечністю харчових продуктів і попередження випадків отруєння їжею. Отруєння
продуктами харчування може відбутися на місцевому рівні або викликати широко поширені
захворювання і подальші проблеми. Якщо безпека харчових продуктів забезпечується не
адекватно і не контролюється, існують ризики того, що деякі дії можуть виконуватися
невірно. Витрати підприємств на ліквідацію наслідків невірних дій можуть бути досить
істотними [2].
В Україні, на сьогодні система менеджменту харчової безпечності сертифікована на
дуже малій кількості підприємств. Однією з причин цього є те, що розробка, впровадження
системи, а також її сертифікація – це досить клопітка та затратна процедура. По-перше, слід
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витратити гроші на приведення у відповідність до вимог системи менеджменту харчової
безпечності інфраструктури підприємства, розробити і впровадити документацію, провести
навчання персоналу тощо; по-друге, витратити гроші на сертифікацію системи та її
підтримування через щорічні наглядові аудити. Однак, переваги від впровадження та
сертифікації системи менеджменту харчової безпечності очевидні. Перш за все,
впровадження вказаної системи гарантує те, що продукція є безпечною для життя і здоров’я
людини, а отримання сертифіката відповідності дає підприємству можливість експортувати
продукцію, адже сертифікат – це перепустка на закордонний ринок [3].
Основними причинами інцидентів, викликаних їжею, є: погана якість сировини,
невірне поводження з сировиною, зміни у формулі продукції, зміни в процесі виробництва
продукції, перехресне забруднення, невідповідне прибирання та чистка, невідповідне
обслуговування, додавання неправильних компонентів.
Предметом нашого розгляду є біологічні небезпеки, які можуть виникнути в процесі
вирощування тварин і забою їх на м'ясо під впливом хвороботворних мікроорганізмів. З
урахуванням зростання числа захворювань, у тому числі й з причини забруднень харчових
продуктів, висока ступінь ризику існує тоді, коли м'ясо споживається в сирому вигляді.
Традиційні методи контролю, що використовуються при випуску харчової продукції,
не завжди можуть забезпечити оперативне реагування на події. Проведений по закінченню
процесу контроль, може не забезпечувати достатньої впевненості в безпеці всієї продукції.
Ретроспективне мікробіологічне дослідження також не завжди може дати таку впевненість.
До проблем, що виникають при практичному здійсненні контролю, можна віднести:
при відборі зразків результати надаються після події; у багатьох випадках існує значний
часовий проміжок між відбором проб і отриманням результатів випробувань; руйнуючий
характер хімічних (мікробіологічних) випробувань або їх відносно висока вартість; труднощі
у виявленні відхилень від нормативів і ризиків. наприклад, невидимих патогенів.
Тому, доцільно використовувати превентивну систему управління і контролю для
процесів, які охоплюють: вхідні матеріали, обробку, упаковку, зберігання, розподіл і
реалізацію. Такою системою є система НАССР [4].
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Національний університет біоресурсів і природокористування України
На сучасному етапі розвитку підприємств харчової промисловості одним із
найважливіших завдань науковців галузі є забезпечення населення високоякісними
продуктами харчування. Зважаючи на те, що м’ясопродукти користуються великим попитом
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серед більшості населення країни проблема підвищення їх біологічної цінності та
ресурсозбереження стає все більш актуальною та своєчасною. Створення даного виду
продуктів дозволяє збагатити традиційні вироби незамінними мікронутрієнтами, тим самим
забезпечити високий рівень збалансованості по амінокислотному, жирнокислотному,
вітамінному складу, розширити асортимент та підвищити резистентність організму до
шкідливих факторів навколишнього середовища [1].
Усвідомлення людиною важливого значення харчування для забезпечення здоров’я та
активного довголіття в останні десятиліття привело до збільшення попиту на продукти, які
мають оздоровчі властивості, відповідають вимогам харчової комбінаторики, мають
доступну ціну, оригінальні смакові якості та не потребують значних витрат часу на
приготування. Пріоритетними науковими напрямами стають технології січених
напівфабрикатів. Вирішення цього завдання можливе за рахунок науково обґрунтованого
комбінування м’ясної та рослинної сировини з високим вмістом мікронутрієнтів, дефіцит
яких спостерігається у більше 50 % населення України та зумовлений підвищеним
екологічним і психоемоційним навантаженням [2].Саме тут доречно і досить вигідно
використання такої відомої рослинної сировини,як шпинат.
Шпинат – зелене вітамінне джерело, тому він здатний значно підвищити користь
продукту необхідними для життєдіяльності речовинами. Шпинат – корисний, смачний і
низькокалорійний зелений листовий овоч. Він доступний круглий рік (свіжий або
заморожений), він просто незамінний та містить безліч корисних речовин.
Цей зелений листовий овоч по праву заслужив звання «короля», і більшість фахівців з
харчування на перше місце серед овочів ставлять саме його. Корисні властивості шпинату
різноманітні, хоча він, на відміну від багатьох інших овочів, не володіє яскравим смаком, і не
здатний, як інша зелень, довго зберігатися і зберігати свої якості. Склад шпинату вражає
своєю різноманітністю: у ньому можна зустріти не тільки білки, жири і вуглеводи, а й
клітковину, цукор, крохмаль, насичені і ненасичені жирні кислоти, вітаміни, особливо багато
вітамінів групи В, фосфор, калій, натрій, магній, кальцій, марганець, мідь,йод. Листя
шпинату багаті білком: тільки в зеленому горошку і молодої квасолі їх вміст вище. А такі
важливі для здоров’я людини вітаміни як С і А, в шпинаті зберігаються навіть після теплової
обробки. Цей зелений овоч здатний виводити з організму токсини і шлаки, забезпечуючи при
цьому поживними речовинами, він покращує обмін речовин, забезпечує клітини киснем і
сприяє виробленню організмом енергії [3].
Вплив на людський організм шпинату, корисні властивості якого обумовлені
унікальним складом, просто величезна. До того, ж цей овоч має дивну здатність зберігати
свої якості після заморожування, кулінарної обробки та консервування. Потрапляючи в
організм, шпинат: поповнює запаси вітамінів і мікроелементів, що особливо актуально під
час весняного авітамінозу; зміцнює імунітет; сприятливо впливає на роботу підшлункової
залози; м’яко стимулює роботу кишечника; уповільнює процеси старіння.
Шпинат – це справжній природний джерело корисних речовин, завдяки яким він є
відмінним профілактичним засобом для багатьох хвороб. М’ясний фарш зі шпинатом стає
більш соковитим, а страви з нього легше засвоюються організмом. Як натуральний барвник,
шпинат надасть напівфабрикатам зеленого кольору, але смак страви практично не зміниться,
а користь виробам значно підвищить [4].
Хімічний склад шпинату, г /100 г: вода – 91,6; білки – 2,9; жири – 0,3; харчові волокна
– 1,3; органічні кислоти – 0,1; ненасичені жирні кислоти – 0,1; насичені жирні кислоти –
0,1; моно- і дисахарид – 1,9; крохмаль – 0,1; зола – 1,8.
Висновок. Раціональне поєднання м’ясної та рослинної сировини дозволяє покращити
харчову та оптимізувати енергетичну цінність продуктів, їх функціонально-технологічні та
органолептичні характеристики і значно знизити собівартість
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Актуальність. Одним з перспективних завдань технологічної служби підприємств
лишаються питання розширення асортименту повноцінних м’ясних виробів з використанням
м’яса птиці. Все більшу популярність набувають різноманітні продукти із м’яса птиці, у тому
числі сосиски на основі м’яса курки.
Мета роботи: встановити доцільність внесення молочної сировини, а саме різних видів
твердого сиру, до рецептури куриних сосисок.
Аналіз літературних джерел. Ковбасні вироби – це продукти з м’ясного фаршу із
сіллю і спеціями, в оболонці або без неї, піддані термічній обробці або ферментації до
готовності для споживання. Вони характеризуються високою харчовою цінністю завдяки
вдалому поєднанню високоякісної сировині, відповідній її обробці, наявності широкого
вибору продукції, яка задовольняє потреби різноманітних споживачі.
Харчова цінність м’яса птиці характеризується кількістю і співвідношенням білків,
жирів, вітамінів, мінеральних речовин і ступенем їх засвоєння організмом людини; вона
зумовлена також енергетичним змістом і смаковими властивостями м’яса. Краще
засвоюється і володіє хорошими смаковими властивостями м’ясо з рівним вмістом білків і
жирів. Найбільшою харчовою цінністю володіє м’язова тканина, так як вона містить
переважно повноцінні білки з найбільш сприятливими для організму людини незамінних
амінокислот [1, 2].
У м’ясі птиці багато калію, кальцію, натрію, фосфору, заліза хлору. Є у м’ясі птиці
вітаміни А, Е, РР, групи В. Залежно від виду, породи, кросу, віку, статі, умов утримання і
годівлі хімічний склад та поживність м’яса птиці різна.
Специфічний запах і смак м’яса птиці обумовлені відносно високим вмістом у ньому
екстрактивних речовин (1,5–2,5 % у сирому м’ясі, при «дозріванні» якого їх кількість
збільшується). Ці неорганічні сполуки в процесі варіння маса переходять у бульйон, при його
вживанні позитивно впливають на секрецію залоз травних органів людини. Смак м’яса
залежить також від його фізичних властивостей – ніжності та соковитості. М’язові волокна у
м’ясі птиці тонші, сполучної тканини між ними менше, ніж у м’ясі інших тварин. Біле м’ясо
ніжніше за червоне. [3, 4]
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В даний час при виробництві м’ясних продуктів є актуально вносити в рецептуру
тверді сири. Сири – це харчові продукти, отримані шляхом концентрування і
біотрансформації основних компонентів молока під впливом ензимів, мікроорганізмів і
фізико-хімічних факторів: виробництво сирів включає коагуляцію молока, відділення сирної
маси від сироватки, формування, пресування під дією зовнішніх навантажень або власної
ваги , посіл, вживання в їжу проводиться відразу після вироблення ( в свіжому вигляді) або
після дозрівання (витримки) при певній температурі і вологості в анаеробних і аеробних
умовах [5].
В твердих сирах для формування типової консистенції повинно бути не менше 24 %
білків. В більшості сирів їх більше, ніж в м’ясі (20 %). Вони володіють більш високою
біологічною цінністю, ніж тваринні білки. Щоденне споживання 0,5 л молока і 50 г твердого
сиру покривають потребу організму в незамінних амінокислотах. Молочні білки особливо
потрібні при запаленні слизової оболонки та виразці шлунка, захворюваннях печінки,
жовчного міхура. Сири містять велику кількість фосфопротеїнів, які потрібні для росту [6].
Сири є найважливішим джерелом Ca і Р в харчуванні.100 г твердого сиру повністю
задовольняють добову потребу в Са, а в Р – на 40–50 %. Са абсолютно необхідний для
нормальної роботи серцевого м’язу, нервової системи; Ca і Р забезпечують міцність і
твердість кісток і зубів. Багато людей страждають від остеопорозу через нестачу Ca в
харчуванні [6].
Вміст Са і Р в твердих сирах приблизно в 20–30 разів вище, ніж, наприклад в овочах.
Слід зазначити, що в сирах типу Камамбер, в яких pH на поверхні в зрілому віці нейтральний
або близький до нейтрального, близько 80 % Ca і 55 % P знаходиться в скоринці [5].
Вітаміни як і білки, є незамінними речовинами в харчуванні [7]. Ступінь переходу
жиророзчинних вітамінів молока в сир залежить від жирності сиру. У жирні сири переходить
з молока 80–85 % вітаміну А, 10–20 % тіаміну (В1), ніaцину (PP), фолоацину (B9),
аскорбінової кислоти (С), 20–30 % рибофлавіна (В2) і біотину (Н), 24–45 % піродоксину (В6)
і пантотенової кислоти (В3) [6]. Значна частина водорозчинних вітамінів молока
залишаються в сироватці. Однак молоко містить велику кількість вітамінів групи В, і сири є
важливим джерелом вітамінів групи В, особливо кобаламіна (B12). Досить високий вміст
вітаміну А в жирних сирах, який відіграє важливу роль в профілактиці ішемічної і
онкологічних хвороб [7].
