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Kramarenko, S.S., Kuzmichova, N.I., & Kramarenko, A.S. (2019). The use of multidimensional
methods of analysis of the intra-breed variability of fat content in milk of dairy cattle. Scientific
Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series:
Agricultural sciences, 21(91), 3–9. doi: 10.32718/nvlvet-a9101
The analysis included data on the origin and milk productivity of 109 first-born red steppe breed, which
were descendants of five bulls-offspring (Narcissus, Topol, Tangens, Neptune, and Orpheus) and were kept
in SE “Plemproductor Stepove” (Mykolaiv region, Ukraine ) during the years 2001–2014. The purpose of
this study was to analyze the fat content of milk during different months of lactation (MFP1, MFP2,…,
MFP10) to determine latent variables that best describe the variability of dairy cows' productivity in this
herd. High correlation estimates of fat milk scores in different lactation months have been established.
According to the results of the Principal Component Analysis, based on the (co)variation matrix of fat
content in milk, three new variables (PC1, PC2, and PC3) were identified, which accounted for about 82%
of the variability of the original data. The First Main Component (PC1) explained 53.5%, Second (PC2) –
17.7%, and Third (PC3) – 10.6% of the variability of the original data, respectively. PC1 was highly correlated with MFP4-MFP10 and, thus, it distributed the animals according to their fat content level. PC2 was
highly positively correlated with MFP8-MFP10 but highly negatively correlated with M FP1-MFP3 and
thus it shows the rate of increase in fat content in milk during lactation. PC3 characterizes the variability of
fat content in milk during the first and second half of lactation. The Linear Discriminant Analysis found that
the MFP1-MFP2 and MFP9-MFP10 scores contributed most to the discrimination among the five subpopulations. The individual identification of the offspring groups of different bulls according to the cross-check
classification ranged from 44.4% (Topol) to 87.5% (Orpheus) of cows, which were correctly assigned to
their own group.
Key words: dairy cattle, milk fat content, principal components analysis, linear discriminant analysis.

Використання багатовимірних методів аналізу
мінливості вмісту жиру в молоці молочної худоби

внутрішньопородної

С.С. Крамаренко, Н.І. Кузьмічова, О.С. Крамаренко
Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв, Україна
До аналізу було включено дані щодо походження та молочної продуктивності 109 первісток червоної степової породи, які були
нащадками п’яти бугаїв-плідників (Нарцис, Тополь, Тангенс, Нептун та Орфей) та утримувалися в ДП “Племрепродуктор “Степове” (Миколаївська область, Україна) протягом 2001–2014 років. Метою даного дослідження був аналіз вмісту жиру в молоці
протягом різних місяців лактації (MFP1, MFP2,…, MFP10) для визначення прихованих (латентних) змінних, що найкращим чином
описують мінливість молочної продуктивності корів цього стада. Встановлено високі оцінки кореляції між оцінками жирномолочності в різні місяці лактації. За результатами Аналізу Головних Компонент, що було проведено на підставі (ко)варіаційної матриці вмісту жиру в молоці, було виділено три нові змінні (PC1, PC2 та PC3, що пояснювали біля 82% мінливості вихідних даних.
Перша Головна Компонента (PC1) пояснювала 53,5%, Друга (РС2) – 17,7%, а Третя (РС3) – 10,6% мінливості вихідних даних
відповідно. РС1 була високо корельована із MFP4-MFP10 і, таким чином, вона розподіляла тварин відповідно до рівня їх жирномолочності протягом лактації. РС2 була високо позитивно корельована із MFP8-MFP10, але високо негативно корельована із MFP1Scientific Messenger LNUVMB. Series: Agricultural sciences, 2019, vol. 21, no 91
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MFP3 і, таким чином, вона показує швидкість зростання вмісту жиру в молоці протягом лактації. РС3 характеризує мінливість
вмісту жиру в молоці протягом першої та другої половини лактації. Лінійний Дискримінантний Аналіз показав, що оцінки MFP1MFP2 та MFP9-MFP10 вносили найбільший внесок в дискримінацію між п’ятьма субпопуляціями. Індивідуальне визначення груп
нащадків різних бугаїв за класифікацією перехресної перевірки становило від 44,4% (Тополь) до 87,5% (Орфей) корів, яких було
коректно віднесені до їх власної групи.
Ключові слова: молочна худоба, вміст молочного жиру, аналіз головних компонент, лінійний дискримінантний аналіз.

тодів, що дозволяє вирішити таку задачу, є Лінійний
Дискримінантний
Аналіз
(Linear
Discriminant
Analysis). Він базується на лінійному перетворенні
вихідних даних таким чином, щоб нові отримані класифікаційні функції дозволяли з високим рівнем точності зарахувати будь-яку особину до її власної групи.
Лінійний Дискримінантний Аналіз (ЛДА) широко
використовується в дослідженнях, що пов’язані із
виробництвом та переробкою тваринницької продукції. Найчастіше він використовується для порівняння
худоби різних порід (або внутрішньопородних груп)
на підставі екстер’єрних ознак будови тіла (Yakubu et
al., 2010; Pundir et al., 2015). ЛДА виявився ефективним інструментом для визначення головних відмінностей між коровами м’ясних та молочних порід із нормальним отеленням та тварин, які мали проблеми під
час отелення (дистоція), що дало змогу прогнозування
виникнення можливих ускладнень на підставі низки
ознак корови (Morrison et al., 1985; Basarab et al., 1993;
Zaborski et al., 2018). Використовується ЛДА й для
визначення фальсифікації молока (Conte et al., 2018)
чи м’яса (Boyaci et al., 2014).
Таким чином, головною метою нашого дослідження стало вивчення механізмів формування внутрішньопородної мінливості вмісту жиру в молоці первісток різного походження за різні місяці лактації за
допомогою багатовимірних методів аналізу – Аналізу
Головних Компонент та Лінійного Дискримінантного
Аналізу.

Вступ
Рівень продуктивності молочної худоби обумовлюється кількісними (добові надої) та якісними (вміст
жиру та білку в молоці) ознаками, для яких характерні
суттєві коливання протягом всього періоду лактації.
Особливості динаміки лактаційної діяльності (наприклад, час досягнення пікової продуктивності, абсолютне пікове значення надою та/або вмісту жиру в молоці, швидкість зниження рівня продуктивності після
досягнення пікового значення) обумовлюються як
генетичними, так і паратиповими факторами, а також
проявом взаємодії “генотип × середовище” (Hayes et
al., 2003; Haile-Mariam et al., 2008; Sundberg et al.,
2010; Kramarenko et al., 2018).
В останні роки з’явилась низка робіт, в яких запропоновано використання багатовимірних методів
аналізу, насамперед, Аналізу Головних Компонент
(Principal Component Analysis) для вивчення особливостей формування молочної продуктивності протягом лактації (Macciotta et al., 2010; Yılmaz et al., 2011;
Kramarenko et al., 2017b). Головною ідеєю цього методу є зниження вимірності для багатовимірної матриці вихідних даних (наприклад, надоїв чи жирномолочності за окремі місяці лактації). Результатом стає
отримання невеликої кількості (найчастіше, двохтрьох) нових змінних (т. з. латентні змінні), що не
можуть бути отримані при безпосередньому дослідженні об’єктів, проте мають дуже високий рівень
кореляції з фактичними ознаками та є їхніми лінійними комбінаціями. Крім того, ці нові змінні є ортогональними одна до одної (тобто, між ними відсутня
кореляція) та описують суттєву (найчастіше 70–90%)
частку мінливості (ко)варіаційної матриці вихідних
ознак (Shebanin et al., 2008).
Аналіз Головних Компонент (АГК) часто використовується для аналізу екстер’єрних особливостей
різних порід худоби (Traoré et al., 2016; Kramarenko et
al., 2017a), а також якісного складу молока (Mele et
al., 2016) чи м’яса (Yu et al., 2017).
Використання класичних методів перевірки статистичної гіпотези щодо впливу фактору (будь-якого
походження – гено- або паратипового) на певний
набір ознак продуктивності тварин передбачає отримання аналогічного набору оцінок рівня значущості,
частина з яких може свідчити про відхилення нульової гіпотези, тимчасом як інша частина може її підтверджувати. Це унеможливлює прийняття однозначного рішення щодо подібності чи, навпаки, відмінності між групами. В цьому випадку використання багатовимірних методів дозволяє як проводити замість
декількох міжгрупових порівнянь одне єдине, що
одночасно розглядає всю матрицю вихідних даних,
так і відповідно отримати одну єдину оцінку рівня
вірогідності відмінностей між групами. Одним із ме-

Матеріал і методи досліджень
Матеріалом для дослідження були дані зоотехнічного обліку для 109 корів червоної степової породи,
які утримувалися у ДП “Племрепродуктор “Степове”
Миколаївського району Миколаївської області протягом 2001–2014 рр. Як залежну змінну було використано дані щодо вмісту жиру в молоці (milk fat
percentage – MFP) за 1-й, 2-й, …, 10-й місяці першої
лактації (MFP1, MFP2, …, MFP10). За походженням
тварини були зараховані до п’яти груп, що включали
дочок-напівсестер бугаїв-плідників Нарциса, Тополя,
Тангенса, Нептуна та Орфея.
Для кожної групи було розраховано оцінки середньої арифметичної та її статистичної похибки
(Mean ± SE) для вмісту жиру в молоці за всі десять
місяців лактації. Перевірку гіпотези щодо відсутності
вірогідного впливу групи, до якої відносилися первістки, було проведено за допомогою однофакторного
дисперсійного аналізу (із фіксованим фактором –
“група нащадків бугая-плідника”). Post-hoc-процедура
множинних порівнянь (для груп із нерівними n) була
використана для визначення середніх значень груп
нащадків бугаїв-плідників, між якими існують вірогідні відмінності (на рівні P < 0,05).
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Для візуалізації результатів аналізу, оцінки міток
канонічних вісей нащадків окремих бугаїв-плідників
було показано у просторі перших двох Канонічних
вісей (Canonical Axis), що вносили найбільший вклад
в дискримінацію груп, та побудовано їх 95% довірчі
еліпси.
Всі статистичні розрахунки було проведено за допомогою пакету прикладних програм STATISTICA
(Halafyan, 2007).

Рівень лінійного зв’язку між аналізованими ознаками було оцінено за допомогою коефіцієнта парної
лінійної кореляції Пірсона із визначенням рівня вірогідності їх відхилення від нуля.
Для визначення латентних змінних, що впливають
на характер мінливості вмісту жиру в молоці дослідних тварин протягом 1–10-го місяців лактації, нами
було використано Аналіз Головних Компонент на
підставі (ко)варіаційної матриці. В подальшому, використовуючи оцінки факторних навантажень (factor
scores) по перших трьох Головних Компонентах (PC1,
PC2, PC3), дослідні тварини було віднесено до трьох
груп – M-, M0 та M+. До групи M- було зараховано
особин, які мали оцінки факторних навантажень менше ніж -0,67, до групи M0 – особин, які мали оцінки
факторних навантажень від -0,669 до +0,669, а до
групи М+ – особин, які мали оцінки факторних навантажень, більше ніж +0,67.
Для визначення ступені внутрішньопородної диференціації було використано багатовимірний Лінійний Дискримінантний Аналіз на підставі матриці
вихідних даних протягом 1–10-го місяців лактації.
Для цього між групами нащадків окремих бугаївплідників було розраховано відстані Махаланобіса
(Mahalanobis distances) та визначено рівень вірогідності відхилення їх від нуля на підставі F-критерію Фішера.

Результати та їх обговорення
Для всіх аналізованих груп первісток проглядається тенденція до поступового зростання вмісту жиру в
молоці з 1-ого по 10-й місяці лактації незалежно від
їхнього походження (табл. 1).
При цьому було встановлено, що середні значення
вмісту жиру в молоці тварин, які належали до різних
за походженням груп, вірогідно відрізнялися між
собою (у всіх випадках: P < 0,001), що свідчить про
наявність певної генетичної компоненти характеру
мінливості цієї ознаки молочної продуктивності.
Результати Post-hoc-процедури множинних порівнянь свідчить про зміну рангу окремих бугаївплідників щодо вмісту жиру їх дочок протягом різних
місяців лактації.