Вміст вітамінів в сирах залежить від мікрофлори, яка застосовується для їх вироблення.
Сири, що дозрівають з поверхневою участю плісняви, зокрема Камамбер, містять більше
деяких вітамінів групи В. Склад вітамінів змінюється протягом дозрівання: зазвичай їх
концентрація зростає до кінця дозрівання в результаті синтезу мікрофлорою. В сирах
синтезуються нікотинова, фолієва і пантотенова кислоти, біoтин. В твердих сирах з високою
і cередньою температурою II нагрівання пропіоновокислі бактерії синтезують вітамін В12,
що збільшує в них вміст цього вітаміну в порівнянні з сирами з низькою температурою ІІ
наrрівання в 1,5–2 рази. В залежності від складу мікрофлори вміст деяких вітамінів,
наприклад, фолієвої кислоти в процесі дозрівання може або збільшуватися, або
зменшуватись [7].
Висновок. Проаналізувавши наукові джерела можна сказати, що внесення твердого
сиру до рецептури курячих сосисок є доцільним. Адже змінюється смак звичного продукту, з
фізико-хімічної точки зору покращується вітамінний (збагачення вітамінами А, В12) та
мінеральний (внесення Са та Р) склад продукту.
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Актуальність. Посилення пресингу стресовим, екологічних, соціальних впливів і
неповноцінне харчування призвело до зниження загальної імунобіологічної реактивності
організму і зростанню аліментарно-залежних захворювань. У цьому зв'язку раціональне
харчування розглядається як один з найважливіших адаптаційно-захисних факторів.
Флавоноїди – це природні компоненти, які не синтезуються в організмі і повинні
надходити ззовні. Флавоноїди мають комплексом корисних властивостей: антиоксидантні,
бактерицидні,
сонцезахисними,
капіляропротекторнимі,
протипухлинними,
протизапальними,
антімутогеннимі,
ранозагоювальні,
антимікробними,
протисклеротичними, беруть участь у білковому обміні, знижують вміст холестерину в крові,
підвищують міцність кровоносних капілярів, інгібують агрегацію тромбоцитів у крові,
володіють жовчогінним ефектом та ін.
В результаті численних досліджень було встановлено, що ягідна шкірка червоного
винограду містить найпотужніші флавоноїди антиоксиданти та інші корисні речовини.
Значні площі по вирощуванню червоного винограду сорту «Каберне – Савіньон» зайняті в
Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Херсонський регіон – це близько 15 %
валового збору винограду України. Виноград «Каберне – Савіньон» відноситься до основних
оброблюваних технічним сортам, вирощуваних не тільки на Херсонщині, але і в інших
регіонах України. Аналіз даних показав, що вихід вичавок з досліджуваного сорти винограду
становить 27,4 %. В даний час виноградні вичавки практично не переробляються, в кращому
випадку вони використовуються на корм худоби. Одним з напрямків є розробка технології
одержання харчової добавки з ягідної шкірки винограду.
Аналіз літературних джерел і проведені експериментальні дослідження квант хімічних
характеристик флавоноїдів та хімічного складу виноградних вичавок підтвердили
необхідність розробки технології переробки цього цінного вторинної сировини для
виробництва високоякісних харчових продуктів. Одним з напрямків є отримання харчової
добавки збагаченої флавоноїдами. Вітчизняними та зарубіжними вченими доведена
ефективність використання флавоноїдних препаратів при створенні харчових продуктів
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комбінованого складу, сформульовані принципи управління основними фізико-хімічними
характеристиками готових виробів.
Виклад основного матеріалу. Об’єкт: яловичина жилована всіх сортів, свинина
жилована нежирна, напівжирна, грудинка свиняча, шпик ковбасний, печінка яловича,
виноградні вичавки з винограду сорту «Каберне–Савіньон». Предмет: технологія варених
ковбасних виробів з антиоксидантною добавкою. У відповідності з поставленою метою і
завданнями був здійснений вибір об’єкта дослідження та умов проведення експерименту.
Природні органічні сполуки відрізняються великим різноманіттям фізичних і хімічних
властивостей. Найбільш поширеним способом виділення органічних сполук з природних
продуктів є екстракція розчинниками. В основі процесу екстрагування вичавки лежить
явище дифузії, яке полягає в тому, що розчини, що мають різну концентрацію розчиненої
речовини, при зіткненні проникають один в одного. При умові розподілу речовин між двома
рідкими фазами в мінливих умовах екстракції істотний вплив роблять величина активної
кислотності (рН) водного розчину, температура, іонна сила і тривалість процесу.
Дослідження режимів екстракції виноградних вичавок проводили в лабораторному
реакторі, з'єднаному з термостатом. Обробку отриманих даних вели з використанням
математичних методів. На процес вивчався вплив наступних факторів: температура обробки,
час екстрагування, активну кислотність (рН) і концентрацію кухонної солі (NaCl) в розчині.
В якості об'єктів досліджень були використані: м’ясну сировину - яловичина жилована
всіх сортів, свинина жилована нежирна, напівжирна, грудинка свиняча (ГОСТ Р 53221–
2008), шпик ковбасний ОСТ 49 38, печінка яловича (ГОСТ 19342–73), виноградні вичавки з
винограду сорту «Каберне – Савіньон» та інші інгредієнти і матеріали, що відповідають
вимогам чинної нормативної документації та дозволені до застосування органами
Держсанепіднагляду.
Дослідження проводили в кілька етапів: аналіз джерел сировини для отримання
біологічно активної добавки збагаченої флавоноїдами; дослідження хімічного складу,
структури і квант хімічних характеристик флавоноїдів ягідної шкірки винограду; розробка
технології одержання харчової добавки, збагаченої флавоноїдами; розробка раціональних за
амінокислотним складом композицій м'ясопродуктів з харчовою антиоксидантної добавкою
їх дослідження за якісними характеристиками; апробація розробленої технології у
виробничих умови і техніко -економічна оцінка отриманих результатів.
В роботі використовувались методи, які дозволяють охарактеризувати хімічний склад,
харчову цінність, органолептичні, функціонально- технологічні, та економічні показники
об’єктів дослідження. Кількість повторень проведених експериментів – 5, кількість
паралельних проб дослідних зразків – 3. Отримані дані експериментальних досліджень
представлені в графічній формі за допомогою комп’ютерної програми МS Excel 2000.
При виготовленні модельних фаршевих систем використовували сировину у
співвідношеннях варійованих рецептурою. Модельні системи готували за наступною
схемою: харчову антиоксидантну добавку вносили в фарш під час перемішування з
посолочною сумішшю подрібненої на вовчку яловичини, по закінченню витримки в засолі
сировину куттеровали 120 - 180 с в присутності 10% льоду, після чого додавали холодну
воду, на заключному етапі в куттер додавали решту льоду, напівжирну свинину потім
свинячу грудинку і шпик. Формування фаршу в оболонку робили лабораторним поршневим
шприцом, теплову обробку проводили у воді на електричній плиті до заданої температури
(70–72 °С в центрі батона).
Подальша технологічна обробка варених ковбасних виробів проводилася за
технологічними схемами і параметрами, які регламентовані нормативно-технічній
документації.
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Принципова схема досліджень і відображає зв’язок між об’єктами і методами
досліджень: органолептичні: зовнішній вигляд, аромат, смак, консистенція; фізико-хімічні:
масова частка вологи, білку, жиру, вміст золи, рН; функціонально-технологічні:
водозв’язуюча, водо-, жироутримуюча, емульгуюча здатність; мікробіологічні: загальна
кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробнихмікроорганізмів, бактерій групи
кишкових паличок (коліформи), патогенних мікроорганізмів, в т.ч. бактерій роду
Сальмонела і сульфіт-редукуючих клостридій.
Висновки. Розроблена раціональна композиція м'ясопродукту з харчовою
антиоксидантної добавкою (ХАД). Показано можливість використання ПАД для формування
колірних характеристик м'ясопродуктів. На підставі проведених досліджень розроблена
технологія і рецептура вареної ковбаси з харчовою антиоксидантної добавкою.
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ЕКСТРАКТ ВИНОГРАДНОЇ ШКІРКИ У ТЕХНОЛОГІЇ КОВБСНИХ ВИРОБІВ
Д. В. КУРЯЧАНСЬКА, магістрант
Науковий керівник – О. А. ШТОНДА, к. т. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Сучасна технологія виробництва м’ясних продуктів дозволяє використання в якості
кольороутворення нітрит натрію і натуральний барвник. Рожево-червоне забарвлення,
характерне для м’ясних виробів, зумовлене реакцією нітритів з міоглобіном м’яса. Ковбасні
вироби без цього компоненту, не лише не набувають потрібного забарвлення, але й типового
смаку і аромату [1].
До натуральних барвників відносять речовини, які містять пігменти рослинного,
тваринного і мікробіологічного походження. Сировиною для натуральних харчових
барвників можуть бути ягоди, квіти, листя, коренеплоди і т. д. [2].
Використання барвника дозволило знизити в рецептурі варених ковбас вміст нітриту
натрію та уникнути накопичення в готовому продукті залишкового нітриту натрію, що
призводить до утворення нітрозамінів в ковбасах, які виготовляються за традиційною
технологією. Процес утворення нітрозамінів в ковбасних виробах можна знизити,
використовуючи різні антиоксиданти [3].
На сьогоднішній день є велика кількість барвників із великим вмістом антиоксидантів.
Антиоксиданти нормалізують кров’яний тиск, підвищують вміст гемоглобіну, полегшують
роботу печінки. Ще вони допомагають виводити з організму шлаки і токсини, в цілому
підвищують тонус і добре впливають на пам’ять. Такий вплив корисний всім, а особливо
тим, хто страждає захворюваннями серцево-судинної системи або хоче підвищити
працездатність свого організму. Найбільший вміст їх знаходиться у винограді. В першу
чергу, виноград - це корисний тонізуючий і загальнозміцнюючий продукт . Він володіє
великим комплексом корисних речовин, який включає в себе більш 150 активних
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компонентів. Плоди містять вітаміни, які необхідні для функціонування людського
організму. Також є різні мікроелементи, мінеральні солі, дубильні речовини, кислоти і
ферменти [4].
Висновок. В процесі досліджень буде розроблено екстракт натурального барвника на
основі шкірки винограду. В своєму складі вона містить біофлавоноїди, фітоекстрагени,
ефірні масла, та значну частину аскорбінової кислоти. Барвники відновлюють природне
забарвлення, втрачене в процесі обробки, підвищують інтенсивність забарвлення продукту.
Внесення екстракту дозволяє підвищити харчову та біологічну цінність продукту, та знизи
його собівартість.
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ЕКСТРАГУВАННЯ ЦІЛЬОВИХ КОМПОНЕНТІВ З ГАРБУЗА
ТА МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ
Т. КУЦЕНКО, магістрант
Науковий керівник – М. М. ЖЕПЛІНСЬКА, к. т. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Основною корисною властивістю гарбуза є – вміння чистити організм. Гарбуз чудово
позбавляє від шлаків, токсинів, холестерину, виводить зайву рідину, покращує роботу
кишечника. Регулярне вживання гарбуза допоможе вам уникнути запорів, отруєнь, набряків,
хвороб сечовивідних шляхів, позбавить від метеоризму, колітів, подарує рівний колір
обличчя, рум’янець. Гарбуз рекомендують їсти при подагрі, різноманітних хворобах
кишечника і жовчного міхура.
Гарбуз багатий на вітаміни С, В, В2, РР, а також на каротин, білок, клітковину,
мінеральні речовини: солі калію, кальцію, магнію і цукри. В цьому яскраво-помаранчевому
овочі присутній дуже рідкісний, але такий цінний вітамін Т. Він ефективно прискорює обмін
речовин і допомагає швидко схуднути, саме тому гарбуз входить до складу багатьох дієт для
схуднення. Також гарбуз є постійним компонентом лікувальних дієт для людей з
захворюванням нирок, при нефриті і пієлонефриті. Гарбуз має протитуберкульозну дію, в її
складі є речовина, яка пригнічує ріст туберкульозної палички. Вживання гарбуза при
відновленні після туберкульозу може істотно полегшити стан і зменшити час реабілітації.
Гарбузова м’якоть, як і насіння, містить широкий спектр біологічно-активних сполук:
багатий вітамінний склад (особливо вітамін С), значну кількість каротиноїдів (пігментів,
споріднених з каротином, 60–70 % яких є біологічно-активними), незамінні амінокислоти,
що відіграють велике значення в обміні речовин, вітаміни В1, В2, нікотинову та γаміномасляну кислоти. До складу вітамінного комплексу гарбуза більшою мірою входить
аскорбінова кислота і каротиноїди.
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Таким чином, доцільно використовувати гарбуз, як сировину
для отримання
біологічно-активних речовин (БАР) для додаткового збагаченя організму корисними
речовинами. Найбільш доступним і розповсюдженим у харчовій промисловості способом
отримання БАР є екстрагування.
Мета роботи полягала в дослідженні екстрактів зі свіжого та замороженого гарбуза.
Хід і результати роботи. Екстрагування – це вилучення речовин з різних видів
сировини за допомогою розчинників (екстрагентів) в обладнанні, що має назву екстрактори.
Екстрагентом було обрано воду, оскільки цільові компоненти гарбуза є водорозчинними
сполуками. Екстрагування водою дозволяє переходити в розчин таким смакоароматичним
сполукам, як моно-, ди- і полісахариди, пігменти, дубильні речовини, органічні кислоти, а
також антиоксидантам – мікроелементам, водорозчинним вітамінам.
На ефективність екстрагування впливають: природа екстрагента, ступінь подрібнення
сировини, температура і тривалість екстрагування, його рушійна сила, гідродинамічні умови,
будова сировини, співвідношення екстрагент – сировина (гідромодуль). На швидкість
переходу екстрактивних речовин в екстракт впливає температура екстрагенту.
Під час визначення потрібної температури екстрагування була врахована доцільність
енергетичних затрат, а також термочутливість цільових компонентів гарбуза, особливо
аскорбінової кислоти. За температури понад 50 °С відбуваються значні їхні втрати. Водночас
за низької температурі (менше 40 °С) суттєво знижується вихід БАР. Тому екстрагування
БАР із гарбуза доцільно здійснювати за температури не вище 50 °С.
Оскільки гарбуз протягом тривалого часу можна зберігати за низьких температур,
можна використати процес екстрагування БАР із замороженого гарбуза. При цьому перехід
екстрактивних речовин в екстракт відбувається швидше. Але під час розморожування
відбуваються значні втрати соку, що спричиняє менший вміст сухих речовин наприкінці
екстрагування. Найприйнятніші для свіжого гарбуза параметри екстрагування не є такими у
разі використанні замороженої сировини. Це слід враховувати при порівнянні різних
параметрів, які впливають на екстрагування.
Проведені дослідження дозволили за допомогою моделювання отримати рівняння
регресії і порівняти їх коефіцієнти методами найменших квадратів та повного факторного
експерименту.
Висновок. Отриманий гарбузовий екстракт має великий спектр цінних речовин в
своєму складі, тому його можна використовувати як додаткове джерело вітамінів і корисних
речовин при додаванні в напої, при маринуванні м’яса тощо. Адже він є одним з
найдоступніших продуктом масового вжитку в нашій країні, і задовільняє економічні,
смакові, поживні запити українських споживачів.
За допомогою отриманих рівнянь регресії порівняли коефіцієнти, які входять в
рівняння і зробили відповідні висновки щодо можливості їх використання для встановлення
вмісту сухих речовин в екстрактах при зміні основних параметрів процесу екстрагування.
Література
Жеплінська М.М. Екстрагування корисних для організму речовин із замороженого
гарбуза /М.М. Жеплінська //Научный взгляд в будущее. – Одесса: Издательство Иститута
морехозяйства и предпринимательства2016. –№4. – Т. 2. – С. 19–21.
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ВИКОРИСТАННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ ДОБАВОК
В ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ
А. В. КУЦЬ, студент
Наукові керівники – В. Г. БУРАК, к. т. н., доц., І. І. МЄРНА, ст. викл.
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Актуальність. Біологічно активні добавки стали відмінною особливістю раціону
харчування людини ХХI століття. Основна причина появи асортименту БАД пов’язана зі
змінами виду життя, харчового статусу і структури харчового раціону сучасної людини.
Біологічно активні добавки до їжі (БАД) – термін, що увійшов в сучасну науку недавно.
Однак емпіричний і культовий пошук застосування з практичними і лікувальними цілями
різних активних та природних компонентів рослинного і тваринного походження відомі з
глибокої давнини. БАД – це концентрати натуральних або ідентичних натуральним
біологічно активних речовин, призначених для безпосереднього прийому або введення до
складу харчових продуктів. Харчові добавки в даний час відіграють величезну роль у
збереженні та консервуванні їжі.
Якісний і кількісний склад їжі – основа забезпечення наших фізіологічних потреб.
Потрібно не тільки ввести в організм певну кількість їжі, але і збалансувати її по
співвідношенню поживних речовин, вітамінів, мінералів і мікроелементів. Напевно, точно
підібрати харчування на кожен день нашого життя неможливо, але ж наш організм тонко
відрегульований природою і здатний взяти з їжі стільки, скільки йому необхідно в даний
момент. Винятком є дитячий і літній вік, коли пристосувальні можливості обмежені. Крім
того, є ряд речовин (деякі вітаміни, мінерали, мікроелементи), які наш організм не може
самостійно синтезувати в процесі обміну, тому вони обов’язково повинні надходити в нього
з їжею.
До певної міри поява таких добавок стало результатом, з одного боку, еволюції
поглядів суспільства на здоров’я людини, а з іншого боку – накопичення знань і технологій,
необхідних для глибокого, всебічного вивчення всіх можливостей природних джерел,
виділення і удосконалення багатьох засобів природного походження.
Більшість сільськогосподарських рослин можна використовувати для виробництва
харчових рослинних добавок – білків, амінокислот, ліпідів, вітамінів, антиоксидантів,
барвників, ароматизаторів та ін. Ці сполуки надають харчовим продуктам необхідні смакові
та поживні властивості.
Здавна людина вживає в їжу ароматні дикорослі ягоди, відкриваючи в них все нові
корисні якості, які допомагають боротися з несприятливими факторами зовнішнього
середовища. При регулярному вживанні лісових дарів наш організм виробляє імунітет до
багатьох захворювань, навіть до таким, як гіпертонія, атеросклероз, інфаркт міокарда,
інсульт
Багато біологічно активних добавок містять речовини, які мають адаптогенну і
тонізуючу дію, стимулюють захисні сили організму, підвищують загальну стійкість і
життєвий тонус, фізичну і розумову працездатність, знижують негативний вплив
навколишнього середовища і стреси. Такими властивостями володіють витяжки з різних
рослин (аралія, левзея, лимонник, родіола рожева, женьшень та інші), органів тварин (панти
марала і інші), еліксири і бальзами з лікарських трав, квітковий пилок, прополіс (бджолиний
клей) , маточне молочко. У харчових добавках перераховані вище компоненти містяться, як
правило, в комплексі з вітамінами, мінералами, харчовими волокнами (клітковиною) і
іншими речовинами.
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Широке застосування в складі багатьох біологічно активних добавок до їжі знаходять
морські водорості – спіруліна, ламінарія, фукус, аськофіллум, хлорелла. Ці продукти служать
прекрасним джерелом рослинного білка. Крім того, вони багаті вітамінами, амінокислотами,
мікроелементами, ненасиченими жирними кислотами. Водорості прискорюють виведення
радіонуклідів, солей важких металів, токсичних речовин з організму, очищаючи його і
затримуючи процеси старіння, стимулюють імунітет. Вони застосовуються і для
профілактики серцево-судинних і онкологічних захворювань, астми і алергічних реакцій,
сприяють нормалізації функції щитовидної залози (так як багаті йодом), усунення запальних
процесів в шлунково-кишковому тракті. Хлорела, наприклад, містить більше вітаміну В12,
ніж печінка тварин, яку ми вживаємо в їжу, тому хлорелла, як і інші водорості, особливо
корисна вегетаріанцям. Склад і співвідношення цих компонентів значно варіюють в
залежності від цілей застосування. Використання харчових добавок в продуктах харчування,
показує, що цій проблемі надається важливе, першорядне значення.
Відома антиоксидантна здатність компонентів, що входять до складу рослинної
сировини: Р – каротину, токоферолів, амінокислот, аскорбінової кислоти, лецитину та ін. У
рослинних добавках ці компоненти знаходяться в природних співвідношеннях в тій формі,
яка краще засвоюється організмом.
Стан здоров’я багато в чому залежить від структури харчування, знань і дотримання
правил раціонального харчування. Скорочення тривалості життя, зростання захворюваності в
сучасних умовах пов’язані з різким падінням рівня життя, недостатньої грамотністю
населення в питаннях правильної організації харчування, дефіцитів фахівців-дієтологів, тому
на сьогоднішній день БАД можна вважати альтернативним виходом стосовно питання
здоров’я людини та повноцінного харчування.
Висновок. Біологічно активні добавки – дуже важлива і корисна складова здорового
способу життя, що дозволяє при грамотному використанні уникнути багатьох проблем зі
здоров’ям або зменшити їх вираженість, покращити імунітет та запобігти утворенню
більшості хвороб у майбутньому.
Література
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ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ АТЛАНТИЧНОГО ЛОСОСЯ ТМ «ПРЕМІЯ»
Л. В. МАКАРЕЦЬ, студент
Науковий керівник – С. П. ВЕРБЕЛЬЧУК, к. с.-г. н., доц.
Житомирський національний агроекологічний університет
Актуальність проблеми. Рибне господарство має суттєве значення в організації
раціонального харчування населення, оскільки рибні продукти є одним із джерел білків і
жирів тваринного походження [4]. Споживання риби на душу населення в світі виросло з 9,9
кг в середньому в 1960-і роки до 14,4 кг в 1990-і роки і вперше перевищила 20 кг в 2016 році.
За результатами 2017 року, за даними ФАО, ця цифра збільшилася до 20,3 кг [3].
Внутрішній ринок рибопродуктів в Україні складає близько 600 тисяч тонн щорічно, з
них 40 % – імпорт. Найбільшими постачальниками рибної продукції до України є Норвегія і
Росія (більше 80 % ринку), також − Естонія, Литва, Латвія. В Україні споживання риби і
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морепродуктів на душу населення суттєво відстає від рівня міжнародних медичних норм −
18,5−19,5 кг [5].
У структурі харчування людини важливе місце завжди складала риба. Багато
епідеміологічних та інтервенційних досліджень показують, що люди, які регулярно
вживають рибу в їжу, є більш здоровими, ніж люди, які не їдять рибу. Білки риби по
біохімічній цінності уступають білкам теплокровних тварин, але вони краще перетравлюються і
засвоюються організмом людини. Тому роль рибної продукції в якості сировини отримання
тваринного білка постійно зростає.

В 2017 році лідером споживання традиційно залишався оселедець. Крім оселедця
Україна імпортувала (ТОП-10) такі види риб: скумбрію, хек, салаку, лосось, кільку, минтай,
мойву, сардини, нототенію [3].
У світі є так багато продуктів, котрі є винятково цінною та поживною продукцією, як
лосось. Види лосося: чавича, нерка, кижуча, кета, горбуша.
Лосось є чудовим джерелом високоякісного, легкозасвоюваного білка, що містить в
собі всі життєво необхідні амінокислоти. У м’ясі лосося є велика кількість вітаміну D,
вітамінів В6, В12, РР і рибофлавіну. М’ясо лосося є одним з найбагатших джерел селену −
елементу, який сприяє нейтралізації ртуті та має антиоксидантні властивості. Консервований
лосось є джерелом кальцію, що міститься в м’яких їстівних кістках. М’ясо лосося є чудовим
джерелом довголанцюгових жирних кислот Омега-3, унікальних поліненасичених жирних
кислот, що мають ряд корисних властивостей [1, 2].