Таблиця 1
Середні арифметичні та їх статистичні похибки (Mean ± SE) вмісту жиру в молоці нащадків різних бугаївплідників за десять місяців лактації, %
Група нащадків бугая-плідника
Нарцис
Тополь
Тангенс
Нептун
Орфей
(n = 50)
(n = 24)
(n = 14)
(n = 9)
(n = 12)
Mean
+SE
Mean
+SE
Mean
+SE
Mean
+SE
Mean
+SE
MFP1
3,53A
+0,01
3,48A
+0,01
3,34BC
+0,03
3,47AC
+0,07
3,32B
+0,04
MFP2
3,56A
+0,01
3,51A
+0,01
3,38B
+0,03
3,51A
+0,05
3,31B
+0,03
C
BC
AB
ABC
MFP3
3,57
+0,02
3,54
+0,02
3,39
+0,02
3,54
+0,06
3,37A
+0,04
MFP4
3,62A
+0,01
3,60A
+0,02
3,51AB
+0,02
3,61A
+0,03
3,43B
+0,04
MFP5
3,67C
+0,02
3,64BC
+0,02
3,54AB
+0,02
3,59ABC
+0,02
3,51A
+0,04
MFP6
3,72B
+0,02
3,72B
+0,02
3,60A
+0,02
3,66AB
+0,02
3,59A
+0,04
MFP7
3,77AB
+0,02
3,79B
+0,02
3,66A
+0,01
3,67AB
+0,02
3,68AB
+0,04
MFP8
3,82AB
+0,02
3,88B
+0,02
3,71A
+0,02
3,70AB
+0,03
3,75AB
+0,03
MFP9
3,91A
+0,01
3,89A
+0,05
3,73B
+0,02
3,74AB
+0,02
3,82AB
+0,03
MFP10
3,94C
+0,01
3,98C
+0,02
3,73A
+0,03
3,72AB
+0,02
3,84B
+0,03
Примітка: A, B, C Різні індекси позначають середні значення груп нащадків бугаїв-плідників, між якими встановлено вірогідні відмінності (P < 0,05)
Ознака

отримані протягом десяти місяців лактації (табл. 2).
Загалом, найвищий рівень кореляції було відмічено
між суміжними місяцями лактації, 1-м та 2-м
(r = 0,777), 4-м та 5-м (r = 0,799), 5-м та 6-м (r = 0,819)
і т.п. У той час як для останніх місяців лактації характер мінливості вмісту жиру в молоці майже не залежав від значень, отриманих від первісток протягом 1–
3-го місяця лактації (табл. 2).
В таблиці 3 наведено оцінки коефіцієнту кореляції
Пірсона між вмістом жиру в молоці первісток за
1–10-й місяці лактації та першими трьома Головними
Компонентами.

Так, нащадки бугая Орфея демонстрували найнижчий рівень продуктивності протягом 1–5-го місяців
лактації, тимчасом як за 10-й місяць лактації вони
займали проміжне значення щодо вмісту жиру в молоці, поступаючись лише нащадкам Нарциса та Тополя (табл. 1).
Таким чином, визначити бугая із найвищим проявом продуктивності його дочок на підставі даних за
окремі місяці їхньої лактації неможливо, і це потребує
використання не багатьох одномірних тестів, а одного
багатовимірного, тобто статистичної процедури, що
розглядає багато ознак одночасно.
Про це свідчить також і наявність суттєвої взаємозалежності між оцінками вмісту жиру в молоці, що
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Таблиця 2
Оцінки коефіцієнту кореляції Пірсона між вмістом жиру в молоці за десять місяців лактації
Ознака
MFP6

Ознака
MFP2

MFP3

MFP4

MFP5

MFP8

MFP9

MFP10

MFP1
0,777
0,526
0,433
0,411
0,421
0,211
0,162
MFP2
0,605
0,630
0,571
0,531
0,369
0,296
MFP3
0,591
0,484
0,368
0,317
0,305
MFP4
0,799
0,692
0,580
0,429
MFP5
0,819
0,748
0,588
MFP6
0,796
0,635
MFP7
0,813
MFP8
MFP9
Примітка: напівжирним шрифтом виділено вірогідні оцінки коефіцієнту кореляції (P < 0,05)

0,040
0,142
0,138
0,197
0,325
0,318
0,487
0,545

0,272
0,346
0,268
0,243
0,399
0,386
0,560
0,675
0,825

щення жирномолочності протягом лактації, але не
таке різке, як серед тварин групи М+ (рис. 2).

Таблиця 3
Оцінки коефіцієнту кореляції Пірсона між вмістом
жиру в молоці за десять місяців лактації та
Головними Компонентами
Ознака
MFP1
MFP2
MFP3
MFP4
MFP5
MFP6
MFP7
MFP8
MFP9
MFP10

Головна Компонента
Перша
Друга
(PC1)
(PC2)
-0,505
-0,578
-0,721
-0,488
-0,593
-0,411
-0,754
-0,393
-0,860
-0,104
-0,828
-0,063
-0,844
+0,299
-0,781
+0,461
-0,678
+0,580
-0,670
+0,476

MFP7

Третя
(PC3)
+0,492
+0,266
+0,183
-0,306
-0,365
-0,344
-0,270
+0,003
+0,299
+0,452

Рис. 1. Оцінки вмісту жиру в молоці первісток
різних груп на підставі факторних оцінок за Першою
Головною Компонентою (PC1)

Перша Головна Компонента (PC1) описує 53,5%
загальної мінливості (ко)варіаційної матриці та характеризується високими негативними оцінками коефіцієнту кореляції для всіх ознак, але найбільше для ознак
вмісту жиру за 4–10-й місяці лактації. Таким чином,
Перша Головна Компонента може бути інтерпретована, як “загальний вміст жиру в молоці”. Особини групи М- характеризувалися найвищими оцінками вмісту
жиру в молоці протягом всієї лактації (особливо, протягом 4–10-го місяців), групи М+, навпаки, найнижчими оцінками вмісту жиру в молоці протягом всієї
лактації, тварини групи М0 займали проміжне положення (рис. 1).
Друга Головна Компонента (PC2) описує додаткові 17,7% загальної мінливості (ко)варіаційної матриці
та характеризується високими негативними оцінками
коефіцієнту кореляції для 1–3-го місяців лактації та
високими, але позитивними, для 8–10-го місяців лактації (табл. 3). Таким чином, Друга Головна Компонента може бути інтерпретована, як “інтенсивність зростання жирномолочності протягом лактації”. Для
тварин групи М- вміст жиру в молоці залишається
майже на одному рівні протягом 1–10-го місяців лактації, для тварин групи М+ він різко підвищується
між 1–3-м та 9–10-м місяцями лактації. Нарешті, серед особин групи М0 відмічається поступове підви-

Рис. 2. Оцінки вмісту жиру в молоці первісток різних груп на підставі факторних оцінок за Другою
Головною Компонентою (PC2)
Третя Головна Компонента (PC3) описує ще додаткові 10,6% загальної мінливості (ко)варіаційної матриці та характеризується високими та позитивними
оцінками коефіцієнту кореляції для вмісту жиру в
молоці протягом 1-го та 10-го місяців лактації, але
високими негативними – для жирномолочності тварин протягом 5–6-го місяців лактації (табл. 3). Таким
чином, Третя Головна Компонента може бути інтерпретована, як “сталість кривої жирномолочності протягом лактації”. Для особин групи М- проглядається
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поступове зростання вмісту жиру в молоці протягом
першої половини лактації з його стабілізацією майже
на одному рівні, починаючи з 6-го місяця.
Для тварин групи М+, навпаки, майже однакові
значення вмісту жиру в молоці протягом 1–5-го місяців лактації з їхнім різким підвищенням у другу половину лактації. Нарешті, серед тварин групи М0 зростання жирномолочності протягом обох половин лактації має однакову інтенсивність (рис. 3).

Відповідно перші три Головні Компоненти разом
описують
майже
82%
загальної
мінливості
(ко)варіаційної матриці вихідних ознак та здатні класифікувати дослідних тварин як за абсолютним рівнем вмісту жиру в їхньому молоці, так і за формою
динаміки жирномолочності протягом лактації. Оскільки відповідно до алгоритму аналізу Головні Компоненти є ортогональними одна до одної, то вони можуть бути використані як незалежні оцінки при аналізі молочної продуктивності.
Результати Лінійного Дискримінантного Аналізу
свідчать про наявність суттєвих відмінностей між
групами нащадків різних бугаїв-плідників на підставі
матриці вмісту жиру в молоці протягом всіх десяти
місяців лактації (Wilks’ λ = 0,106; F40;263 = 5,31;
P < 0,001). Але попарні порівняння на підставі відстаней Махаланобіса доводять наявність вірогідних відмінностей лише між групами нащадків бугаїв Тангенс, Нептун та Орфей, тимчасом як первістки, що
походили від Нарциса та Тополя, навпаки, вірогідно
не відрізнялися між собою. Найсуттєвіші відмінності
було відмічено між групами нащадків Нептуна та
Орфея, а також Нарциса та Орфея. Найближче одна
до одної перебували групи нащадків Тангенса та Орфея (табл. 4).

Рис. 3. Оцінки вмісту жиру в молоці первісток
різних груп на підставі факторних оцінок за Третьою
Головною Компонентою (PC3)

Таблиця 4
Відстані Махаланобіса між групами нащадків різних бугаїв-плідників на підставі вмісту жиру в молоці за десять місяців лактації
Група нащадків бугая-плідника
Нарцис
Тополь
Тангенс
Нептун
Нарцис
X
1,478
17,237
10,933
Тополь
ns
X
16,835
16,984
Тангенс
< 0,001
< 0,001
X
13,544
Нептун
< 0,001
< 0,001
< 0,001
X
Орфей
< 0,001
< 0,001
0,004
< 0,001
Примітка: під діагоналлю наведено оцінки рівня вірогідності. ns – різниця не вірогідна
Група нащадків бугая-плідника

Ординацію досліджених особин із різних груп за
походженням було проведено у просторі перших двох
Канонічних вісей. Разом вони описують біля 94%
загальної мінливості матриці вихідних даних, при
цьому Перша Канонічна вісь описує 67% і найбільше
пов’язана із вмістом жиром в молоці протягом перших (1–2-го) та останніх (9–10-го) місяців лактації.
Таким чином, найсуттєвіші відмінності між первістками, які походили від різних бугаїв-плідників, обумовлюються жирномолочністю тварин на початку та
в кінці лактації.
Розташування 95% довірчих еліпсів свідчить по їх
повне перекривання для нащадків Нарциса та Тополя,
тимчасом як еліпси нащадків Тангенса та Орфея майже не перетинаються між собою, а також із еліпсами
Нарциса та Тополя. Нащадки Нептуна відокремлені
від решти тварин як за Першою, так й Другою Канонічною віссю (рис. 4).

Орфей
19,287
15,676
7,789
27,127
X

Рис. 4. Точкова діаграма дискримінантних функцій
(міток канонічних вісей) Лінійного Дискримінантного
Аналізу із 95% довірчими еліпсами, що демонструють
розподілення груп нащадків бугаїв-плідників на підставі вмісту жиру в молоці за десять місяців лактації:
1 – Нарцис; 2 – Тополь; 3 – Тангенс; 4 – Нептун;
5 – Орфей
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Точність класифікації складала в середньому
75,9%. При цьому найнижча кількість коректно віднесених до власної групи особин була відмічена серед
нащадків бугая-плідника Тополя (44,4%). Ще 50%
особин цієї групи було помилково віднесено до нащадків Нарциса, а 11,6% нащадків Нарциса, своєю чергою було помилково віднесено до групи Тополя
(табл. 5). Це ще раз підтверджує високий рівень подібності між нащадками бугаїв Нарциса та Тополя за

вмістом жиру в молоці протягом різних місяців лактації. Для решти первісток відмічено відносно високий рівень коректного віднесення до власної групи
(77,8–87,5%) та лише поодинокі випадки помилок при
класифікації (табл. 5). Таким чином, нащадки бугаївплідників Тангенса, Нептуна та Орфея демонструють
високий рівень внутрішньогрупової гомогенності за
рівнем продуктивності, з одного боку, та суттєву відокремленість груп одна від одної – з іншого.

Таблиця 5
Кількість (та відсоток) особин, що класифіковані у різні групи нащадків бугаїв-плідників на підставі вмісту
жиру в молоці за десять місяців лактації
Група нащадків
бугая
Нарцис
Тополь
Тангенс
Нептун
Орфей

Передбачена група нащадків бугая
Нарцис
37
(86,0%)
9
(50,0%)
0
(0%)
1
(20,0%)
0
(0%)

Тополь
5
(11,6%)
8
(44,4%)
1
(11,1%)
0
(0%)
0
(0%)

Тангенс
1
(2,3%)
1
(5,6%)
7
(77,8%)
0
(0%)
1
(12,5%)

Нептун
0
(0%)
0
(0%)
1
(11,1*)
4
(80,0%)
0
(0%)

Орфей
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
0
(0%)
7
(87,5%)

Відсоток коректних класифікацій
86,0
44,4
77,8
80,0
87,5

жиру в молоці корів протягом лактації продемонстровано перспективність використання багатовимірних
методів. У перспективі планується використання багатовимірних методів зниження розмірності (Аналіз
Головних Компонент) і багатовимірної класифікації
та ординації (Лінійний Дискримінантний Аналіз) для
підвищення точності оцінювання племінної цінності
тварин.
Подяки. Робота виконана в рамках фінансування
за держбюджетною тематикою Міністерства освіти і
науки України (номер державної реєстрації
0117U000485).