Метою роботи було проведення досліджень технології переробки атлантичного лосося
ТМ «Премія».
Матеріал і методи досліджень. Дослідження були проведенні в умовах
рибопереробного підприємства ТОВ «Вогні Гестії», м. Житомир. Предмет дослідження –
атлантичний лосось ТМ «Премія».
Результати досліджень. Процес переробки риби і морепродуктів проходить у кілька
стадій. Використовуючи високоякісну сировину, передові технології, сучасну упаковку,
можна виробляти окремі види продукції, при необхідності постійно розширюючи
асортимент. Консервування послом полягає в тому, що в тканинах риби створюється висока
концентрація кухонної солі. Чим вище концентрація, тим надійніше законсервована риба,
проте вміст солі, близьке до насичення (26 %), викликає неприємні смакові відчуття і
шкодить здоров’ю людини.
Посол риби складається з двох різних за своєю природою процесів: просолювання і
дозрівання. У торгівлю солоний лосось поступає в наступному асортименті: лососі, лососі
далекосхідні. Солоні лососеві – сьомга, лососі каспійські і балтійські – цінні делікатесні
продукти, що володіють високими смаковими якостями. За якістю їх розподіляють на 1-й і 2й сорти. До далекосхідних лососевих відносять кету, горбушу, червону (нерку), чавичу,
симу, кижуча і гольця. Залежно від способу розбирання лососевих випускають потрошеними
з головою, потрошеними обезголовленими і потрошеними сьомгового різання (чавича і
крупна кета). Термін зберігання слабосолоної продукції з сьомги, відповідно ГОСТ 7449-96
«Риби лососеві солоні», складає не більше 30 діб при температурі зберігання від мінус 4º С
до мінус 8º С [1].
В умовах ТОВ «Вогні Гестії» посол лосося атлантичного проводиться мокрим
способом та переробляють згідно технологічної карти 7.5-04-03: сьомга слабосолона філескибочки в/у 100 г, 180 г; сьомга слабосолона філе-скибочки в/у 100 г, 180 г, 200 г СП ТМ
«Премія». Засіл – це дифузійно-осмотичний процес. На швидкість просолювання впливають:
спосіб внесення солі до продукту, температура розсолу (тузлуку), температура продукту,
концентрація солі у розсолі, вміст вологи у продукті, жорсткість води, яка використовується
для приготування розсолу, геометричні розміри продукту, що засолюється та інше.
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Методи засолу залежать від класифікаційних ознак, якими є введення солі,
температура, при якій протікає процес, тривалість процесу, вид використовуваного для
засолу обладнання. Із технологічної точки зору найбільш об’єктивним є розрахунок
концентрації солі під час просолювання як відношення кількості солі, що міститься в рибі, до
суми кількості солі та води, що міститься в рибі на цей час.
Дифузійний процес засолу розпочинається лише тоді, коли сіль знаходиться в
розчиненому вигляді. За умов сухого засолу сіль розчиняється вологою, що є у продукті і
після цього переміщається в середину продукту. Тому найбільша швидкість просолювання
спостерігається за умов застосування мокрого способу соління. Температура повітря на
дільниці посолу не повинна перевищувати 5 0С. Режими посолу та дозрівання філе при
температурі +2+40 С. Тривалість посолу залежить від швидкості просолювання риби. При
досягненні потрібної масової частки солі в м’ясі риби (від 4 до 4,4 %) посол вважається
закінченим. Для зберігання сьомги слабосолоної вносяться консерванти в розрахунку:
сорбату калію 0,002 кг на 1 кг риби, бензоату натрію 0,001 кг на 1 кг риби.
Висновки. Важливе місце мають дослідження, спрямовані на удосконалення технології
переробки атлантичного лосося з метою забезпечення відповідної якості, безпечності та
збереженості продукції. Швидкість просолювання риби збільшується пропорційно
підвищенню концентрації хлориду натрію у розсолі (тузлуку), що використовується.
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РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ГАРЯЧИХ МАРИНАДІВ НА ОСНОВІ
КОМПОЗИЦІЙ АЛЬГІНОВИХ КИСЛОТ З НИЗЬКОЕТЕРИФІКОВАНИМИ
ПЕКТИНОВИВМИ РЕЧОВИНАМИ
А. О. НІКІТЧІНА, А. О. ДОВЖИНСЬКА, студенти
Наукові керівники – Т. А. МАНОЛІ, к. т. н., доц., Т. І. НІКІТЧІНА, к. т. н., доц.
Одеська національна академія харчових технологій
Рибне господарство – галузь господарства, до якої належить добування, переробка,
відтворення і збільшення запасів риби та інших водних організмів у природних і штучних
водоймах. В даний час зберігається тенденція поступового припинення промислу у
відкритих водах морів і океанів, а також скорочення активного промислу в економічних
зонах інших держав, причиною цього залишається старіння флоту і повна відсутність
можливостей для його оновлення.
291

72 Всеукраїнська науково-практична студентська конференція присвячена 120-річчю
заснування НУБіП України, Київ, 2018

Інноваційні технології переробки продовольчої сировини, якості і
безпеки продукції АПК
Одним з важливих стратегічних заходів, спрямованих на відновлення регіональних
екосистем, є розвиток аквакультури [1, 2]. Україна володіє найбільшою площею внутрішніх
водойм в Європі – близько 1,3 млн. га. При цьому 80 % рибної продукції, які споживають
українці, – це імпорт [3]. Незадовільна ситуація склалася з використанням внутрішніх
водойм країни. Протягом останніх років використовуються менш як 30 % потенційних
можливостей виробництва прісноводної риби [1]. На всіх континентах відзначалася загальна
тенденція до зростання частки виробництва аквакультури в загальному виробництві риби [4,
5]. Продукція аквакультури повинна займати більш питомий об’єм у досягненні
продовольчої безпеки і повноцінного харчування у відповідності до світової тенденції.
Характерними об’єктами аквакультури для України є: короп, товстолобик, білий і
чорний амур, піленгас, осетер, райдужна форель, канальний сом. Однак серед такого
різноманіття об’єктів аквакультури найбільш перспективними є товстолобик білий та
строкатий. Товстолобик строкатий широко реалізується у торгівельних мережах України в
живому та охолодженому вигляді, однак така пропозиція на дану прісноводну рибу набагато
перевищує попит. Для збільшення зацікавленості серед населення у купівлі товстолобика
постала необхідність розробити нові продукти з даної риби, які будуть користуватися
широким попитом та мати певні органолептичні якості і термін зберігання.
Низька активність ферментативної системи унеможливлює його використання в якості
сировини для виробництва солоної рибопродукції, особливістю якої являється утворення
«букету» при дозріванні. Тому актуальним являється розробка нових видів кулінарних
виробів з товстолобика у драглеподібних маринадних заливках пролонгованого терміну
зберіганя
Метою роботи стала розробка рецептур і технологій нових маринованих продуктів
підкопчених прісноводних риб, що дозволяє отримувати більш дешевий продукт з
підвищеною біологічною цінністю.
Унікальне поєднання смаку і аромату копченої риби і прянощів можна отримати при
виробництві гарячих маринадів з підкопчених прісноводних риб. Найбільш популярним
вживанням таких продуктів – є в драглеподібній заливці. Для одержання частково
тиксотропних текстур драглеподібної консистенції можуть бути використані альгінова
кислота, агар і агароїди, камедь ріжкового дерева, карагенан, гуаран, фурцеларан, трагант,
гумі. Драглеутворюючі властивості цих біополімерів не залежать від масової частки сахарози
і титрованих кислот [6-9].Найпростішим способом отримання таких заливок є додавання
суміші із альгінової кислоти та низькоетерифікованого пектину.
Досліджувалися 4 %, 6 % та 8 % розчини желюючої копозиції з альгінової кислоти та
низькоетерифікованого пектину, міцність желе вимірювалась за допомогою модифікованого
пристрою Валента.
З результатів одержали, що 4 % - вий розчин мав міцність 24 г піску, а 6 % - вий 104,7 г
що майже в 4 рази більше, а 8 % - вий мав міцність 175,5 г що в 2 рази більше попереднього.
Тому найбільш раціональним є використання 6 % - вого розчину, який дає ніжну, але щільну
драглеподібну заливку.
Прянощі для приготування пряного відвару інспектують, при виготовленні пряних
відварів використовують у дробленому вигляді. При необхідності перед подрібненням
рекомендується прянощі підсушувати при температурі 90…120°С протягом 40…50 хв. Сіль,
цукор та оцтова кислота використовувались без попередньої обробки. В охолоджений відвар
додають сіль, цукор та оцтову кислоту. Приготовлені розчини пряно-оцтового маринаду і
6 % композицію з альгінової кислоти та низькоетерифікованого пектину об’єднують і
ретельно перемішують.
Гарячі маринади з підкопченого товстолобика є новим харчовим продуктом, тому
розробка технології виробництва цієї продукції і її подальшу реалізацію було необхідно
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простежити динаміку зміни фізико-хімічних показників продукту під час зберігання.
Визначений максимальний термін зберігання гарячих маринадів, який складає не більше 2
місяців з дати виробництва.
Комплексна оцінка органолептичних характеристик показала, що найбільш доцільним є
організація виробництва гарячих маринадів із підкопченого товстолобика.
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ПРЕВЕНТИВНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЦТВА КОВБАС
ЗА БІОЛОГІЧНИМИ РИЗИКАМИ
О. НОСОВА, магістрант
Науковий керівник – І. О. РЯПОЛОВА, к. с.-г. н, доц.
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
Для забезпечення належного виробництва безпечної продукції Міжнародною комісією
з харчових продуктів (Комісія Кодекс Аліментаріус) розроблена та запропонована для
використання система НАССР (система аналізу небезпечних факторів та визначення
критичних точок контролю). Ця система охоплює всі ланки харчового ланцюга від
виробництва сировини до кінцевого споживання [1].
Аналіз небезпечних чинників – перший принцип системи НАССР. Процес проведення
аналізу небезпечних чинників має дві стадії: ідентифікацію небезпечних чинників та їхній
аналіз.
Визначення критичних точок контролю під час виробництва харчових продуктів дає
можливість запобігти виникненню небезпечного чинника чи знизити його дію до
прийнятного рівня. Цю систему визнано в усьому світі як логічний інструмент для більш
сучасної наукової системи перевірки. Найважливіший елемент системи – її профілактичний
характер і здійснення контролю під час виробничого процесу на критичних етапах. Таким
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чином, можна легко виявити недоліки, які можуть вплинути на безпеку харчової продукції,
що виробляється, і вносити корективи на підготовчих етапах, перш ніж її буде повністю
оброблено, упаковано й спожито [2].
Тваринницькі підприємства України виробляють молоко, м’ясо, яйця, мед та іншу
продукцію, що використовується і як харчовий продукт, і як сировина для їх виробництва.
Розглянемо найбільш суттєві (спільні) ризики для всіх тваринницьких підприємств.
Найбільш небезпечними є біологічні ризики. До них відносять бактерії, віруси,
найпростіші, паразити, які спричиняють захворювання людини. Вони можуть потрапляти у
тваринницьку продукцію безпосередньо з організму тварини або ззовні при недотриманні
відповідних санітарно-гігієнічних норм і вимог.
До потенційних біологічних ризиків, виявлених у продуктах харчування, відносять
наступні мікроорганізми, які розподілені на групи, залежно від характеристик росту і
культуральних особливостей:
Сильні: Brucella, Clostridium botulinum, Listeria monocytogenes, Salmonella typhi,
paratyphi, та dublin, Shigella dysenteriae, Escherichia coli 0157:H7.
Помірні з потенційно великим розповсюдженням: Види Salmonella, ентеротоксигенна
кишкова паличка Escherichia coli, ентероінвазівна кишкова паличка Escherichia coli, вид
шігел (Shigella), віруси, протозоа криптоспоридії, протозоа лямблії.
Помірні з обмеженим розповсюдженням: Bacillus cereus, Campylobacter jejuni,
Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, Aeromonas, Yersinia enterocolitica.
З урахуванням зростання числа захворювань, у тому числі й з причини забруднень
харчових продуктів, висока ступінь ризику існує тоді, коли м’ясо споживається в сирому
вигляді. Порівняно часто причиною захворювань є сальмонельоз, значно рідше – лістеріоз.
Наявність у м’ясі та інших продуктах серед інших забруднень лістерій (Listeria
monocytogenes ) автоматично приводить до висновку про те, що виготовлення продуктів з
сирого матеріалу, як, наприклад, сирокопчених ковбас, є проблематичним з точки зору
безпеки здоров’я людини.
Що стосується сировини при виробництві варених ковбас, консервів, то від
постачальника треба вимагати обробленої з урахуванням всіх гігієнічних вимог майже
бактеріально чистого м’яса. Це також позитивно позначається на тривалості нагрівання.
Відмирання мікроорганізмів під впливом температури протікає в логарифмічному порядку,
тобто кількість та вид бактерій на початку процесу термообробки визначає кінцеве число
бактеріального забруднення продукту. Якщо у вихідному матеріалі багато спороутворюючих
мікроорганізмів, то звичайний режим стерилізації буде недостатній. Це правило
поширюється також на приправи і, перш за все, на прянощі, які можуть бути забруднені
різними бактеріями [3].
Отже, підприємства з виробництва харчових продуктів повинні включати до
попереджувальних заходів три основні цілі щодо біологічних небезпечних чинників:
усунення або значне зниження біологічної небезпеки; запобігання або мінімізація росту
мікробів та утворенню токсинів; контролювання зараження.
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ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
В НАПРЯМКУ ПЕРЕРОБКИ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ
Р. ОЛІЙНИК, студент
Науковий керівник – Н. І. ЮРЧИШИН, ст. викл.
ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний коледж»
Харчова промисловість годує весь світ, але при цьому створює безліч проблем. Шлях
продуктів харчування від виробника до споживача фрагментований та неоптимізований:
32 % псується при транспортуванні, під час зберігання в супермаркетах і наших
холодильниках – і потрапляє в сміття. Ситуацію треба змінити в найкоротші терміни – в
інтересах планети та її мешканців. Це непросте завдання
Одним з основних завдань , на нашу думку, є скорочення кількості харчових відходів в
процесі виробництва продуктів харчування і їх транспортування до кінцевого споживача.
Якщо все піде за планом, то кількість харчових відходів в Європі знизиться вдвічі. Одна з
ідей – використовувати харчові відходи в якості вторинної сировини. Наприклад, при
виробництві вівсяної крупи з'являються харчові залишки з високим вмістом клітковини і
білків. Відповідно, такі «відходи» можуть бути використані для виробництва мюслі або
кормів для тварин. Технічні рішення для такого роду завдань вже існують, але потребують
подальшого доопрацювання для застосування в промислових масштабах.
Важливим резервом отримання додаткового білка тваринного походження є
раціональне використання вторинної молочної сировини. Серед загального обсягу стічних
вод вітчизняних молокопереробних підприємств 60 % займає сироватка. Причини –
недотримання нормативів збору; конструкції обладнання, в яких відсутнє пристосування для
збору сироватки або відсутність технічної бази для її переробки; несвідоме ставлення
керівників підприємств та держави до втрати цінних сировинних ресурсів. Така ситуація
призводить до негативних наслідків за двома основними складовими. По-перше, до втрати
біологічно цінної молочної сировини в умовах актуальності проблеми дефіциту білка. Подруге, виникає загострення екологічної проблеми – забруднення внутрішніх вод збільшенням
вмісту азоту, фосфору та органічних речовин у стічних водах.
Сучасний асортимент продуктів із сироватки включає як просту солодку суху
сироватку, так і сироваткові концентрати та ізоляти з вмістом 29 і 89 % білка відповідно.
Висока біологічна цінність молочної сироватки та технологічні властивості дають змогу
використовувати її як сировину в різних галузях харчової промисловості: молочній – при
виробництві сметани, спредів, плавлених сирів, кисломолочних виробів; кондитерській – при
виробництві борошняних кондитерських виробів, шоколадних паст, начинки для цукерок і
різноманітних полив; масложировій – при виробництві майонезу, соусів тощо.
Сироватка як сировина з великим успіхом використовується і в м’ясній промисловості
для покращання смаку, текстури, надання аромату, а також для підвищення якості продукту
в цілому. Технологічними перевагами сироваткових білкових продуктів є можливість
застосування їх як часткову заміну м’ясного білка, жиру та інших інгредієнтів, що
традиційно використовуються для поліпшення властивостей емульсії, а також із метою:
стабілізації м’ясної емульсії за рахунок здатності білків підвищувати в’язкість фаршу та
емульгувати жировмісні компоненти; зниження ризику утворення бульйонно-жирових
підтьоків при термообробці; нейтралізації соєвого присмаку у виробах із заміною значної
частки м’ясної сировини; пом’якшення гіркого присмаку печінки у ліверних ковбасах та
паштетах; зменшення втрат маси при обсмажуванні рублених напівфабрикатів
Таким чином, висока біологічна цінність молочної сироватки зумовлена збалансованим
вмістом усіх незамінних амінокислот, ряду вітамінів і мікроелементів, уможливлює її
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застосування як універсальної сировини у різних галузях харчової промисловості.
Доцільність та необхідність організації раціонального використання молочної сироватки на
підприємствах молокопереробної галузі зумовлена екологічним і економічним чинниками.
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Актуальність проблеми. Рибне господарство – галузь народного господарства, до якої
належить добування, переробка, відтворення і збільшення запасів риби та інших водних
організмів у природних і штучних водоймах. За 2017 рік загальний вилов риби та інших
водних біоресурсів підприємствами галузі склав 94,2 тисячі тонн, що майже на 6,5 % більше,
ніж у 2016 році [3].
Риба та рибні продукти відіграють важливу роль у харчуванні людини. Хімічний склад
м'яса риби, що визначає її поживну цінність і харчові властивості, характеризується вмістом
білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин, а також наявністю необхідних для
людини амінокислот і їх кількістю. Крім того, риба легко засвоюється через особливості
структури її тканин. Проте в сучасних умовах ринку вивченню асортименту та якості цього
унікального продукту приділяють недостатню увагу. Особливо це стосується копчених
рибних виробів, адже саме вони, не дивлячись на корисність та дієтичність риби, можуть
становити небезпеку для здоров’я людини. Асортимент копчених рибних виробів постійно
розширюється, удосконалюється технологія виробництва продукції цього виду та
з’являються нові методи коптіння [1]. Тому питання удосконалення технології виробництва
копчених рибних продуктів є актуальним.
Метою досліджень було удосконаленої технології бездимного копчення рибних
продуктів.
Матеріал і методи досліджень. Дослідження проводили в умовах товариства з
обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Вогні Гестії», м. Житомир, яке є підприємством з
виробництва рибних продуктів. Під час виконання досліджень використовували таку
сировину: риба морожена (скумбрія азово-чорноморська – тушка згідно з ГОСТ 11482-96;
сіль кухонна згідно з ДСТУ 3583; кмин (насіння).
Результати досліджень. Копчення риби проводять з метою її консервування та
розширення асортименту. Консервування риби копченням проходить за рахунок хімічних
речовин диму.
Формування специфічних властивостей копченого продукту відбувається в результаті
осадження коптильних компонентів на поверхні сировини і проникнення їх в товщу
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продукту. При цьому смак, аромат, колір копченості та стійкість до мікробіологічного
псування забезпечується рядом хімічних речовин, що входять до складу коптильного
середовища. До основних технологічних ефектів копчення відносять: утворення кольору (від
світло-золотистого до темно-коричневого); утворення специфічного «копченого» запаху і
смаку; консервуючий ефект.
Одним з найбільш поширених методів копчення є холодний метод. Риба холодного
копчення готується при температурі до 40°С (в середньому 25 0С). Виробництво такої риби
спочатку проходить процес посолу, потім відмочування і на завершення копчення. Процес
самого копчення триває 8−12 годин. Все відбувається з допомогою речовин неповного
згорання деревини у спеціальній коптильні. Це залежить від виду і розміру риби, виду
розбирання тощо. В процесі копчення риба втрачає багато води, її поверхня стає золотистою,
м'ясо ущільнюється, відносна кількість солі підвищується. М'ясо набуває приємного смаку і
запаху.
Останнім часом все більшого поширення набуває інноваційний спосіб копчення з
використанням рідких коптильних середовищ.
На сьогодні перелік вивчених збагачуючих фітокомпонентів, які додаються до рідких
коптильних середовищ обмежений, що не дозволяє до кінця використовувати можливості
збагачених рідких коптильних середовищ [2]. Так на нашу думку, доцільним є розробка
нового рідкого коптильного середовища з додаванням екстракту чорного кмину.
Насіння однорічної трав'янистої рослини Nigella sativa з незапам'ятних часів цінуються
за свої цілющі властивості. Його називають по різному: римським коріандром, чорним
кунжутом, чорним кмином, цибулевим насінням. Найчастіше рослина згадується як «чорне
насіння», що абсолютно точно описує його зовнішній вигляд.
Насіння чорного кмину має гострий, пряний смак. Є кілька видів кмину, вони трохи
схожі за смаком і зовнішнім виглядом, але кмин (Niggella sativa) гостріший і має ряд
позитивних аспектів. Не спроста спеції використовувалися протягом тисяч років. Чорний
кмин забезпечує ряд потенційних переваг для здоров’я: зберігає структуру шкіри, є
потужним антиоксидантом, виступає як природний антибіотик тощо.
Дана рослина активно використовують у харчовій промисловості для ароматизації
ковбас, сиру, соусів, оцту, кондитерських виробів, для приготування лікерів, при
маринуванні овочів, як приправу до салатів, м'ясних і рибних страв.
Такий широкий спектр використання кмину у харчовій промисловості, обумовлений
багатим хімічним складом рослини.
Склад: містить 37,4 % ефірної олії, яка складається з d-карвону (до 65 %) і d-лімонену
(до 50 %), жирну олію 40 %, білок до 15 %; дубильні речовини, флавоноїди (кверцетин,
кемпферол).
Докладний опис: має антисептичну, дезинфікуючу, спазмолітичну, кардіотонічну,
кровоочисну дію. Чинить значну позитивну дію на процеси бродіння в шлунку, кишечнику –
тому є ефективним при проблемах пов’язаних з травленням. Успішно використовується при
головокружінні, функціональних порушеннях серцево-судинної і центральної нервової
систем. Входить до складу численних зборів, чаїв, мікстур. Гарно поєднується з коріандром.
Риба холодного копчення виготовлена за даною технологією, відрізнялась високими
органолептичними показниками, з’явились приємні трав’янисто-квіткові відтінки аромату,
при цьому аромат кмину не перебивав аромат копченості, а лише доповняв та
облагороджував його, забезпечуючи продукту приємний збалансований гармонійно
виражений збагачений запах копченого продукту.
Висновки. Використання розробленої рідкої коптильної суміші для копчення риби з
додаванням кмину являється перспективним шляхом підвищення безпечності копченої
продукції, харчової цінності та органолептичних показників, котра дає можливість
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розширити асортимент риби холодного копчення та підвищити харчову цінність готової
продукції за рахунок її збагачення біологічно активними речовинами.
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Одним з діючих шляхів підвищення рівня здоров’я населення слід вважати створення
продуктів харчування спеціальної групи. У цьому відношенні лікарська рослинна сировина є
невичерпним джерелом натуральних біологічно активних речовин, які навіть у мінімальній
кількості впливають благодійно на організм людини. Рослинні препарати добре переносяться
людьми незалежно від віку, мають широкий спектр дії і, головне – активні у відношенні
вірусів, які вже здобули стійкість до антибіотиків і синтетичних ліків. Ці препарати
впливають не окремими речовинами, а комплексом сполук, дозованих природою, що важко
створити штучним шляхом.