Висновки
1. Перша Головна Компонента (PC1) описує
53,5% загальної мінливості (ко)варіаційної матриці та
може бути інтерпретована, як “загальний вміст жиру в
молоці”. Друга Головна Компонента (PC2) описує
додаткові 17,7% загальної мінливості та може бути
інтерпретована, як “інтенсивність зростання жирномолочності протягом лактації”. Нарешті, Третя Головна Компонента (PC3) описує ще додаткові 10,6%
загальної мінливості і може бути інтерпретована, як
“сталість кривої жирномолочності протягом лактації”.
2. Перші дві Канонічні вісі описують близько
94% загальної мінливості матриці вихідних даних,
при цьому Перша Канонічна вісь, яка описує 67%
мінливості, найбільше пов’язана із вмістом жиром в
молоці протягом перших (1–2-го) та останніх
(9–10-го) місяців лактації. Таким чином, найсуттєвіші
відмінності між первістками, що походили від різних
бугаїв-плідників, обумовлюються жирномолочністю
тварин на початку та в кінці лактації.
3. Точність класифікації складала в середньому
75,9%. При цьому найнижча кількість коректно зарахованих до власної групи особин була відмічена серед
нащадків бугая-плідника Тополя (44,4%). Для решти
первісток відмічено відносно високий рівень коректного віднесення до власної групи (77,8–87,5%) та
лише поодинокі випадки помилок при класифікації.
Таким чином, нащадки бугаїв-плідників Тангенса,
Нептуна та Орфея демонструють високий рівень внутрішньогрупової гомогенності за рівнем продуктивності, з одного боку, та суттєву відокремленість груп
одна від одної – з іншого.
Перспективи подальших досліджень. На прикладі
аналізу механізмів формування мінливості вмісту
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The results of studies of fattening and meat qualities of young pigs of different origin and intensity of
formation in early ontogenesis are presented. The economic efficiency of the results of the studies is calculated. The study was conducted under the conditions of pedigree reproducer for breeding pigs of the large
white breed of LTD “Druzhba-Kaznacheevka” of Dnipropetrovsk region. The object of study was young
pigs of English and Hungarian origin, as well animals of varying intensity of formation in early ontogenesis. Estimation of young pigs by absolute and integrated indicators of fattening and meat qualities was
carried out taking into account the following quantitative characteristics: average daily weight gain for the
period of control fattening, kg, age of reaching live weight of 100 kg, days, thickness of the lard at the level
of 6–7 thorax , mm, length of cooled carcass, cm, length of bacon half carcass, cm, index “intensity of
formation” (∆t), selection index (SI) and “T-factor”. The economic efficiency of the results of the research
was calculated according to the indicator "average daily increase of live weight during the period of control
fattening, kg". The analysis of the results of the research shows that the young pigs of the large white breed
of the control herd by the age of reaching the live weight of 100 kg were outweighed by the minimum requirements of the Instruction for pig testing by 9.78%, by the thickness of the lard at the level of 6–7 thoracic vertebrae – by 30.33% and by length of the cooled carcass – by 3.52%. Taking into account the class of
origin and index “intensity of formation, points” (∆t), the difference between the groups by age of reaching
live weight of 100 kg, the thickness of the pelvis at the level of 6–7 thoracic vertebrae and the length of the
cooled carcass ranges from 2.24 to 8.03%. It was found that in terms of the main indicators of fattening and
meat quality, the young pigs of the large white breed of Hungarian breeding are more consolidated (К1 =
0.085–0.344, К2 = 0.086–0.338). The maximum increment of additional production (average daily weight
gain during the control fattening period, kg) was obtained from young pigs of large white breed of English
origin (2.39%) and animals with index ∆t at the level of 0.619–0.748 points (1.38%). To evaluate the animals of the main herd (brood boars, sows) according to the fattening and meat characteristics of their
offspring, we suggest the use of SI and T-factor breeding indices.
Key words: young pigs, breed, fattening and meat quality, index, phenotype consolidation, variability,
economic efficiency.

Відгодівельні та м’ясні якості молодняку свиней різного походження та
інтенсивності формування у ранньому онтогенезі
В.І. Халак1, Б.В. Гутий2, О.І. Стадницька3
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Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, м. Львів,
Україна
3
Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН України, с. Оброшино, Пустомитівський
район, Львівська область, Україна
Наведено результати досліджень відгодівельних та м’ясних якостей молодняку свиней різного походження та інтенсивності
формування у ранньому онтогенезі, розраховано економічну ефективність результатів досліджень. Дослідження проведено в
умовах племінного репродуктора з розведення свиней великої білої породи СТОВ “Дружба-Казначеївка” Дніпропетровської області. Об’єктом дослідження був молодняк свиней зазначеної породи англійського та угорського походження, а також тварини
різної інтенсивності формування у ранньому онтогенезі. Оцінку молодняку свиней за абсолютними та інтегрованими показниками
відгодівельних та м’ясних якостей проводили з урахуванням таких кількісних ознак: середньодобовий приріст живої маси за період
контрольної відгодівлі, кг, вік досягнення живої маси 100 кг, діб, товщина шпику на рівні 6–7 грудних хребців, мм, довжина охолодженої туші, см, довжина беконної половини туші, см, індекс “інтенсивність формування” (∆t), селекційний індекс (СИ) та “Тфактор”. Економічну ефективність результатів досліджень розраховували за показником “середньодобовий приріст живої маси
за період контрольної відгодівлі, кг”. Аналіз результатів досліджень свідчить, що молодняк свиней великої білої породи підконтрольного стада за віком досягнення живої маси 100 кг переважав мінімальні вимоги Інструкції з бонітування свиней на 9,78%, за
товщиною шпику на рівні 6–7 грудних хребців – на 30,33% та за довжиною охолодженої туші – на 3,52%. З урахуванням класу
розподілу за походженням та індексом “інтенсивність формування, балів” (∆t), різниця між групами за віком досягнення живої
маси 100 кг, товщиною шпику на рівні 6-7 грудних хребців та довжиною охолодженої туші коливається у межах від 2,24 до
8,03%. Встановлено, що за основними показниками відгодівельних та м’ясних якостей більш консолідованими є молодняк свиней
великої білої породи угорської селекції (К1 = 0,085–0,344, К2 = 0,086–0,338). Максимальну надбавку додаткової продукції (середньодобовий приріст живої маси за період контрольної відгодівлі, кг) одержано від молодняку свиней великої білої породи англійського
походження (2,39%) та тварин з індексом ∆t на рівні 0,619–0,748 балів (1,38%). Для оцінки тварин основного стада (кнуриплідники, свиноматки) за відгодівельними та м’ясними якостями їхнього потомства пропонуємо використовувати селекційний
індекси СИ та “Т-фактор”.
Ключові слова: молодняк свиней, порода, відгодівельні та м’ясні якості, індекс, фенотипна консолідація,
вість,економічна ефективність.

мінли-

живої маси за період контрольної відгодівлі, кг, вік
досягнення живої маси 100 кг, діб, товщина шпику на
рівні 6–7 грудних хребців, мм, довжина охолодженої
туші, см, довжина беконної половини туші, см.
Індекси “інтенсивність формування” (∆t) (1), СИ
(2) та “Т-фактор” (Hazei & Kline, 1952) (3) розраховували за формулами:
W6  W4
W4  W2
(1)
,
t 

0,5  (W4  W2 ) 0,5  (W6  W4 )
де: W2, W4, W6 – жива маса молодняку свиней у відповідні вікові періоди – 2, 4, і 6 – місячному віці, кг
(Svechin, 1985; Kovalenko et al., 2008);
СИ=100 − (1,13 × х1 + 5,13 × х4) ÷ 3,6
(2)

Вступ
Дослідженнями вітчизняних та зарубіжних вчених
встановлено, що на економічну ефективність галузі
свинарства поряд з показниками відтворювальної
здатності свиноматок та кнурів-плідників (Lugovyi,
2005; Tserenyuk et al., 2010; Hunchak et al., 2018;
Kramarenko et al., 2018; 2019) суттєво впливає рівень
відгодівельних та м’ясних якостей молодняку свиней
(Balatskyi, 2015; Berezovskyi et al., 2016; Nechmilov,
2018; Nechmilov & Povod, 2018). Для поліпшення
зазначених груп ознак в селекційних програмах передбачається використання високопродуктивних тварин вітчизняної селекції, а також зарубіжного походження (Grishina, & Fesenko, 2015). Важливим при
цьому залишається пошук та використання ефективних методів оцінки племінної цінності свиней у ранньому онтогенезі (Vashchenko et al., 2015; Tsibenko et
al., 2018).
Таким чином, метою роботи було дослідити відгодівельні та м’ясні якості молодняку свиней різного
походження та інтенсивності формування у ранньому
онтогенезі, розрахувати економічну ефективність
результатів досліджень.

де: СИ – селекційний індекс, балів, х1 – вік досягнення живої маси 100 кг, діб, х4 – товщина шпику, мм
(Bazhov & Komlatsky, 1989).
Товщина шпику, мм
(3)
Т2 
Довжина охолодженної туші, см
Коефіцієнт фенотипної консолідації ознак молодняку свиней різного походження розраховували за
методикою Ю.П. Полупана:
г
(4)
К1  1 
з

Матеріал і методи досліджень

К2  1 

Дослідження проведено в умовах племінного репродуктора з розведення свиней великої білої породи
СТОВ “Дружба-Казначеївка” Дніпропетровської області, лабораторії тваринництва ДУ Інститут зернових
культур НААН та приватного підприємства “М’ясна
фабрики “Джаз”.
Оцінку молодняку свиней за відгодівельними і
м’ясними якостями проводили з урахуванням наступних абсолютних показників: середньодобовий приріст

Cv г
Cv з

(5)

де: σ г і сv г – середньоквадратичне відхилення та
коефіцієнт мінливості оцінюваної групи тварин за
конкретною ознакою, σ з і сv з – ті самі показники
генеральної сукупності (Polupan, 1996).
Економічну ефективність проведених досліджень
розраховували за формулою:
СП
(6)
ЕЦ
ЛК
100
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кими показниками відгодівельних і м’ясних якостей.
Так, вік досягнення живої маси 100 кг становить
172,7 ± 1,11 доби (Сv = 4,12%), середньодобовий приріст живої маси за період контрольної відгодівлі –
0,571 ± 0,0036 кг (Сv = 4,12%), товщина шпику на
рівні 6–7 грудних хребців – 21,41 ± 0,294 мм (Сv =
8,79%), довжина охолодженої туші – 96,4 ± 0,59 см
(Сv = 2,22%), довжина беконної половини туші –
80,8 ± 0,89 см (Сv = 4,00%). Селекційний індекс (СИ)
та “Т-фактор” коливаються у межах від 8,67 до 22,48
та 0,186 до 0,252 балів.
Аналіз зазначених груп ознак у тварин різних походження показав, що молодняк свиней І (велика біла
англійського походження) групи переважали ровесників ІІ (велика біла угорського походження) за віком
досягнення живої маси 100 кг на 6,4 доби (td = 3,00;
Р < 0,01), середньодобовим приростом живої маси за
період контрольної відгодівлі – на 0,022 кг (td = 3,14;
Р < 0,01), товщиною шпику на рівні 6–7 грудних хребців – на 0,7 мм (td = 1,06; Р > 0,05) (табл. 1).