Метою досліджень було отримання екстрактів та настоїв з лікарських трав, а саме з
меліси та календули, визначення найкращих параметрів процесу екстрагування і
розроблення нових продуктів функціонального призначення з оптимізованими споживчими
властивостями на основі екстрактів та настоїв.
Хід і результати досліджень. В роботі представлено дослідження процесів
екстрагування та настоювання біологічно активних речовин з меліси та календули та
встановлення найкращих їх параметрів:
- для екстрагента вода: гідромодуль 1, температура екстрагування 60 °С, тривалість
процесу 60 хв. (для обох видів сировини);
- для 20 %-ого водно-спиртового розчину: гідромодуль 1, температура екстракту 20 °С,
тривалість процесу – для меліси 90 хв., для календули 120 хв.
Розроблені математичні моделі для даних процесів, що дозволяє використовувати їх в
практичній роботі.
На основі проведених досліджень розроблені рецептури та виготовлено два морквяних
напоїв «Бабусин» та «Живинка», що збагачені природними біологічно активними
речовинами, за рахунок додавання екстрактів та настоїв з меліси та календули.
Висновок. Визначено оптимальні параметри процесу екстрагування біологічно
активних речовин із лікарських трав – меліси і календули, на підставі чого запропоновано
додавання екстрактів з меліси і календули для отримання морквяного напою «Бабусин» та
додавання екстракту з меліси і настою з календули для отримання морквяного напою
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«Живинка». Дані напої можуть бути джерелом поповнення організму людини комплексом
біологічно активних речовин вживатись для профілактики багатьох захворювань.
Розроблено математико-статистичні моделі екстрагування та настоювання розчинних
сухих речовин із лікарської сировини.
Література
Жеплінська М.М. Екстрагування корисних для організму речовин із замороженого
гарбуза /М.М. Жеплінська //Научный взгляд в будущее. – Одесса: Издательство Иститута
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КУПАЖІ РОСЛИННИХ ОЛІЙ ЯК ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО
ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ
К. М. СЕМЕНЮК, магістрант
Науковий керівник – О. А. ШТОНДА, к. т. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
На сьогоднішній день здорове харчування людини є однією з головних складових
забезпечення її здоров’я. Серйозною проблемою населення України є недостатнє та
незбалансоване надходження до організму поживних речовин: вітамінів, мінеральних
речовин, незамінних амінокислот, ненасичених жирних кислот, яке обумовлено їх
недостатнім споживанням або нераціональним їх співвідношенням у щоденному харчовому
раціоні [1].
В ряді найкорисніших дієтичних продуктів, олія займає одне з провідних місць. Вона
здатна не тільки змінювати смак і аромат продукту (страви), а й зміцнювати здоров’я
людини, хоча, водночас, є найбільш калорійним продуктом, адже на 95–98 % складаються з
тригліцеридів. В основному, всі олії є рідинами, за рахунок наявності в них великої кількості
ненасичених жирних кислот, які в своїй будові мають подвійні та потрійні зв’язки. Особливо
важливе значення мають поліненасичені жирні кислоти родини ω-6 та ω-3, адже вони не
синтезуються в організмі, а надходять лише з їжею. Співвідношення ПНЖК родини ω-6 та ω3 є дуже важливим і для здорової людини воно становить 10 : 1 [2].
Дослідженнями науковців жирнокислотного складу різних олій встановлено, що у
природі олій зі збалансованим складом ПНЖК ω-6 та ω-3 не існує. А тому дослідження, які
направлені на розробку олії, яка б мала збалансований жирнокислотний склад, гарні
органолептичні показники, невисоку собівартість і була конкурентоспроможною, є
актуальним.
Одним із шляхів насичення організму людини ПНЖК є створення купажів і
застосування їх в розробках продуктів харчування.
У Європі купажі з різних видів олій дуже популярні, проте в українців культура
споживання такого продукту ще недостатньо сформована. У раціоні українців переважають
олії, що містять жирні кислоти родини ω-6, здебільшого це соняшникова олія, і практично
виключені продукти, багаті на кислоти родини ω-3- лляна, ріпакова, гарбузова олії та з
волоського горіха. Проте, в Україні вже розроблено ДСТУ 4536 : 2006 Олії купажовані.
Технічні умови, в якому надано 24 рецептури купажів олій [3].
Купажовані олії – це суміш олій зі збалансованим складом насичених та ненасичених
жирних кислот [4].
Для одержання купажів олій повинна використовуватися одна або дві основні олії, що
формують основу збалансованого жирнокислотного складу. Особливої уваги потребує вміст
у оліях таких жирних кислот як олеїнової (МНЖК), лінолевої (ПНЖК) та ліноленової
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(ПНЖК). Необхідний вміст олеїнової кислоти можуть забезпечити наступні види олій:
оливкова, ріпакова, кукурудзяна, соняшникова, соєва, що змішані в різних співвідношеннях.
Потрібний вміст лінолевої кислоти забезпечує соняшникова, кукурудзяна, соєва олії.
Джерелом ліноленової кислоти є ріпакова та соєва олії
Висновок. На основі огляду літератури, для дослідження та розробки купажу обрано
три рафіновані рослинні олії: соняшникова, ріпакова та оливкова. Цей вибір обумовлено
різними складовими, зокрема, органолептичними та фізико-хімічними показниками, а також
їх жирнокислотним складом.
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ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ
ЗБАГАЧЕННЯ НАПОЇВ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ
Є. СУХЕНКО, студент
Науковий керівник – М. М. ЖЕПЛІНСЬКА, к. т. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Напої – це одна з основних груп харчових продуктів, яка здатна вирішити проблему
мікронутрієнтного дефіциту в добовому раціоні людини. Це пов’язано з тим, що фізіологічна
норма споживання води (у тому числі і в складі рідких продуктів), на відміну від норм
споживання білків, жирів, вуглеводів, становить біля 2 дм3 [1]. При цьому слід зауважити,
що природна рослинна сировина, яка може використовуватися у технології напоїв, є цінним і
практично незамінним джерелом безпечних біологічно активних речовин, адаптованих до
фізіологічних функцій організму людини. У зв’язку з цим важливим та актуальним є питання
збагачення напоїв біологічно активними складовими рослинної сировини.
Науковцями Національного університету харчових технологій досліджувалося
екстрагування біологічно активних речовин меліси і календули [2] для розроблення
безалкогольних напоїв оздоровчого призначення. Розроблений свіжовичавлений яблучноапельсиновий сік з додаванням екстрактів нетрадиційної рослинної сировини (екстрактах
м’яти перцевої, шавлії лікарської та лимонної трави) пропонується для закладів
ресторанного господарства [3].
Збагачення напоїв біологічно активними речовинами можливе за рахунок додавання
цукрового сорго при виробництві квасу. Сік цукрового сорго має збалансовану харчову
цінність, містить легкозасвоювані цукри, есенційні амінокислоти, мінерали, вітаміни тощо.
Тому його фізико-хімічні характеристики і харчова цінність дає широкий спектр
можливостей використання у харчовій промисловості. Зокрема цукрове сорго застосовують
як сировину для виробництва цукрового сиропу, кристалічного цукру, спирту та ряду інших
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продуктів [4]. Автори [5] запропонували заміну цукрового сиропу у кількості (35±0,5) %
соком цукрового сорго. Така заміна забезпечить збагачення сусла амінним азотом,
редукувальними та біологічно активними речовинами, сприятиме скороченню процесу
бродіння на 2 доби. Отриманий напій характеризується збалансованим гармонійним смаком
та високими якісними показниками. Оздоровчі властивості отриманих напоїв забезпечуються
підвищеним вмістом у них вітамінів групи В, аскорбінової кислоти та амінокислот, причому
кількість останніх перевищує їхній вміст у контролі у 24–25 разів.
Науковці Національного університету біоресурсів і природокористування України
представили результати досліджень по визначенню оптимальних параметрів процесу
екстрагування біологічно активних речовин з такої лікарської сировини як звіробій, ромашка
та шавлія. В отриманих екстрактах визначено вміст розчинних сухих речовин, кількість
мікро- та макроелементів, вміст аскорбінової кислоти та величина кольоровості за відомими
методиками. Розроблені рецептури нових напоїв, де основною сировиною є яблука та
виноград з додаванням екстрактів зі звіробою, ромашки та шавлії. Такі готові напої автори
розробкипропонують використовувати населенню в оздоровчо-профілактичних цілях [7].
Висновки. Завдяки невеликому огляду літературних джерел можна зрозуміти
наскільки важливим для харчування людей є використання в раціоні поряд з одними
інгредієнтами і натуральних біологічно активних речовин завдяки внесенню їх у вигляді
екстрактів чи соків. Питання розширення асортименту напоїв на основі нетрадиційної
рослинної сировини і далі буде в полі зору дослідників задля збагачення продуктів
харчування цінними компонентами, яких не вистачає в основній їжі для нормального
функціонування організму людей.
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ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВАРЕНО-КОПЧЕНИХ КОВБАС ЗА ДСТУ
А. С. ТРИГУБКО, магістрант
Науковий керівник – О. М. СМОРОЧИСЬКИЙ, к. с.-г. н., доц.
ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»
В умовах сучасного виробництва м’ясних продуктів актуальним є виготовленя ковбас високої
якості і відповідної харчової безпеки з дотриманням вимог ДСТУ.
Аналіз діючих технологій виробництва варено-копчених ковбас свідчить, що ковбаси
вищого гатунку виготовляють у відповідності до вимог державних стандартів. За класичної
технології процес розпочинається з підготовки основної сировини та допоміжних матеріалів.
Підготовка включає :розбирання туш, обвалювання відрубів, жилування та сортування
м'яса.. Обвалювання проводимо у відповідності з діючими нормативами жилували і
сортували сировину з врахуванням виду м’яса: яловичину – на вищий, перший та другий
сорти; свинину – на нежирну , напівжирну та жирну . За жилування яловичини на два сорти
вихід односортового м’яса становив 73 %. Підготовка шпику (заздалегідь охолодженого до
температури 0 –4 °С) полягала у подрібненні на шпигорізці на шматочки з розміром сторін
4–8 мм залежно від вимог, зазначених у рецептурі ковбаси.
За першого способу виробництва варено-копчених ковбас спочатку застосовували
ковбасну схему обвалювання пітуш, четвертин, а потім знежиловану яловичину, свинину
подрібнювали на шматки масою до 1 кг або на вовчку з діаметром отворів у вихідній решітці
16–25 мм. Після цього до 100 кг сировини додавали 3,2 кг кухонної солі та 10 г нітриту
натрію у вигляді 2,5 %-го розчину і перемішували у мішалці протягом 3–5 хв. Посолену
сировину в шматках витримували у засолювальних камерах упродовж 2–4 діб, а у вигляді
шроту − 1–2 доби за температури 0 –4 °С. Після витримування в розсолі яловичину, нежирну
свинину, баранину подрібнювали на вовчках з діаметром отворів у вихідній решітці 2–3 мм,
напівжирну свинину — не більше ніж 9 мм, жирну — не більш як 4 мм. Подрібнену
сировину перемішували у мішалці 3–5 хв разом з іншими компонентами фаршу відповідно
до рецептури. Потім додавали невеликими порціями подрібнену на шматочки потрібного
розміру напівжирну та жирну свинину і перемішували ще 2 хв. В останню чергу додавали
подрібнену грудинку, шпик і перемішували масу ще 3 хв. до рівномірного розподілення
шматочків по всьому об’єму фаршу. Для виготовлення варено-копчених ковбас
використовували натуральні кишкові оболонки Підготовлені оболонки щільно наповнювали
фаршем з використанням вакуумних шприців. Під час використання штучних білкових
оболонок герметизацію батонів здійснювали накладанням металевих скобок з введенням
петлі під металеву скобку. Батони з фаршем варено-копчених ковбас осаджували протягом
1–2 діб.
Термічне оброблення батонів варено-копчених ковбас здійснювали першим способом..
Після осаджування ковбасу коптили димоповітряною сумішшю за температури (75 ± 5) °С
протягом 45–980 хв. Варіння батонів пароповітряною сумішшю здійснювали в універсальних
камерах за температури 74 ± 1°С протягом 45–90 хв. Охолодження проводили протягом 5–
7 год за температури не вище ніж 20 °С. Ковбасу вдруге коптили впродовж 24 годин за
температури 40–45 °С. Сушіння в середньому тривало протягом 3–5 діб у сушильних
камерах за температури 10–12 °С і відносної вологості повітря 74–78 % до досягнення
щільної консистенції та необхідного вмісту вологи згідно з вимогами стандарту – до 40 %.
Наведені дані вказують необхідність подальшого визначення оптимальних параметрів
технології виробництва ковбас з врахуванням функціональних властивостей м’ясної
сировини та технічних характеристик сучасних термошаф з програмним управлінням.
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УДК 664.6
АНАЛІЗ АПАРАТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ЗАМІШУВАННЯ ТІСТА
ХЛІБОПЕКАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА
Е. В. ФЕРНАНДЕС, студент
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова
Науковий керівник – М. М. ЖЕПЛІНСЬКА, к. т. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Для виробництва різних видів тіста, які відрізняються гатунком борошна, складом
компонентів, консистенцією, використовуються машини для замішування тіста. Будова та
принцип роботи машини повинні забезпечити розчинення сухих компонентів, рівномірний
розподіл інгредієнтів у загальному об’ємі, аерацію тіста та його пластифікацію. Залежно від
конструктивних особливостей, об’єму, швидкості, форми робочих деталей тістомісильні
машини використовують для замішування різних видів тіста: дріжджового, крутого,
прісного, пісочного, листкового та інших. Вони поділяються на малогабаритні (місткість діжі
– 15–20 л), середньогабаритні (30–40 л) і великогабаритні (140–200 л) [1].
В роботі представлено описи і характеристики різних типів тістомісильних машин.
Зокрема, великогабаритна тістомісильна машина типу МБТМ-140 призначена для
замішування тіста різної консистенції і складається із власне машини та підкатної діжі. Діжу,
завантажену продуктами, підкочують до машини й встановлюють таким чином, щоб
фрикційне колесо щільно прилягало до поверхні діжі. Включають реверсивний
електродвигун і за допомогою клинопасової й черв’ячної передач рух передається
черв’якові, що починає переміщати черв’ячний сектор. Пов’язана з ним траверса разом із
кришкою й робочим органом повертається на певний кут навколо осі черв’яка, опускаючись
униз доти, доки робочий орган повністю не увійде в діжу і кришка закриє верхню частину
діжі. Опускання траверси контролюється кінцевим блокувальним вимикачем.
Тістомісильна машина типу А2-ХТМ призначена для замішування тіста (вологістю –
33–54 %) з житнього й пшеничного борошна. Це машина із планетарним рухом робочого
органа і підкатною діжею, що не обертається при замішуванні.
Малогабаритна тістомісильна машина із незнімною діжею має спіралеподібний
місильний орган, розміщений вертикально (здійснює обертальний рух), центральний
розсікач, незнімну діжу. При використанні робочого органа спіралеподібної форми тісто не
перегрівається в процесі перемішування, що забезпечує високу якість замішування. Для
передачі обертального руху від електродвигуна діжі місильному органу використовуються
дві ланцюгові передачі. Діжа закривається захисною решіткою, при відкриванні якої
спрацьовує блокувальний мікроперемикач, що унеможливлює обертальний рух робочих
органів виконавчого механізму при відкриванні діжі.
Машина типу МТМ-15 призначена для замішування крутого тіста, яке
використовується для приготування пельменів, вареників, чебуреків і домашньої локшини.
Складається зі станини, робочої камери (резервуара), лопатей, редуктора й електродвигуна.
Резервуар являє собою напівциліндричну камеру, розташовану горизонтально на станині. У
камері розміщені дві Z-подібні лопаті, обертання яким передається від електродвигуна через
черв’ячно-циліндричний зубчастий редуктор [2].
Тістомісильні машини серії RB фірми SIGMA (Італія) виготовляються з підкатною
діжею, де відбувається інтенсивне замішування тіста із пшеничного й житнього борошна.
Робочий орган виконано у вигляді спіралі, яка здійснює простий обертальний рух і має дві
частоти обертання: перша – для перемішування сировини, друга – для замішування тіста.
Передбачено електронне керування за допомогою трьох таймерів, що регулюють час роботи
(у реверсивному режимі, на першій і другій частотах обертання), і пам’ять на 20 програм.
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Діжа встановлюється на візок, три колеса якої мають гумове покриття. Машина має
гвинтовий механізм підйому. Діжа і всі деталі, що взаємодіють із тістом виконані з
нержавіючої сталі. У процесі замішування діжа закрита пластмасовою кришкою.
Пропонуються моделі машин з об’ємом діжі 80, 120, 160 і 200 л. Для полегшення миття при
санітарній обробці в діжі передбачено отвір.
Тістомісильні машини серії ВМ цієї ж фірми виконані з планетарним рухом робочого
органа. Такі машини універсальні й призначені як для замішування тіста різних видів
(дріжджове, листкове, заварне, білкове, бісквітне), так і для збивання вершків, а також для
перемішування м’ясного фаршу й картопляного пюре. Місильні органи здійснюють
планетарний рух, тобто обертаються як навколо власної осі, так і навколо осі діжі. Це
дозволяє забезпечити більш рівномірне промішування компонентів по всьому об’єму діжі.
Для передання обертального руху використаються пасова і зубчаста циліндрична передачі.
Моделі з об’ємом діжі 10, 20 л встановлюються на столі, інші (на 30, 40, 60, і 80 л) – на
підлозі. Частота обертання (сім швидкостей) регулюється в межах 40– 160 об/хв.
У машинах моделей BM-60DT і DM-80DT вертикальний підйом й опускання діжі
здійснюються автоматично. Всі діжі в момент замішування нерухомі й закриті решітками.
Тривалість процесу задається вручну або за допомогою таймера. До машин можуть
додатково поставлятися редуктор, м’ясорубка чи овочерізка, а також додаткові діжі й
місильні органи.
Машини моделей WR 20, WR 30 WR 40, WR 60, WR 100, що випускаються фірмою
FLEXANDERWERK (Німеччина), універсальні і призначені для замішування всіх видів
тіста, а також перемішування м’ясного фаршу і збивання кремів.
За допомогою пошукової наукової роботи представлено технічні характеристики
тістомісильних машин вітчизняних і закордонних виробників, показано їх переваги і
недоліки.
Висновки. При використанні більшості тістомісильних машин необхідно
дотримуватись ряду рекомендацій. 1. Завантажуючи сировину в робочу камеру
тістомісильної машини, спочатку необхідно додавати рідкі продукти, а потім борошно (для
забезпечення однорідної консистенції та якості тіста). 2.Готовність тіста визначати за
однорідністю консистенції (тісто не повинно прилипати до місильного важеля та до стінок
робочої камери). 3. Для надійної та безперебійної роботи тістомісильної машини необхідно
дотримуватись рекомендованих норм завантаження сировини: для густого тіста – не більше
50 % об’єму діжі; для тіста середньої консистенції – до 80 %.
За наявності в окремих моделях тістомісильних машин двох або більше змінних
деталей, необхідно правильно підбирати відповідний робочий орган для певного виду тіста:
для пісочного тіста – шнековий; для рідкого тіста (млинцевого) – прутковий; для
дріжджового – гакоподібний.
Література
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ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ ОХОЛОДЖЕННОЇ РИБИ
М. І. ХАРЧЕВНІКОВ, студент
Науковий керівник – Т. І. МАТВІЄНКО, ст. викл.
Одеський державний екологічний університет
Вступ. Охолодженною називають рибу, що має в товщі м’язової тканини температуру
від – 1 до +5°С. Охолоджують рибу відразу після вилову. Це дозволяє різко сповільнити
розвиток і діяльність мікроорганізмів. Охолоджують майже всі види риб. Перед
охолодженням рибу сортують по виду, розміру, обробляють. За видами оброблення
охолоджена риба може бути необроблена, патрана з головою, патрана обезголовлена.
Охолоджують рибу льодом, охолодженою водою або розчином солі. Охолоджену рибу за
якістю на сорти не ділять.
Мета дослідження. Аналіз різних способів охолодження та зберігання різних видів
риб.
Матеріали та методи дослідження. На основі аналізу спеціалізованої літератури
дослідити способи охолодження та умови зберігання виловленної риби.
Результати дослідження. В даний час застосовують кілька способів охолодження
риби: подрібненим льодом, спеціальними видами льоду, охолодженої морською водою і
розчином кухонної солі, сумішшю льоду і солі, холодним повітрям. У торгову мережу
надходить риба охолоджена, як правило, природним або штучним чистим мелкодробленим
льодом. Цей спосіб охолодження простий і доступний, проте він має недоліки: риба
охолоджується нерівномірно, з невеликою швидкістю і дуже деформується.Охолодження
риби спеціальними видами льоду - лускатим, сніжним, з додаванням антибіотиків або
антисептиків. Лускатий і сніговий лід мають певні переваги перед звичайним
мілкодробленим льодом. Володіючи великою поверхнею охолодження, ці види льоду
швидше знижують температуру в тілі риби і не пошкоджують її. Лід з додаванням
антибіотиків або антисептиків затримує розвиток більшості видів бактерій, що викликають
псування риби. Охолодження риби морською водою і розчином кухонної солі - застосовують
в основному в тих випадках, коли вона направляється для технологічної обробки. Такий
спосіб охолодження дозволяє уникнути тих недоліків, які характерні для охолодження риби
льодом. На промислових судах для охолодження риби широко застосовують холодну
морську воду, а на берегових підприємствах також 3-5% -ий розчин кухонної солі з
температурою - 3, - 4оС. Для підвищення ефективності охолодження, в охолоджену рідину,
як і в лід, можуть додавати антибіотики або антисептики. Охолодження риби сумішшю
льоду і солі застосовують тільки в тих випадках, коли рибу в подальшому відправляють в
посол. Рибу перед охолодженням промивають, розсортовують за видами і розмірами, якщо
треба обробляють, зважують і рядами укладають в тару: дрібну рибу - шарами без рядового
укладання, а велику - рівними одним - двома рядами спинкою до верху; насипаючи на дно
тари і на кожний ряд риби шар льоду. Тару зважують і маркують, вказуючи вид, масу риби і
тари. Лід беруть залежно від дальності перевезення і від температури повітря.
Висновки та пропозиції. Виходячи з отриманих даних риба по зовнішньому вигляду
повинна бути: чистою, природного забарвлення, допускається збітість луски без ушкодження
шкіри; допускаються почервоніння поверхні в результаті крововиливу; багряно-червоне
забарвлення; механічні пошкодження зябрових кришок допускається у дрібної риби з
головою.
Обробка риби повинна бути правильною. Консистенція тканин щільна, пружна, якщо
рибу покласти на долоню, то вона не перегинається. Перевіряють консистенцію
промацуванням м’ясистих частин риби. Запах – свіжий. Для перевірки запаху застосовують
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ніж або дерев’яну шпильку (але не з смолистих порід дерева). Колір м’яса риби перевіряють
на поперечному розрізі, в найбільш товстій її частини. У спірних випадках якість риби
перевіряють пробним варінням.
УДК 664:661
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЕКСТРАГУВАННЯ ЦІННИХ РЕЧОВИН З ІМБИРУ
В. ШАХВОРОСТОВА, магістрант
Науковий керівник – М. М. ЖЕПЛІНСЬКА, к. т. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Ринок пива України представлений величезним асортиментом, основна частка якого
складає п’ять основних марок: світле, темне, червоне, біле і міцне. Близько 90 %
вітчизняного пивного ринку займають світлі сорти, на які доводиться основний об’єм
продажів, а інші 10 % розділяють між собою інші сорти, переважно темні. Зараз «в моді»
нефільтровані сорти пива [1]. І особливо це стосується крафтового пива, до якого можна
додавати додаткові інгредієнти.