де: Е – вартість додаткової продукції, грн.; Ц – закупівельна ціна одиниці продукції, відповідно цін, які
діють в Україні, грн.; С – середня продуктивність
тварин; П – середня надбавка основної продукції (%),
яка виражена у відсотках на 1 голову при застосуванні
нового і поліпшеного селекційного досягнення порівняно з продуктивністю тварин базового використання; Л – постійний коефіцієнт зменшення результату,
який пов’язаний з додатковими витратами на прибуткову продукцію (0,75); К – чисельність поголів’я сільськогосподарських тварин нового або поліпшеного
селекційного досягнення, голів. Економічну ефективність проведених досліджень розраховували за ознакою “середньодобовий приріст живої маси за період
контрольної відгодівлі, кг”.
Біометричну обробку одержаних результатів досліджень проведено за методикою (Lakyn, 1990).
Результати та їх обговорення
Дослідження показали, що молодняк свиней підконтрольного стада характеризується достатньо висо-

Таблиця 1
Відгодівельні та м’ясні якості молодняку свиней різного походження

Показники, одиниці виміру

Середньодобовий приріст живої
маси за період контрольної відгодівлі, кг
Вік досягнення живої маси 100 кг,
діб
Товщина шпику на рівні
6–7 грудних хребців, мм

СИ – селекційний індекс, балів

довжина охолодженої туші, см

довжина беконної половини туші,
см

Т-фактор, балів

Біометричні
показники
n
  Sx

σ
Сv,%
  Sx
σ
Сv,%
  Sx
σ
Сv,%
lim
  Sx
σ
Сv,%
n
  Sx
σ
Сv,%
  Sx
σ
Сv,%
lim
  Sx
σ
Сv,%

Походження
Велика біла англійського
Велика біла угорського
походження
походження
Група
І
ІІ
14
27
0,585 ± 0,0058
0,563 ± 0,0040
0,021
0,021
3,70
3,77
168,5 ± 1,731
174,9 ± 1,256
6,480
6,528
3,84
3,73
20,9 ± 0,59
21,6 ± 0,32
2,234
1,664
10,67
7,68
10,35–21,17
8,67–22,48
17,28 ± 0,957
14,21 ± 0,611
3,581
3,179
20,71
22,35
5
8
97,8 ± 0,84
95,6 ± 0,49
2,588
1,407
2,64
1,47
82,4 ± 0,72
79,8 ± 0,91
3,847
2,587
4,67
3,23
0,186–0,247
0,206–0,252
2,204 ± 0,0109
0,230 ± 0,0070
0,024
0,020
11,92
8,69

Різниця між групами за селекційним індексом
(СИ) склала 3,07 бала (td = 5,99; Р < 0,001), довжиною
охолодженої туші – 2,2 см (td = 2,29; Р < 0,05), довжина беконної половини туші – 2,6 см (td = 2,36;
Р < 0,05). Молодняк свиней великої білої породи англійського походження характеризувався меншою

товщиною шпику на рівні 6–7 грудних хребців, більшою довжиною туші і як наслідок меншим індексом
“Т-фактор” (на 0,026 бала, td = 2,16; Р < 0,05).
Коефіцієнт мінливості абсолютних та інтегрованих показників відгодівельних та м’ясних якостей
молодняку свиней великої білої породи англійського
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та угорського походження коливався у межах від 1,47
до 22,35%.
Результати досліджень відгодівельних і м’ясних

якостей молодняку свиней великої білої породи з
урахуванням індексу “інтенсивності формування,
балів” (∆t) наведено в таблицях 2.

Таблиця 2
Відгодівельні та м’ясні якості молодняку свиней великої білої різної інтенсивності формування у ранньому
онтогенезі

Показники, одиниці виміру

Середньодобовий приріст живої
маси за період контрольної відгодівлі, кг
Вік досягнення живої маси 100
кг, діб
Товщина шпику на рівні
6–7 грудних хребців, мм

СИ – селекційний індекс, балів

довжина охолодженої туші, см
довжина беконної половини
туші, см.

Т-фактор, балів

Біометричні
показники
n
  Sx

σ
Сv,%
  Sx
σ
Сv,%
  Sx
σ
Сv,%
lim
  Sx
σ
Сv,%
  Sx
σ
Сv,%
  Sx
σ
Сv,%
lim
  Sx
σ
Сv,%

Група
ІІ
ІІІ
Індекс “інтенсивності формування” (∆t), балів
0,896–1,024
0,754–0,875
0,619–0,748
9
22
10
0,564 ± 0,0041
0,571 ± 0,0046
0,579 ± 0,0053
0,024
0,021
0,026
4,31
3,85
4,54
175,9 ± 1,53
172,8 ± 1,41
169,4 ± 1,47
7,590
6,629
7,814
4,31
3,83
4,61
22,4 ± 0,44
21,3 ± 0,41
20,6 ± 0,58
1,333
1,965
1,837
5,94
9,19
8,92
10,35–19,37
8,67–22,48
13,18–22,03
13,10 ± 0,981
15,28±0,758
17,17 ± 1,067
2,943
3,559
3,374
22,46
23,28
19,64
95,2 ± 0,58
96,8 ± 0,58
98,0 ± 1,12
1,303
1,303
3,605
1,36
1,34
3,67
79,0 ± 1,09
81,0 ± 1,26
83,7 ± 1,58
2,44
2,828
3,785
3,10
3,49
4,52
0,206–0,252
0,193–0,247
0,186–0,252
0,231 ± 0,0094
0,214 ± 0,0096
0,211 ± 0,0207
0,021
0,021
0,035
9,14
10,02
16,94
І

молодняку свиней великої білої породи з урахуванням
класу розподілу за індексом “інтенсивності формування, балів” (∆t) коливався у межах від 1,34 до
23,28%.
Консолідація селекційної групи тварин – процес
досягнення певної стабільності генотипової та фенотипової подібності за селекційними ознаками серед
структурних одиниць породи, стада, яка реалізується
через відносне звуження генотипної і фенотипної
мінливості, закріплення їх на бажаному рівні прояву
за відповідної взаємодії “генотип-середовище”, що
гарантовано забезпечує високу спадкову стійкість
їхньої передачі тваринами своєму потомству (Polupan,
2001).
Результати досліджень фенотипної консолідації
відгодівельні та м’ясні якості молодняку свиней великої білої породи різного походження наведено в таблиці 3.

Встановлено, що молодняк свиней ІІІ групи (∆t =
0,619–0,748) переважав ровесників ІІ (∆t = 0,754–
0,875) та І груп (∆t = 0,896–1,024) за віком досягнення
живої маси 100 кг на 3,4 (td = 1,67; Р > 0,05) і 6,5 доби
(td = 3,06; td = 2,16; Р < 0,01), середньодобовим приростом живої маси за період контрольної відгодівлі –
на 0,009 (td = 1,28; Р > 0,05) і 0,015 кг (td = 2,50;
Р < 0,05). Різниця між групами за товщиною шпику на
рівні 6–7 грудних хребців склала 0,7 (td = 0,82;
Р > 0,05) і 1,8 мм (td = 2,50; Р < 0,05), селекційним
індексом (СИ) – 1,89 (td = 1,45; Р > 0,05) і 4,07 бала
(td = 2,82; Р < 0,05), довжиною охолодженої туші – 1,2
(td = 0,96; Р > 0,05) і 2,8 см (td = 2,24; Р < 0,05), довжина беконної половини туші – 2,7 (td = 1,34;
Р > 0,05) і 4,7 см (td = 2,46; Р < 0,05). Мінімальне значення індексу “Т-фактор” виявлено у тварин ІІІ групи
(∆t = 0,619–0,748) – 0,211 ± 0,0207 балів.
Коефіцієнт мінливості абсолютних та інтегрованих показників відгодівельних та м’ясних якостей
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Таблиця 3
Коефіцієнт фенотипної консолідації відгодівельні та м’ясні якості молодняку свиней великої білої породи
різного походження
Показники, одиниці виміру

Коефіцієнт фенотипної
консолідації

Середньодобовий приріст живої маси за
період контрольної відгодівлі, кг
Вік досягнення живої маси 100 кг, діб
Товщина шпику на рівні 6–7 грудних
хребців, мм
Довжина охолодженої туші, см
Довжина беконної половини туші, см

К1
К2
К1
К2
К1
К2
К1
К2
К1
К2

Встановлено, що у тварин великої білої породи англійського та угорського походження коефіцієнт фенотипної консолідації “К1” коливався у межах від
-0,207 до 0,344, “К2” – від -0,214 до 0,926.
За основними показниками відгодівельних і
м’ясних якостей молодняку свиней більш консолідованими є тварин угорського походження.

Група
велика біла англійського
велика біла угорсьпоходження
кого походження
0,079
0,098
0,101
0,086
0,091
0,085
0,926
0,096
-0,186
0,117
-0,214
0,127
-0,207
0,344
-0,190
0,338
-0,189
0,200
-0,167
0,191

Розрахунки економічної ефективності результатів
досліджень показали, що максимальну прибавку продукції одержано від молодняку свиней І (клас розподілу з урахуванням походження тварин) та ІІІ груп
(класу розподілу за індексом “інтенсивності формування, балів” (∆t), а саме +2,39 – +1,38% відповідно
(табл. 4).

Таблиця 4
Економічна ефективність результатів досліджень
Група
Загальна вибірка
ІІ
І
І
ІІ
ІІІ

Середньодобовий приріст живої маси за
Надбавка продукції, %
період контрольної відгодівлі, кг
41
0,571 ± 0,0036
клас розподілу з урахуванням походження тварин
27
0,563 ± 0,0040
-1,40
14
0,585 ± 0,0058
+2,39
класу розподілу за індексом «інтенсивності формування, балів» (∆t)
9
0,564 ± 0,0041
-1,22
22
0,571 ± 0,0046
10
0,579 ± 0,0053
+1,38
n

(2,39%) та тварин з індексом ∆t на рівні 0,619–0,748
балів (1,38%).
4. Для оцінки тварин основного стада (кнуриплідники, свиноматки) за відгодівельними та
м’ясними якостями їх потомства пропонуємо використовувати селекційний індекси СИ та “Т-фактор”.

Висновки
1. Молодняк свиней великої білої породи підконтрольного стада характеризується достатньо високими
показниками відгодівельних та м’ясних якостей. Так,
за віком досягнення живої маси 100 кг вони переважають мінімальні вимоги Інструкції з бонітування
свиней на 9,78%, за товщиною шпику на рівні 6–
7 грудних хребців – на 30,33% та за довжиною охолодженої туші – на 3,52%.
2. З урахуванням класу розподілу за походженням
та індексом “інтенсивність формування, балів” (∆t),
різниця між групами за віком досягнення живої маси
100 кг, товщиною шпику на рівні 6–7 грудних хребців
та довжиною охолодженої туші коливається у межах
від 2,24 до 8,03%. Встановлено, що за основними
показниками відгодівельних та м’ясних якостей більш
консолідованими є молодняк свиней великої білої
породи угорської селекції.
3. Максимальну прибавку додаткової продукції
(середньодобовий приріст живої маси за період контрольної відгодівлі, кг) одержано від молодняку свиней великої білої породи англійського походження
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The paper covers the causes of occurrence and the methods of investigating soil acidity in Kozova destrict, Ternopil region. It is a highly topical issue, since increased soil acidity negatively influences the
growth and the development of most cultivated crops and affects favourable microbiological soil properties.
Soil acidity is caused by hydroions that are formed under the dissociation of acids and hydrolytic acid salts
and are absorbed by the smallest soil particles – colloids, which can go into interstitial water. The increased soil acidity, which is a limiting factor for the biodiversity of a particular area and interferes
healthy plant development, is an important agricultural problem. It can cause the decrease of crop yields as
well as plant diseases. That is why, farmers should be aware of the type and the peculiarities of the soil
present on their lots and take into account and regulate pH values when cultivating various agricultural
crops. Soil acidity is considered to be acceptable for the healthy growth and development of plants, if it
falls within the limits of рН 6.5–7.5. It has been determined that the application of mineral fertilizers without limestone materials causes acidification of typical black soils. If there is a long-term use of the increased amounts of mineral fertilizers, there is an increase of the active acidity observed. The application
of nitrogenous fertilizers increases soil active acidity even more compared to the use of phosphate potassium fertilizers. Soil exhaustion prevention techniques have been substantiated. The methods of determining
soil acidity have been considered. A potentiometric method is the most wide-spread in terms of determining
soil acidity level, since it is highly sensitive and accurate. Soil acidity has been experimentally determined
by potentiometry using TsINAO method (GOST 26483–85) and hydrolytically using Kapenn method (GOST
26212–91). Statistical data processing has been performed. The weighted-average acidity index pH salt. is
6.3 and the hydrolytic acidity is 1.77 mg–acs/100g of soil, pH salt. is 5.9 and hydrolytic acidity is 1.92 mg–
acs/100g of soil. It shows that plants can grow and develop well in this soil. Scientific and production experience suggests that the yield from acid soils decreases for 15–20%. The scientific agro-ecological approach, that is the calculation of the balance of nutrients and humus depending on the kind of the cultivated
crop as well as physical, chamical and bilological soil characteristics and well-timed liming, can provide
the necessary level of nutrients in the soil of agricultural enterprises. In order to provide fertile soil and
improve agro-ecological conditions of the soil in Kozova district, it is necessary to provide annual application of nutrients using organic and mineral fertilizers with the optimal ratio of nitrogen, phosphorus, potassium and by liming acid soils. Currently, it is very important to apply organic agriculture, which can improve the quality and the competitiveness of agricultural products. Scientific investigations on every crop
have determined the optimal рH level and its value depends on the soil and the climatic conditions, the type
of soils, their particle-size distribution and the state of cultivation. Soil acidity is one of the factors that
influence the decrease of yields, especially the yields of those crops that require great amounts of potassium
and magnesium for their healthy growth.
Key words: soil acidity, рН medium, de-calcination, agro-ecological estimation, humus.
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Дослідження причин виникнення та впливу кислотності ґрунтів на
урожайність сільськогосподарських культур агрогосподарств Козівського
району Тернопільської області
Н.М. Гловин, О.В. Павлів
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів
“Бережанський агротехнічний інститут”, м. Бережани, Україна

і

природокористування

України

У статті наведено причини виникнення та методи дослідження кислотності ґрунтів агрогосподарств Козівського району
Тернопільської області. Актуальність дослідження є у глобальній проблемі підвищеної кислотності сільськогосподарських земель,
що має негативний вплив на фізіологічне функціонування культурних рослин, а також не сприяє утворенню мікробіологічної флори
у ґрунті. Підзолисті ґрунти відрізняються фізичними і хімічними властивостями через наявність у їх ґрунтовому розчині комплексів іонів водню та алюмінію. Внаслідок руйнівної дії водню поглинаючий комплекс кількісно зменшується, а залишок являється
ненасиченим основами. Такий грунт обмежується колоїдами, перегноєм та поживними речовинами. Все це негативно відбивається на розвитку сільськогосподарських культур. Тому аграрники повинні знати тип кислотності ґрунту на землях, які обробляють,
його особливості, брати до уваги значення рН, що властиві певному виду культурних рослин. Кислотність ґрунту допускається
для висаджування сільськогосподарських рослин, якщо вона має показники рН 6,5–7,5. Досліджено, що підживлення сільськогосподарських земель хімічними засобами без вапнякових матеріалів прискорює утворення кислих ґрунтів. Якщо вносити у ґрунт тривалий період збільшені норми мінеральних добрив, тоді буде спостерігатися актуальна кислотність. Внаслідок аналізу досліджень
доведено, що нітратні мінеральні добрива посилюють активну кислотність грунту на відміну від фосфорно-калійних добрив.
Розглянуто методи визначення кислотності ґрунту, а саме: ступінь кислотності (рH) – потенціометрично за методом ЦІНАО
(ГОСТ 26483–85) і гідролітична за методом Капенна – (ГОСТ 26212–91). Лише науковий агроекологічний підхід, а саме – розрахунок балансу поживних речовин та гумусу залежно від вирощуваної сільськогосподарської культури, а також фізичних, хімічних і
біологічних характеристик ґрунту, вчасне вапнування забезпечать підтримку рівня поживних речовин у ґрунтах агрогосподарств.
Щоб відновити та тривалий період підтримувати родючість сільськогосподарських земель Козівського району необхідно своєчасно підживлювати поживними речовинами з органічними і мінеральними добривами, що містять Азот, Фосфор, Калій та здійснювати вапнування кислих ґрунтів. Не менш актуальним для зменшення кислотності ґрунту є запровадження органічного вирощування сільськогосподарських культур. У статті запропоновано дані наукових досліджень щодо оптимального інтервалу рH для
кожної сільськогосподарської культури, значення якого залежить від ґрунтово–кліматичних умов, типу ґрунтів, їх гранулометричного складу, стану окультуреності.
Ключові слова: кислотність ґрунту, середовище рН, декальцинація, агроекологічна оцінка, гумус.

ких земель зацікавила багатьох сучасних науковців
(М.М. Городній, М.М. Гладюк, С.Г. Самохвалов,
В.Г. Смирнов, І.І. Назаренко). Реакція рН ґрунту має
фізіологічний вплив на ріст та розвиток рослин, мікробіологічні, хімічні та біохімічні процеси. Зрозуміло,
що усі поживні речовини надходять до рослини у
доступній для останньої йонній формі, розчинній у
ґрунтовому розчині. Але досліджено чинники, які
можуть обмежувати їх доступність, зокрема, реакція
ґрунтового розчину або рН. Значення рН ґрунтового
розчину може бути кислим (менше 7), нейтральним
(рівне 7), лужним (більше 7). Значення ґрунту
(рН < 5,5) зменшує надходження до рослин азоту,
фосфору, кальцію, магнію і прискорює проникнення у
рослини заліза, алюмінію і марганцю, які можуть
мати токсичну дію. У кислому середовищі у 3–8 разів
підвищується накопичення в рослинах радіонуклідів і
важких металів. У рослинах, які ростуть на кислих
ґрунтах, погіршується процес фотосинтезу. На лужних (засолених) ґрунтах (рН > 7,0), навпаки, знижується ймовірність надходження у рослини макроелементів Заліза, Марганцю, Фосфору, Міді, Бору та
більшості мікроелементів (Hudz, 2007). Крім того,
кисла чи лужна реакція ґрунтового розчину негативно
впливає на інші властивості ґрунтів. У кислих ґрунтах
порушуються такі його фізико-хімічні властивості:
погіршуються фільтраційна здатність, капілярність та
проникність; діяльність корисних мікроорганізмів, що
сприяють розкладанню гною, торфу тощо; засвоєння
бобовими культурами азоту з повітря; впливає на

Вступ
Сільське господарство має більший вплив на природне середовище, ніж будь-яка інша галузь господарства. Причина цього в тому, що сільське господарство вимагає величезних площ. В результаті зазнають
змін природні ландшафти, відбувається заміна природної рослинності на сільськогосподарських угіддях.
На жаль, сільськогосподарські ландшафти є нестійкими, адже обробка (опушення) ґрунту, особливо із
застосуванням відвального плуга, застосування мінеральних добрив і отрутохімікатів призводить до ряду
локальних і регіональних екологічних проблем – дегуміфікації, засолення ґрунтів, виникнення кислотності земель, що призводить до втрати родючості. З
погляду сільськогосподарського виробництва висока
якість ґрунту означає забезпечення високої продуктивності виробництва без істотної його деградації й
забруднення навколишнього середовища. Основними
причинами, що викликають підкислення, є кислотні
опади, обмежене використання агрогосподарствами
органічних добрив, нецільове призначення мінеральних добрив та хімічних засобів у традиційних аграрних господарствах. Тому, вторинне підкислення ґрунтів має в основному антропогенне походження.
На сучасному етапі будь-який господар при плануванні вирощування певної сільськогосподарської
культури повинен мати інформацію про тип ґрунту,
його актуальну, обмінну та гідролітичну кислотність.
Тематика збільшеної кислотності сільськогосподарсь-
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ліджуваної території проводилася за вмістом гумусу,
реакцією ґрунтового розчину та основних елементів
живлення. Рівень родючості ґрунтів оцінюється насамперед за вмістом органічної речовини (Ryzhuk &
Lisovyi, 2003). Чим більше гумусу в ґрунті, тим він
багатший на основні елементи живлення, адже в ньому сконцентровано 92–98% Азоту, 60% Фосфору та
значна кількість інших макро- і мікроелементів
(Horodnyi, 2004). Одним з показників раціонального
ведення землеробства в межах окремого господарства
і загалом у державі, відповідно до закону повернення,
є баланс таких дефіцитних, біологічно важливих елементів у ґрунті, як Нітроген, Фосфор і Калій. Проведені дослідження дають змогу запропонувати проектним установам і виробництву досить обґрунтовану
систему показників еталонного ґрунту. Звичайно, за
еталон (стандарт) приймається оптимальне значення
діагностичного показника, який оцінюється в 100
балів, що цілком відповідає одному з основних екологічних законів землеробства – закону оптимуму. Стандарти (еталони) для мінеральних ґрунтів: макроелементи: для Нітрогену – 225 мг/кг за Корнфілдом,
100 мг/кг – за Тюріним Кононовою; для рухомого
Фосфору – 250 мг/кг за Кірсановим, 200 мг/кг – за
Чіріковим, 60 мг/кг – за Мачігіним; – для обмінного
Калію – 170 мг/кг за Кірсановим, 200 мг/кг за Чіріковим, 400 мг/кг за Мачігіним. С.А. Балюк, Р.С. Трускавецький, Ю.Л. Цапко та ін. (2012) розробили методику групування ґрунтів за ступенем кислотності та
лужності, а також оптимальну реакцію (pH) ґрунтового середовища для більшості сільськогосподарських
культур (Vidnoshennia silskohospodarskykh kultur do
reaktsii gruntu).
Земельні ділянки розташовані межах населених
пунктів с. Вікторівка, с. Плотича Козівського району
Тернопільської області. У земельному фонді раніше
згаданого господарства переважають темно-сірі
опідзолені ґрунти. Агрохімічне обстеження ґрунтів у
фермерському господарстві “Вікторія-92” проведено
на площі 300,0 гектарів, для відбору зразків ґрунту на
агрономічне дослідження поля були розбиті на елементарні ділянки розміром 9–10 га. З кожної такої ділянки відібрано один змішаний зразок, який одержано із
20–25-ти індивідуальних проб, взятих по осі елементарної ділянки на глибину 25–30 см (Patyka and
Tarariko, 2002). Градація за ступенем забезпеченості
ґрунтів агрохімічними показниками затверджена
Центрдержродючості в 2016 році (табл. 1). У результаті відбору зразків на агрохімічне дослідження в
Тернопільську філію державної установи “Інститут
охорони ґрунтів України” отримано результати агрохімічних показників ґрунтів досліджуваних сільськогосподарських угідь господарств Козівського району
Тернопільської області (табл. 3). Гумус як найбільш
репрезентативний та стійкий агрохімічний показник
найбільшою мірою відображає родючість ґрунту.
Нами було проведено порівняння результатів середньозважених показників вмісту поживних речовин і
ступеня кислотності досліджуваного господарства
(табл. 1).

біогеохімічні процеси кругообігу речовин: азоту,
фосфору, у доступні для рослин йонній формі. Процес
нітрифікації вимагає рН 6,5–7,2. На кислих ґрунтах
сам процес нітрифікації дуже повільний, що автоматично переходить у сповільнення при перетворенні
амонію в нітратний азот – доступний для рослин.
Крім того, занадто висока концентрація азоту в ґрунті
у вигляді аміаку може стати фітотоксичним до рослин, особливо на ранніх стадіях розвитку (Andriichuk,
2002; Semchyk, 2003; Paranjak et al., 2019).
Мета і завдання дослідження: одним із етапів вирішення зазначених проблем є визначення якісного
стану ґрунтового покриву, який використовується для
потреб сільськогосподарського виробництва. Цього
можна досягти визначаючи агрохімічні показники
ґрунтів. У зв’язку з цим потрібно провести експериментальні дослідження, які дадуть змогу визначити
якісний стан земель і підвищити продуктивність кормових угідь та ефективне використання ґрунтових
ресурсів.
Матеріал та методи досліджень
Об’єкт досліджень був ґрунтовий покрив сільськогосподарських угідь в господарстві ТзОВ “Вікторія92” Козівського району Тернопільської області. У
нашому дослідженні ми скористались потенціометричним методом аналізу визначення кислотності ґрунту,
тому що він високочутливий і точний. Для обстеження ґрунтів сільськогосподарських підприємств Тернопільської області Козівського району ТзОВ “Вікторія92” використано результати досліджень, проведених
відповідно до вимог керівних нормативних документів, методичних вказівок, рекомендацій ДСТУ, ГОСТів та ТУ. Відбір ґрунтових зразків проводили згідно
з методикою суцільного ґрунтово-агрохімічного моніторингу сільськогосподарських угідь України (1994)
(Doklad Konferencii OON…, 1993). Агрохімічні показники ґрунтів визначали за загальноприйнятими методиками: вміст гумусу (органічної речовини) – за методом Тюріна в модифікації Сімаков (ДСТУ 4289:
2004); вміст лужногідролізованого азоту – за методом
Корнфілда згідно з “Метод, указаниями по определению щелочногидролизуемого азота в почве, М.,
1985”; рухомих форм фосфору та обмінного калію –
за методом Чирікова (ДСТУ 4115-2002); ступінь кислотності (рH) – потенціометрично за методом ЦІНАО
(ГОСТ 26483-85) і гідролітично за методом Капенна –
(ГОСТ 26212–91).
Результати та їх обговорення
Для виконання експериментальних досліджень, які
дадуть змогу визначити якісний стан земель, стан
ґрунтового покриву, що використовується для потреб
сільськогосподарського виробництва, було обрано
земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Здатність ґрунту забезпечувати рослини поживними речовинами характеризують агрохімічні параметри родючості земель. Агроекологічна оцінка дос-
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Таблиця 1
Середньозважені показники вмісту поживних речовин і ступеня кислотності у господарстві ТзОВ “Вікторія92”
№
№
поля
ділянки
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
9
1
10
1
11
1
12
1
Всього по господарству

Обстежена
площа, га
50,50
80,40
29,60
9,70
13,30
24,70
13,1
22,50
18,80
16,00
25,00
300,0

Вміст мг/кг ґрунту
N
P
K
133
74
123
124
62
120
138
113
131
136
77
145
130
80
165
144
57
161
125
38
158
144
35
143
85
40
111
132
109
105
99
74
70
127
69
125

Кислотність
Гідрол.мг/100 г ґрунту
1,81
1,62
1,37
1,74
1,63
3,26
2,46
1,90
2,07
0,95
1,08
1,77