Нашу увагу звернув саме корінь імбиру, адже імбир – це справжнє сховище вітамінів,
мінералів та інших корисних речовин. Вітаміни С, В1, В2, А, фосфор, магній, кальцій, залізо,
цинк, калій і натрій, ефірні олії, необхідні нашому організму амінокислоти – і все це в
одному непоказному корінці.
При регулярному вживанні імбиру і напоїв на його основі відбувається поступове
зниження маси тіла за умови виключення солодощів і борошняних страв, тому для
схуднення імбир дії прекрасна альтернатива дієтам або доповнення до них. Виникає такий
ефект завдяки нормалізації обміну речовин, поліпшенню роботи щитовидної залози,
стимуляції травлення, легкий проносний і сечогінній.
Матеріалом дослідження став водно-спиртовий настій з імбиру. Концентрація водноспиртового розчину коливалася в межах 45…55 % об., що є оптимальним для отримання
настоїв як для фармацевтичної промисловості, так і для використання в слабоалкогольні
галузі харчової промисловості. При зміні кількості введеного водно-спиртового настою до
молодого пива в процесі доброджування і при різних значеннях концентрацій водноспиртового розчину отримали значення вмісту сухих речовин в готовому пиві.
Встановлено, що раціонально здійснювати настоювання протягом 7 діб. Потім настої
вносились у молоде пиво. Пиво доброджували 7 діб при температурі 6 °С, а потім ще 7 діб –
при 2 °С.
Вміст дійсного екстракту не змінюється або зменшується для пива, у яке додавали
настої імбиру. За результатами проведених досліджень отримано рівняння регресії для:
залежності вмісту сухих речовин від тривалості настоювання; залежності вмісту дійсних
сухих речовин в пиві і вмісту спирту в пиві від зміни кількості настою та концентрації водноспиртового розчину.
Висновок. Задаючись тою чи іншою кількість настою і концентрацією, можна експресметодом визначити вміст дійсних сухих речовин і вміст спирту в готовому пиві. Розраховано
економічний ефект від реалізації пива з настоєм з імбиру порівняно з пивом без нього, що
становить 0,41 грн/дал.
Література. Лазарів І. Р. Пиво з додаванням водно-спиртового настою імбиру /
І. Р. Лазарів, М. М. Жеплінська // Збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної
конференції вчених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки у вирішенні питань
виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства». – К.:
НУБіП України, 2017. – С. 307–308.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ОЧИЩЕННЯ ЯБЛУЧНОГО СОКУ
ВІДКРИТОЮ ПАРОЮ
О. М. ШАХВОРОСТОВА, магістрант
Науковий керівник – М. М. ЖЕПЛІНСЬКА, к. т. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Асортимент соків, який випускається консервною галуззю харчової промисловості, є
різнобічним. Серед великого розмаїття соків їх здебільшого поділяють на соки з м’якоттю
та освітлені. А тому технології виробництва таких продуктів різна. Проте соки виготовлені
з однієї і тієї ж сировини за різної технології мають різну біологічну та енергетичну
цінність. Це пояснюється тим, що соки з м'якоттю мають більший вміст поживних речовин.
Але ці чинники не зменшують кількість прихильників освітлених соків 1.
Фізичні способи забезпечують видалення каламуті без зміни хімічного складу і
колоїдної системи соку. До них відносять проціджування, відстоювання, сепарування
(центрифугування) та заморожування 2, 3.
Авторами 4 досліджено перспективність застосування відкритої пари для очищення
соків, завдяки чому зважені частинки соку осідають і їх можна видалити.
Мета наукової роботи полягала у оптимізації технологічного процесу очищення
яблучного соку завдяки вдуванню в сік відкритої пари та отримання рівняння регресії
залежності вмісту сухих речовин від потенціалу пари та температури соку.
Нами проводились дослідження по обробці яблучного соку парою різного потенціалу
при різній температурі соку. Оптимізацію процесу очищення яблучного соку здійснювали з
допомогою методу повного факторного експерименту та методу найменших квадратів.
Практичні значення збільшення об’єму соку від кількості доданої пари порівняли з
теоретичними значеннями, отриманими за допомогою рівнянь матеріального та теплового
балансів. Розбіжності невеликі, які лежать в межах допустимих похибок. Тому отримані
результати можна вважати достовірними, що ще й підтверджується статистичними
розрахунками при отриманні рівняння регресії.
Висновок. Очищення яблучного соку можна здійснювати за допомогою відкритої
пари, внаслідок чого підвищується прозорість соку. Отримане методами найменших
квадратів та повного факторного експерименту рівняння регресії залежності вмісту сухих
речовин від потенціалу пари і температури соку є однорідним і адекватним, що
підтверджено розрахунками за критеріями Кохрена, Стьюдента і Фіщера.
Література
1. Жеплінська, М.М. Методи очищення соків консервного виробництва /Жеплінська
М.М., Лазарів І.Р., Сухенко В.Ю. //Научные труды SWorld. – Вып. 3(44). Том 2. – Иваново:
Научный мир, 2016. – С. 67–70.
2. Жеплінська, М.М. Освітлення соків ферментними препаратами /М.М. Жеплінська,
І.Р. Лазарів, Ю.Г. Сухенко //Научный взгляд в будущее. – Одесса: Издательство Иститута
морехозяйства и предпринимательства, 2017. – №4. – т. 2. – С.19–21.
3. Жеплінська, М.М. Фізичні способи освітлення яблучного соку /Жеплінська М.М.,
Лазарів І.Р., Сухенко В.Ю. //Научные труды SWorld. – Вып. 3(44). – Т. 2. – Иваново:
Научный мир, 2016. – С. 81–84.
4. Zheplinska M., Bessarab A. Stosowanie pary wodnej skraplania kawitacji sklarowanego
soku jabłkowego. – Przemyśl: Nauka i Studia, №16. – S.121–124.

307

72 Всеукраїнська науково-практична студентська конференція присвячена 120-річчю
заснування НУБіП України, Київ, 2018

Інноваційні технології переробки продовольчої сировини, якості і
безпеки продукції АПК
УДК 664.8.047
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О. М. ШАХВОРОСТОВА, магістрант
Науковий керівник – О. А. ШТОНДА, к. т. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Сьогодні на вістрі популярності м’ясні снеки. Основна ідея, яку намагаються донести
до кінцевого споживача виробники новомодних м’ясних ласощів – «м’ясні снеки – це
повноцінний перекус». Це сушені м’ясні, тонкі, нарізані шматочками, приправлені спеціями,
так звані джерики, чіпси, снеки. М’ясні снеки являють собою сушене м’ясо з мінімальним
вмістом жиру, який вважається білковим продуктом і є зручним при вживанні. Якщо продукт
позиціонується як білковий, то співвідношення білків і жирів повинно становити – (2,5–6,25)
:1. Що обумовлено орієнтацією на певні категорії споживачів. Важливо зазначити, що такі
шкідливі для організму речовини, як транс жири, підсилювачі смаку, ароматизатори та інші
хімічні добавки повністю відсутні. Даний продукт фасується у герметичну упаковку, і має
тривалий термін зберігання навіть при плюсових температурах.
Сировиною для виготовлення м’ясних чіпсів є: куряче м’ясо, свинина, яловичина,
конина, баранина, індичатина, оленина, м’ясо страуса [1].
За прогнозами FAO, до 2020 р. в структурі споживання м’яса українцями 80 %
складатиме споживання м’яса у чистому вигляді. Одна упаковка м’ясних снеків масою 50 г
містить від 20 % денної норми білків і практично не містить жирів та холестерину.
Усі зразки м’ясних снеків вітчизняного виробництва, виготовлені способом
висушування цілісних шматочків м’яса згідно з ТУ У 15.1-2800993123-001:2009 "Строганина
з м’яса, м’яса дичини та м’яса птиці сушена. Технічні умови" [2].
Процес сушіння є важливим етапом на шляху отримання ідеально просушеного
продукту, без сухої скоринки на поверхні. Важливо досягти оптимального режиму сушки,
при якому волога видаляється рівномірно з усього об’єму продукту. Не можна не зауважити,
що на сьогоднішній день підвищеним попитом у підприємств харчової промисловості
користується тунельна сушарка, яка ідеально підходить для сушіння м’яса чи риби.
Метою моєї роботи є проведення ряду дослідів спрямовних на визначення
оптимального режиму сушіння продукту. Інтервал температур становить від 30 ºС до 100 ºС,
тривалість варіюється від температури і товщини нарізаних смужок м’яса. Моїм внеском у
роботу є визначення тієї температури та тривалості сушіння, при якій волога рівномірно
видалятиметься, продукт буде зберігатися максимально довго і зберігатиме свою користь без
змін органолептичних показників. Сировиною для проведення дослідження було обрано
яловичину. Дане м’ясо більш пісне і відрізняється високими поживними властивостями.
Основна цінність яловичини, як продукту харчування в тому, що в 100 г яловичої м’якоті
міститься майже 20 г чистого білка. При цьому жиру у волокнах практично немає.
Висновок. Вживання снекової продукції вирішує проблему дефіциту часу. Важливо
щоб продукт був рівномірно просушений, мав приємний смак та аромат. Результатом
досліджень буде визначена та температура, при якій волога рівномірно розприділятиметься
та виділятиметься з сировини, а відносна вологість готового продукту змінюватиметься від
17,5 до 28% [3].
Література
1. Молоканова Л.В. Хімічний склад вітчизняних мясних снеків / Л.В. Молоканова//
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2011. – № 1. – (52). –
С. 6.
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ВИКОРИСТАННЯ ЖУРАВЛИНИ В КОВБАСНИХ ВИРОБАХ З МЕТОЮ
ПОКРАЩЕННЯ ЇХ ЯКОСТІ
Н. Л. ЯЙЧЕНЯ, студент
Науковий керівник – О. А. ШТОНДА, к. т. н., доц.
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Харчування є основною біологічною потребою людини. Харчування суттєво впливає на
стан здоров’я, працездатність та тривалість життя людини. Харчові продукти – це об’єкти
тваринного та рослинного походження, які використовуються в їжу в натуральному чи
переробленому вигляді як джерел а енергії, харчових, біологічних та смако-ароматичних
речовин. Сучасний ринок харчових продуктів більш ніж на 50 % представлений м’ясною
продукцією.
Функціональні властивості ковбасних виробів можуть бути підвищені вмістом
вітамінів, мінеральних речовин, харчових волокон, тому актуальним є додавання рослинної
сировини до ковбасних виробів. Оскільки, червоні плоди високо цінуються в основному за
велику кількість в них вітаміну С, а також у них містяться і інші важливі вітаміни: РР, В6,
В2, В9, В1, К [2, 3]. Тому журавлина є доречною сировиною для збагачення ковбасних
виробів вітамінами та мікроелементами. Журавлина є джерелом потужних антиоксидантів,
таких як токоферол (вітамін Е), флавоноїди, катехіни, антоціани. У журавлині міститься
бензойна кислота, яка є потужним природним консервантом, що дозволяє зберегти майже всі
вітаміни і мінерали. Багаті червоні ягоди і органічними кислотами, що позначається на
смакових якостях плодів. Це яблучна, лимонна, хінна, бурштинова, щавлева та інші кислоти
[1]. У ягодах велика кількість калію, фосфору, магнію і кальцію, спостерігається присутність
заліза, бору, йоду, кобальту, цинку, міді, навіть є олово, срібло та нікель. У журавлині
міститься марганець, якому властиві якості антиоксиданту. У складі плодів виявлені харчові
волокна. З корисних елементів варто згадати фенол, бетаїн, танін, пектинові і дубильні
речовини. Класичний набір «білки – жири – вуглеводи» знаходяться у складі ягід журавлини
в співвідношенні 0,5 г – 0,2 г – 3,7 г (з розрахунку в 100 г продукту). Малий вміст жирів і
цукрів дає в результаті мізерну калорійність плодів - всього 28 ккал [4].
Висновок. Рослинна сировина, а саме журавлина, є не тільки джерелом корисних
речовин в ковбасних виробах а також служить для подовження терміну зберігання, з
підвищенням харчової та біологічної цінністю.
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