Вміст
гумусу, %
2,35
2,48
2,40
1,86
2,24
2,40
2,34
2,00
2,35
2,72
2,85
2,41

кисліший ґрунт, тим інтенсивніше проявляються негативні властивості. Насамперед це пригнічення корисної мікрофлори, блокування доступності одних
елементів мінерального живлення та підвищення
рухомості інших, нагромадження рухомих сполук
Алюмінію, Феруму, Марганцю. Наявність рухомого
алюмінію знижує посухо- та зимостійкість рослин. За
даними науковців для кожної сільськогосподарської
культури рослин встановлено оптимальне значення
рH (табл. 3), яке залежить від ґрунтово-кліматичних
умов, типу ґрунтів, їх гранулометричного складу,
стану окультуреності.
1. Найстійкіші до кислих ґрунтів бавовник, люцерна, еспарцет, цукрові, столові та кормові буряки,
коноплі. Найсприятливіше значення для вирощування
приймают рН 7–8.
2. Не рекомендують висаджувати при підвищеному показнику кислотності земель: ячмінь, озима та
яра пшениця, кукурудза, соя, квасоля, горох, кормові
боби, конюшина, соняшник. Рекомендують для вирощування останніх культур значення рН 6–7.
3. Витриваліі до підвищеної кислотності земель
жито, овес, просо, гречка, тимофіївка. Такі рослини
переносять грунт із значенням рН 4,5–7,5, проте
сприятливіші умови рекомендують рН 5,5–6,0.
4. Льон і картопля вимагають вапнування тільки
дуже кислих ґрунтів. Картопля добре росте на кислих
ґрунтах, рН 5,5–6,0.
5. Люпин, жовтий та синій, середела добре ростуть
на кислих ґрунтах, рН 4,5–5,5.
Проаналізувавши дослідження, ми виокремили
найістотніші причини, що обумовлюють підкислення
ґрунтів:
1. У ґрунті мікроорганізми виділяють вуглекислий
газ, який у ґрунтовому розчині утворює карбонатну
кислоту;
2. Перетворення окремих органічних решток у гумус, наприклад, хвоя соснових;
3. Поглинання культурами з ґрунтового розчину
йонів лужних і лужноземельних металів (Калію, Натрію, Кальцію, Магнію), що підсилює наявність у
ґрунті кислотних утворень;
4. Підживлення ґрунту кислотоутворюючими добривами, наприклад, аміачні добрива на основі сечови-

За ступенем кислотності в фермерському господарстві “Вікторія-92” виявлено, що на площі 24,7 га
(7,98%) ґрунти слабокислі: (pH сол. 5,1–5,5), близькі
до нейтральних на площі 31,9 га (10,3%),
(pH сол. 5,6–6,0) та нейтральні – 253,0 га (81,7%)
(pH сол. > 6,0).
Таблиця 2
Ступінь кислотності ґрунту залежно від рН сольової
витяжки
Значення рН сольової
витяжки
3–4
4–5
5–6
біля 7
7–8
8–9

pH сольове
6,3
6,4
6,6
6,3
6,4
5,4
5,8
6,2
6,0
7,0
6,9
6,3

Ступінь кислотності
ґрунту
Сильнокислий
Кислий
Слабокислий
Нейтральний
Слаболужний
Лужний

На території досліджуваних земель розповсюджені
ґрунти з реакцією ґрунтового розчину від слабокислих до нейтральних. Середньозважений показник
кислотності pH сол. – 6,3, а гідролітична кислотність
1,77 мг–екв/100 г ґрунту (табл. 1). Оскільки сільськогосподарське виробництво зосереджене на цих землях, то і мова піде про них. Кислі та близькі до нейтральних ґрунти для оптимізації росту рослин потребують вапнування. Кислотність пов’язана з генезисом
ґрунту. Вона створює певні негативні властивості
ґрунту. В той же час кожен ґрунт має можливість
протистояти зміні кислотності в той чи інший бік. І
тому ми спостерігаємо, що навіть застосовуючи вапнування, через певний проміжок часу кислі ґрунти
знову стають кислими відбувається таке через винос з
ґрунту кальцію рослинами, вимиванням та внаслідок
проявлення ерозійних процесів на наших ерозійнонебезпечних ґрунтах. Іншою причиною є підкислення
фізіологічно кислими мінеральними добривами, особливо азотними, які використовуються найчастіше в
найбільшій кількості. Мінімальне внесення органічних добрив та проведення вапнування не зупиняють
цей процес. В літературі згадується і про кислотні
дощі, що теж впливають на рівень кислотності. Чим
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ни. Вони є вихідними речовинами для утворення нітратної кислоти;
5. Опади кислотного характеру. До їх кислотного
залишку входять Сульфур, Нітроген, Карбон, Хлор. У
атмосфері внаслідок процесу конденсації синтезуєть-

ся нітратна, сульфатна, карбонатна хлоридна кислоти.
Останні потрапляють на сільськогосподарські землі у
складі дощу;
6. Причиною підвищеної кислотності ґрунту буває
і материнська структура ґрунту.

Таблиця 3
Значення рH для окремих культурних рослин
Культура
Люцерна
Буряки цукрові
Коноплі
Ячмінь
Пшениця озима
Пшениця яра
Кукурудза
Соя
Горох
Кормові боби
Квасоля
Яблуня
Чорна смородина
Агрус
Редис
Огірки

рН
7,2–8,0
7,0–7,5
6,7–7,4
6,0–7,5
6,3–7,5
6,0–7,3
6,0–7,5
6,5–7,5
6,5–7,0
6,0–7,0
6,4–7,1
6,5–7,2
6,2–6,7
4,6–4,8
5,5–7,3
6,4–7,0

Культура
Конюшина
Соняшник
Бавовник
Просо
Жито
Овес
Гречка
Льон
Картопля
Люпин
Тимофіївка
Цибуля
Капуста
Морква
Помідори

рН
6,0–7,0
6,0–6,8
6,5–7,3
5,5–7,5
5,0–7,7
5,0–7,5
4,7–7,5
5,5–6,5
4,5–6,3
4,6–6,0
4,5–7,6
6,4–7,9
6,7–7,4
5,5–7,0
6,3–6,7
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Отже, в процесі роботи з’ясували, що основною
причиною кислотної деградації ґрунтів є вторинне
підкислення, що має переважно антропогенне походження. Реакція ґрунту має великий вплив на ріст і
розвиток рослин, на життєдіяльність корисних мікроорганізмів. мікробіологічні, хімічні й біохімічні процеси ґрунту. За середньозваженими показниками
властивостей ґрунтів на окремих полях і в господарстві загалом можна зробити різні висновки щодо напряму родючості ґрунту. Результати досліджень підтверджують, що в сільськогосподарських угіддях Тернопільської області Козівського району фермерського
господарства “Вікторія-92” переважають ґрунти з
низьким (127 мг/кг) ступенем забезпечення Азоту в
сполуках, що лужно гідролізуються, середнім (69
мг/кг ґрунту) та підвищеним (127 мг/кг) – рухомих
фосфатів, високим (125,124 мг/кг ґрунту) – обмінного
Калію. За середньозваженими показниками вмісту
гумусу ґрунти відповідають середньому (2,41%) ступеню забезпечення. На території господарства найбільші площі 250,0 га (81,7%) займають ґрунти з нейтральною (pH сол. > 6,0) реакцією ґрунтового розчину.
Перспективи подальших досліджень. Дані обстеження допоможуть спеціалістам фермерського господарства правильно визначити потребу ґрунтів в хімічній меліорації, встановити найбільш оптимальні дози
органічних та мінеральних добрив, вести планомірну
роботу щодо підвищення родючості ґрунту та урожайності сільськогосподарських культур.
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Kramarenko, A.S. (2019). Genetic structure of the Southern meat cattle breed based on
microsatellite markers. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine
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The Southern Meat cattle is a composite breed developed by crossing Cuban zebu (Bos indicus) with
different cattle breeds (Bos taurus) – local the Red Steppe, Hereford, Charolais, Santa Gertrudis, Dairy
Shorthorn. Genetic structure of the Southern meat cattle breed from the State Enterprise Experimental Farm
“Askaniyske” NAAS Ukraine (Kherson region) were investigated based on the microsatellite DNA loci.
Analysis included 192 animals. A panel of 12 bovine-specific microsatellite markers (TGLA227, BM2113,
TGLA53, ETH10, SPS115, TGLA122, INRA23, TGLA126, BM1818, ETH3, ETH225 and BM1824), recommended of the ISAG for cattle genetic diversity studies, was selected for genetic characterization and revealing the extent of genetic diversity in the Southern Meat cattle breed. Genomic DNA was extracted from
tissue samples using Nexttec column (Nexttec Biotechnology GmbH, Germany) following the manufacturer's
instructions. All laboratory tests were conducted in the laboratory of Molecular Genetics, Animal Center of
Biotechnology and Molecular Diagnostics, All-Russian Research Institute for Animal Husbandry named
after academy member L.K. Ernst. We report the distribution and the frequency of a taurine and an indicine
specific alleles in the Southern Meat cattle breed using literature data about the Zebu and different cattle
breeds genetic structure based on microsatellite loci from our list. It can be assumed that the TGLA22777,
BM2113141-143, ETH10209-211, TGLA122149, INRA23194-198, TGLA126123, ETH225156-158-160 alleles among the
Southern Meat cattle breed examined individuals were inherited from a B. indicus ancestor. On the other
hand, the TGLA53156, ETH10217-219, TGLA122143, INRA23202, TGLA126115, ETH225148-150, BM1824188-190
alleles in the Southern Meat cattle gene pool may be inherited from a B. taurus ancestor (i.e., taurine breeds
diagnostic alleles).
Key words: Bos indicus, Bos taurus, the Southern Meat cattle breed, taurine/zebuine diagnostic alleles,
microsatellite DNA loci.

Генетична структура південної м’ясної породи худоби за локусами
мікросателітів
О.С. Крамаренко
Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв, Україна
Південна м’ясна порода виведена в результаті схрещування кубинського зебу (Bos indicus) з різними породами великої рогатої
худоби (Bos taurus), такими як місцева червона степова, герефорд, шароле, санта гертруда та молочний шортгорн. Генетична
структура південної м’ясної породи, що утримувалася в умовах ДП ДГ “Асканійське” НААН України Каховського району (Херсонська область) була досліджена з використанням локусів мікросателітів ДНК. В аналіз було включено дані щодо 192 голів. Панель,
що містила 12 мікросателітних маркерів (TGLA227, BM2113, TGLA53, ETH10, SPS115, TGLA122, INRA23, TGLA126, BM1818,
ETH3, ETH225 and BM1824), рекомендовані Міжнародним товариством генетики тварин (ISAG) для дослідження генетичного
різноманіття худоби, було використано для генетичного аналізу генетичної мінливості тварин південної м’ясної породи. Виділення ДНК проводили на колонках Nexttec (Nexttec Biotechnologie GmbH, Germany) згідно з рекомендаціями виробника. Всі лабораторні
дослідження було проведено на базі лабораторії молекулярної генетики Центру біотехнології та молекулярної діагностики тваScientific Messenger LNUVMB. Series: Agricultural sciences, 2019, vol. 21, no 91
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рин Всеросійського науково-дослідного інституту тваринництва ім. Л.К. Ернста. Нами було встановлено особливості розподілу
B. taurus- та B.indicus-специфічних алелів серед тварин південної м’ясної породи, використовуючи літературні джерела щодо
генетичної структури зебу та різних порід худоби за локусами мікросателітів ДНК з нашого списку. Зроблено припущення, що
алелі TGLA22777, BM2113141-143, ETH10209-211, TGLA122149, INRA23194-198, TGLA126123, ETH225156-158-160 у особин південної м’ясної породи присутні завдяки предкам B. indicus. З іншого боку, аллелі TGLA53156, ETH10217-219, TGLA122143, INRA23202, TGLA126115,
ETH225148-150, BM1824188-190 в генофонді південної м’ясної породи можуть походити від B. Taurus предків (тобто є діагностичними
алелями для порід худоби).
Ключові слова: Bos indicus, Bos taurus, південна м’ясна порода худоби, taurine/zebuine діагностичні алелі, локуси мікросателітів ДНК.

Матеріалом для дослідження були біологічні проби
тканини (вушні вищипи).
У дослідженні використовували 12 мікросателітних локусів, що рекомендовані ISAG: TGLA227,
BM2113, TGLA53, ETH10, SPS115, TGLA122, INRA23,
TGLA126, BM1818, ETH3, ETH225 та BM1824.
Всі лабораторні дослідження було проведено в
умовах лабораторії молекулярної генетики тварин
Центру біотехнології та молекулярної діагностики
тварин Всеросійського науково-дослідного інституту
(ВНДІ) тваринництва ім. Л.К. Ернста.
Виділення ДНК проводили на колонках Nexttec
(Nexttec Biotechnologie GmbH, Germany) згідно з рекомендаціями виробника та перхлоратним методом за
методиками ВНДІ тваринництва ім. Л.К. Ернста. Аналіз ДНК і постановку ПЛР проводили згідно з методичними розробками Центру біотехнології та молекулярної діагностики тварин ВНДІ тваринництва
ім. Л.К. Ернста (Zinovieva et al., 1998).
Аналіз ампліфікованих фрагментів здійснювали за
допомогою приладу для капілярного електрофорезу
АВI 3130xl (Applied Biosystems, США). Для ідентифікації алелів мікросателітних локусів використовували
програму GeneMapper ID v. 3.2. Обробку даних капілярного електрофорезу проводили шляхом переведення довжин фрагментів у числовий вираз шляхом
порівняння їх рухливості зі стандартом молекулярної
маси ДНК.
Для всіх тварин, що було включено до аналізу, розраховано частоти генотипів та алелів за кожним локусом мікросателітів (Weir, 1996). Розрахунки здійснено за допомогою комп’ютерної програми GenAIEx
v. 6.5 (Peakall & Smouse, 2012).

Вступ
Південна м’ясна порода (ПМП) – єдина в Європі
порода м’ясної худоби, що була створена внаслідок
міжвидової гібридизації між зебу (Bos indicus L.,
1758) та низкою порід великої рогатої худоби (Bos
taurus L., 1758). Як “батьківські” було використано
такі породи, як червона степова, шортгорн, сантагертруда, герефорд та шароле (Vdovychenko et al.,
2012).
На теперішній час серед тварин ПМП виділяють
два підтипи – низькокровний (із “часткою” спадковості за зебу менше ніж 37,5%) та висококровний (із
часткою спадковості за зебу вище ніж 37,5%). Вони
відрізняються між собою як на підставі екстер’єру,
так і за рівнем продуктивності. Крім того, за допомогою таких високополіморфних генетичних маркерів,
як мікросателітів ДНК (МС-ДНК), було також доведено, що існують певні суттєві відмінності між тваринами низько- та високровного підтипів (Kramarenko,
2015a; 2015b; Kramarenko et al., 2015).
Але невирішеним залишається питання, на якому
етапі перебуває процес інтеграції різних генофондів
(B. indicus та B. taurus) через 50 років, що сплинули з
початком формування цієї породи, та чи можна ідентифікувати алелі, що тварини ПМП отримали або від
зебу, або від таурін.
Таким чином, головною метою даної роботи є характеристика генетичної структури тварин ПМП (насамперед характеру розподілу алельних частот локусів МС-ДНК) та визначення генетичних маркерів, що
можуть бути використані для taurus/indicusдиференціації.

Результати та їх обговорення

Матеріал і методи досліджень
Дослідження було проведено на поголів’ї корів
ПМП (всього 192 голови) ДП ДГ “Асканійське” НААН України Каховського району Херсонської області.

На рисунках 1 та 2 наведено розподіл алельних частот за 12 локусами мікросателітів ДНК (МС-ДНК),
використаних нами для аналізу генетичного поліморфізму тварин ПМП.
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Рис. 1. Розподіл алельних частот за локусами МС-ДНК TGLA227, BM2113, TGLA53, ETH10, SPS115 та
TGLA122 тварин ПМП
Найбільш характерною особливістю, що була
встановлена при аналізі отриманих розподілів для
більшості локусів МС-ДНК, є їх бімодальний характер. Можливим поясненням отриманих даних може
бути те, що ПМП створювалася в результаті схрещу-

вання не лише порід худоби різного напряму продуктивності (молочного – червона степова порода,
м’ясного – шароле, герефорд, санта-гертуда та шортгорн), а й з додаванням генетичного матеріалу, що
належить до B. indicus (Vdovychenko et al., 2012).
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Рис. 2. Розподіл алельних частот за локусами МС-ДНК INRA23, TGLA126, BM1818, ETH3, ETH225 та BM1824
тварин ПМП
Тому для детальнішого аналізу механізмів формування генетичного різноманіття у тварин ПМП були
зібрані та опрацьовані літературні дані щодо найбільш поширених (з частотою > 0,2) алелів у тварин
як різних порід ВРХ, так і різних популяцій зебу
(табл. 1–4). Крім комерційних м’ясних порід, нами
також до аналізу було включено дані для деяких автохтонних порід, генофонд яких міг збіднити.

Локус TGLA227. У тварин ПМП можна виділити
чотири алеля (чи інтервалу алелів), які мають підвищені частоти – TGLA22777, TGLA22781-83, TGLA22789 та
TGLA22797 (рис. 1). Перший з них (TGLA22777) траплявся лише серед зебу і, таким чином, його можна
розглядати як indicus-специфічний (табл. 1). Решта
алелів виявляли у різних порід ВРХ (табл. 2–4), причому як комерційних, так і автохтонних. Відповідно
їх можна розглядати як taurus-специфічні алелі.

Таблиця 1
Найбільш поширені алелі МС-ДНК у популяціях зебу та тварин ПМП, п. н.
Популяція (літературні дані1)
Власні
дані2
Zebu-1
Zebu-2
Zebu-3
Zebu-4
Zebu-5
TGLA227
79
77
77
77
77
77, 89
BM2113
131, 143
129, 135, 141
123, 131
141
129, 139, 141
125, 135
158
160
160, 168
156, 164
TGLA53
159
na3
ETH10
210, 212
209, 213
209
209, 213
209, 211, 213
209, 211, 217, 219
SPS115
247
248
239, 241, 243
246, 248, 250
246, 248
248, 250
TGLA126
124
123
123, 125
123, 125
123, 125
115, 123
TGLA122
137, 149
153
141, 143
145, 149, 151
137, 151, 153
143, 149, 151
INRA23
215
214
208
214
214
202, 214
BM1818
na
na
na
na
na
262-268
ETH3
113
na
111
115, 117
115, 117
115, 117, 121
ETH225
158
158
136, 144
160
160
148
BM1824
183
180, 182
180
180, 182
180, 182
180, 182
Примітки: 1 Zebu-1 – Kesvulu et al., 2009; Zebu-2 – Bicalho et al., 2006; Zebu-3 – Escobar et al., 2009; Zebu-4 – Novoa &
Usaquen, 2010; Zebu-5 – Gomez et al., 2013. 2Напівжирним шрифтом позначені алелі, що трапляються як у літературних
джерелах, так і у власних результатах. 3na – дані відсутні (тут і далі)
Локус

2002; Kundrat & Urban, 2007), червоної степової (Kramarenko et al., 2018), а також автохтонних порід
Rhodope Shorthorn (Teneva et al., 2007) та Cika (Simčić
et al., 2008).
Такий характер поширення цих алелів локусу
BM2113 свідчить про те, що за їх допомогою неможливо однозначного провести диференціювання між
видами роду Bos та навіть окремими породами таурін.
З іншого боку, для зебу було характерно підвищення
частоти “найдовших” алелів – BM2113141-143 (табл. 1).
Таким чином, можна розглядати ці алелі як indicusспецифічні.

Локус BM2113. Найбільшу частоту мали алель
BM2113125 та інтервал алелів BM2113135-137-139 (рис. 1).
Однозначного висновку щодо джерела походження
цих алелів серед тварин ПМП на підставі аналізу їх
поширення у худоби різних порід (та видів) дійти
неможливо. Підвищену частоту алеля BM2113125 було
зареєстровано
лише
у
ісландської
худоби
(Asbjarnardottir et al., 2010) та словенської худоби Cika
(Simčić, et al., 2008).
Алелі BM2113135-137-139 були більш поширені серед
зебу (Bicalho et al., 2006), а також худоби порід шароле (Kundrat & Urban, 2007), герефорд (Janik et al.,
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Таблиця 2
Найбільш поширені алелі МС-ДНК у популяціях худоби породи шароле та тварин ПМП, п. н.
Популяція (літературні дані1)
Власні
дані2
Char-1
Char-2
Char-31
Char-32
Char-33
TGLA227
89
83, 89, 91
na
na
na
77, 89
BM2113
131
131, 135
131
131
133
125, 135
TGLA53
na
na
151, 153, 157
157
157
156, 164
ETH10
217
217
215
209, 211
211
209, 211, 217, 219
SPS115
248
248
na
na
na
248, 250
TGLA126
115
115
na
na
na
115, 123
TGLA122
151
143, 151
na
na
na
143, 149, 151
INRA23
206
202, 206
203, 207, 207
205, 207, 209
199, 203
202, 214
BM1818
262
na
na
na
na
262-268
ETH3
117
117, 125
na
na
na
115, 117, 121
ETH225
148
148, 150
na
na
na
148
BM1824
182
180, 182, 188
178, 182
178, 180
180, 182, 184
180, 182
Примітки: 1Char-1 – Putnova et al., 2011; Char-2 – Kundrat & Urban, 2007; Char-31, Char-32, Char-33 – Sifuentes-Rincon et al.,
2007 (три популяції). 2Напівжирним шрифтом позначені алелі, що зустрічається як у літературних джерелах, так і у власних
результатах
Локус

Локус TGLA53. У розподілі частот алелів за даним локусом було два піки – для алеля TGLA53156 та
інтервалу алелів TGLA53162-164-166 (рис. 1). Причому,
перший мав дуже високу частоту в особин трьох популяцій породи шароле (Sifuentes-Rincón et al., 2007).

Таким чином, можна припустити, що цей алель є
специфічним для худоби цієї породи.
Інші алелі бувають серед тварин порід герефорд
(Janik et al., 2002), симентал (Stevanović et al., 2009),
червона степова (Kramarenko et al., 2018) та сицилійської худоби (Cosenza et al., 2015).

Таблиця 3
Найбільш поширені алелі МС-ДНК у популяціях худоби герефордської, симентальської порід та тварин ПМП,
п. н.
Популяція (літературні дані1)
Власні
дані2
Heref-1
Heref-2
Heref-3
Simm-1
Simm-2
TGLA227
91, 93, 95
89, 91
94
80
81
77, 89
BM2113
133, 139
135, 139
na
128
131
125, 135
TGLA53
160, 162
na
na
164
na
156, 164
ETH10
219, 221, 223
217, 219
218, 220, 222
214
217
209, 211, 217, 219
SPS115
248
248, 260
na
242
248
248, 250
TGLA126
117
115, 117
115, 117
114, 116
115
115, 123
TGLA122
143, 153
143
na
150
151
143, 149, 151
INRA23
206, 216
214
na
208, 212, 214
214
202, 214
BM1818
na
na
na
na
268
262-268
ETH3
117, 119
117, 119
na
112, 114, 124
117
115, 117, 121
ETH225
146, 148
148, 150
na
144
150
148
BM1824
180, 182, 184
182
na
182, 188
188
180, 182
Примітки: 1Heref-1 – Janik et al., 2002; Heref-2 – Kundrat & Urban, 2007; Heref-3 – Yoon et al., 2005; Simm-1 – Stevanović et al.,
2009; Simm-2 – Putnova et al., 2011. 2Напівжирним шрифтом позначені алелі, що зустрічаються як у літературних джерелах,
так і у власних результатах
Локус

Локус SPS115. Нами було встановлено чіткий одно-модальний тип розподілу частот алелів даного
локусу із піком, що припадає на алелі з довжиною у
248–250 п. н. (рис. 1). Як свідчать результати аналізу
літературних джерел, практично всі досліджені популяції зебу та ВРХ мали підвищену частоту саме за
цими алелями (табл. 1–4). Таким чином, їх варто розглядати як специфічні для роду Bos.

Локус ETH10. Розподіл частот алелів за цим локусом має чітко виражену U-подібну форму із двома
піками, що припадають на алелі ETH10209-211 та
ETH10217-219 (рис. 1). Порівняння наших результатів із
літературними даними вказує на те, що перша група
алелів притаманна зебу (табл. 1), тимчасом як друга
зустрічається в усіх досліджених породах ВРХ
(табл. 2–4).
Таким чином, алелі ETH10209-211 можна розглядати
як зебу-специфічні, тимчасом як ETH10217-219 – як
спільні для усіх таурін.
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Таблиця 4
Найбільш поширені алелі МС-ДНК в популяціях худоби червоної степової породи, локальних порід Європи та
тварин ПМП, п. н.
Популяція (літературні дані1)
Власні
Icelandic
Rhodope
дані2
Red Steppe
Sicilian cattle
Cika cattle
cattle
Shorthorn
TGLA227
81, 83, 89, 91
82, 90
89, 97
84, 88, 96
82
77, 89
BM2113
135, 137
128, 130, 132
125
135
124, 128, 134
125, 135
TGLA53
166
159, 167
176
160
na
156, 164
ETH10
217, 219
214, 216
219
218
215, 217, 221
209, 211, 217, 219
SPS115
248
243
248
248
244
248, 250
TGLA126
115
116
115, 117
119
116, 118
115, 123
TGLA122
141, 143
142, 152
143, 147, 149
142, 144
151
143, 149, 151
INRA23
212
205, 207, 213
214
207, 215
212
202, 214
BM1818
262, 266
na
na
na
na
262-268
ETH3
117, 119
114, 122
119, 125, 127
117, 125
na
115, 117, 121
ETH225
140, 156
144, 146
140, 148
140, 144, 148
144, 146
148
BM1824
182, 188
182, 184, 190
180, 188
182, 184, 190
183, 189
180, 182
Примітки: 1Red Steppe – Kramarenko et al., 2018; Sicilian cattle – Cosenza et al., 2015; Icelandic cattle – Asbjarnardottir, 2010;
Rhodope Shorthorn – Teneva et al., 2007; Cika cattle – Simčić et al., 2008. 2Напівжирним шрифтом позначені алелі, що зустрічаються як у літературних джерелах, так і у власних результатах
Локус

рних даних щодо цього локусу унеможливлює порівняльний аналіз. Лише можна зазначити, що алелі
BM1818262-268 з високою частотою виявляли у різних
порід ВРХ – шароле, симентальська (Putnova et al.,
2011) та червона степова (Kramarenko et al., 2018).
Локус ETH3 також характеризується одномодальним типом розподілу за частотами алелів у
тварин дослідженої популяції ПМП (рис. 2). Крім
того, аналіз літературних даних свідчить про те, що
найбільш поширені у тварин ПМП алелі (довжиною
115–121 п. н.) є також широко притаманні як тваринам різних порід ВРХ (табл. 2–4), так і зебу (табл. 1).
Таким чином, алелі локусу ETH3 не можуть бути
використані для indicus/taurus-диференціації.
Локус ETH225. Для цього локусу у тварин дослідженої популяції ПМП можна виділити три піки;
перший припадає на алелі ETH225140-142, другий – на
алель ETH225148, третій – на інтервал алелів
ETH225156-158 (рис. 2).
Порівняння із літературним даними свідчить про
те, що найбільш “довгі” алелі зустрічалися лише у
зебу (табл. 1), тимчасом як алелі із довжиною в 148–
150 п. н. мали підвищену частоту у тварин різних
порід ВРХ (табл. 2–4).
Таким чином, алелі ETH225156-158-160 можна розглядати як зебу-специфічні, тимчасом як ETH225148-150 –
як специфічні для таурін.
Локус ВМ1824. Тип розподілу частот алелей цього локусу у тварин ПМП мав одномодальний, але
асиметричний характер. Найбільш поширеними в
популяції ПМП були алелі ВМ1824180 та ВМ1824182.
Водночас із відносно низькою частотою зустрічалися
декілька найбільш “довгих” алелів (рис. 2).
Аналіз літературних даних свідчить про те, що
алелі ВМ1824180 та ВМ1824182 поширені як в популяціях зебу, так і різних порід ВРХ (рис. 1–4). Таким
чином, ці алелі також не можуть бути використані як
діагностичні для indicus/taurus-диференціації.
Водночас характерною особливістю для різних
популяцій великої рогатої худоби є висока частота

Локус TGLA122. За частотою алелів цього локусу
встановлено два чітких піки. Перший відповідає алелю TGLA122143, а другий – інтервалу алелів
TGLA122149-151 (рис. 1).
Порівняння із доступними літературними даними
свідчить про те, що алель TGLA122143 виявляли із
високою частотою у зебу лише в одному випадку
(Escobar et al., 2009). Водночас у тварин різних порід
ВРХ його висока частота фіксувалася досить часто
(табл. 2–4). Алелі TGLA122149-151 були зафіксовані як
у представників виду B. indicus, так і в різних таурін.
Можна припустити, що перший з них характерніший
для різних порід ВРХ, тимчасом як другий – більш
притаманний для зебу.
Локус INRA23. Характер розподілу за частотою
алелів за цим локусом у досліджених тварин ПМП
також має чітко виражений бімодальний тип (рис. 2).
Перший пік припадає на алель довжиною 202 п. н., а
другий – на алель INRA23214.
Із усіх проаналізованих нами популяцій, алель
INRA23202 був широко розповсюджений лише у худоби породи шароле (Kundrat & Urban, 2007; SifuentesRincon et al., 2007). З іншого боку, алель INRA23214,
навпаки, досить часто виявляли як у популяціях ВРХ,
так і зебу (табл. 1, 3, 4). Таким чином, як і у випадку із
локусом TGLA53, можна припустити, що алель
INRA23202 є специфічним для худоби породи шароле.
Локус TGLA126. Для цього локусу для досліджених тварин ПМП зареєстровано два піки. Перший
відповідає алелю TGLA126115, а другий – алелю
TGLA126123 (рис. 2).
Порівняння цих результатів із літературними даними свідчить про те, що перший алель притаманний
лише ВРХ (табл. 2–4), а другий – лише зебу (табл. 1).
Тож однозначно можна стверджувати, що алель
TGLA126115 є taurus-специфічним, тимчасом як алель
TGLA126123 – indicus-специфічним.
Локус BM1818 характеризується відносно рівномірним розподілом за частотою алелів із розмірами
262–268 п. н. (рис. 2). Крім того, відсутність літерату-
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найбільш “довгих” алелів (ВМ1824188-190). Можливо,
ці алелі є більш специфічними для ВРХ.
Таким чином, характер розподілу алелів 12 мікросателітних локусів ДНК, який нами було використано
для аналізу тварин ПМП, може бути пояснений процесами інтеграції генофонду як зебу, так і різних порід ВРХ. Незважаючи на майже 50-річний генезис цієї
породи, її алелофонд характеризується підвищеними
частотами алелів, притаманних як зебу, так і В. taurus
(табл. 5).
Раніше алелі BM2113142 та ETH10209-211 вже характеризувалися як специфічні для зебу, а алелі

BM1824189 та ETH10219 – як специфічні для таурін
(Ibeagha-Awemu et al., 2004). З іншого боку,
Х.П. Лірон зі спіавторами (Lirón et al., 2006) також
розглядали алелі ETH225157-159 як діагностичні для
inducis/taurus-диференціації. В роботі Р.Т. Лофтус з
співавторами (Loftus et al., 1999) вказано на значну
інтрогресію генів зебу серед порід Близького Сходу, а
алелі ETH10207-209-211 та ETH225153-159 використовувалися цими авторами для оцінки ступеня цієї інтрогресії.

Таблиця 5
Алелі мікросателітних локусів, що можуть розглядатися як специфічні для зебу та ВРХ
indicus-специфічні алелі
TGLA22777,
BM2113141-143,
ETH10209-211,
TGLA122149,
INRA23194-198, TGLA126123,
ETH225156-158-160

taurus-специфічні алелі
TGLA53156 (лише для породи шароле),
ETH10217-219,
TGLA122143,
INRA23202 (лише для породи шароле),
TGLA126115,
ETH225148-150,
BM1824188-190
Примітка: підкреслено алелі (чи інтервали алелів), специфічність яких ще потребує підтвердження

Bicalho, H.M.S., Pimenta, C.G., Mendes, I.K.P., Pena,
H.B., Queiroz, E.M., & Pena, S.D.J. (2006). Determination of ancestral proportions in synthetic bovine
breeds using commonly employed microsatellite
markers. Genetics and Molecular Research, 5(3), 432–
437. PMID: 17117357.
Cosenza, M., Reale, S., Lupo, T., Vitale, F., & Caracappa,
S. (2015). Allele frequencies of microsatellite loci for
genetic characterization of a Sicilian bovine population. Genetics and Molecular Research, 14(1), 691–
699. doi: 10.4238/2015.January.30.12.
Escobar, C.H., Ángel, M.O., Alfonso, H.O., & Guerra,
M.T. (2009). Genetic variability of the zebu cattle
breed (Bos indicus) in the departament of Huila, Colombia using microsatellite molecular markers. Acta
Biológica
Colombiana,
14(3),
173–180.
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext
&pid=S0120-548X2009000300013.
Gómez, Y.M., Fernández, M., Rivera, D., Gómez, G., &
Bernal, J.E. (2013). Genetic characterization of colombian Brahman cattle using microsatellites markers.
Russian Journal of Genetics, 49(7), 737–745.
doi: 10.1134/S1022795413070041.
Ibeagha-Awemu, E. M., Jann, O. C., Weimann, C., &
Erhardt, G. (2004). Genetic diversity, introgression
and relationships among West/Central African cattle
breeds. Genetics Selection Evolution, 36(6), 673–690.
doi: 10.1051/gse:2004024.
Janik, A., Zabek, T., & Radko, A. (2002). Identyfikacja
polimorfizmu 11 loci mikrosatelitow u bydla rasy
hereford. Medycyna Weterynaryjna, 58(11), 867–870.
http://www.medycynawet.edu.pl/images/stories/pdf/di
gital/2002/200211867871.pdf (in Polish).
Kesvulu, P.C., Rao, G.N., Niyazahmed, A.S., & Gupta,
B.R. (2009). Molecular genetic characterization of
Punganur cattle. Tamilnadu Journal of Veterinary and

Висновки
1. Особливості алельного розподілу за використаними локусами МС-ДНК серед тварин ПМП тісно
пов’язані з процесами інтеграції генофонду зебу і
вихідних порід ВРХ. На теперішній момент генезису
ПМП, її алелофонд характеризується підвищеними
частотами алелів, притаманних як зебу (TGLA22777,
BM2113141-143, ETH10209-211, TGLA122149, INRA23194-198,
TGLA126123, ETH225156-158-160), так і ВРХ (TGLA53156,
ETH10217-219, TGLA122143, INRA23202, TGLA126115,
ETH225148-150, BM1824188-190).
2. Встановлені ідентифікаційні taurus/indicus-алелі
для тварин ПМП та його вихідних порід можуть бути
використані у практичній селекції з подальшого удосконалення та підвищення консолідації новоствореної
вітчизняної породи зі збереженням оптимального
рівня її генетичної гетерогенності.
Перспективи подальших досліджень можуть бути
спрямовані на пошук можливих асоціацій між локусами МС-ДНК та продуктивними ознаками тварин
ПМП, наприклад ростовими ознаками, що характеризують її м’ясну продуктивність.
Подяки. Публікація містить результати досліджень, проведених за грантом Президента України
для підтримки наукових досліджень молодих учених
(Ф82/2019).
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Literary data are presented and their analysis is conducted regarding the mode of use of ram-sires and
their effect on sexual activity and sperm productivity. The results of research of scientists with
recommendations of optimal modes of use of fetuses for semen production and its cryopreservation in nonpairing and steaming periods are presented. According to the results of the analysis of many researchers,
the activity of the sexual reflexes of the rams in the spring and summer decreases by 1.4 times compared to
the winter. At the same time quantitative indicators of sperm productivity decrease. However, M.M. Aibazov
(1987) experimentally confirmed that sheep-breeders of the Caucasian fine-breed and Australian merenos
breed exhibit high sexual activity and produce sperm of satisfactory quality in all seasons. Similar results
were obtained by British researchers in the study of sexual activity and sperm productivity of ram-sires of
British breeds. A.A. Ivanov (1987) indicates the regime of use of ram sires, for five years with obtaining and
subsequent freezing in the unpaired period 6 ejaculates (2 doublets 3 times) per week and in the breeding
season 10 ejaculates (2 doublets 5 times) week. P.P. Kundyshev (2004) considers it possible and proposes to
obtain from the breeding rams for cryopreservation and storage during the year, both unpaired and steaming periods, with daily ejaculate production. This mode, according to the author, provides a sufficiently
high fertility sperm up to 50.3 percent. In the study of sexual activity and sperm productivity of ram-sires of
different breeds, including the North Caucasian meat-wool, jalgin merino, Soviet merino, maniche merino,
Russian meat merino, Edelbaev, polldore P.P. Mammoth and others. (2018) found that the most active were
the rams of the Edinburgh breed, which took 22 seconds. ejaculate secretion, and the slowest texel breeders,
which took 39 seconds to ejaculate. The rams of the other breeds listed above spent 25 to 34 seconds to
ejaculate. In addition, rams of Texel breed produced the lowest activity sperm, and therefore only 19 sperm
were frozen from one ejaculate, with an average of 20 to 26 sperm species tested.
Key words: rams, sperm productivity, seasonal activity, cryopreservation.

Статева активність баранів-плідників залежно від режиму їх використання
Х.М. Гримак
Інститут біології тварин НААН, м. Львів, Україна
Наведено літературні дані та проведено їх аналіз щодо режиму використання баранів-плідників і його впливу на статеву активність і спермопродуктивність. Викладено результати досліджень вчених з рекомендаціями оптимальних режимів використання плідників для одержання сперми та її кріоконсервування у непарувальний і парувальний періоди. За результатами аналізу
багатьох дослідників активність статевих рефлексів баранів-плідників у весняний і літній періоди знижується у 1,4 разу порівняно із зимовим. Одночасно зменшуються кількісні показники спермопродуктивності. Проте, М.М. Айбазов (1987) експериментально підтвердив, що барани-плідники кавказької тонкорунної і породи австралійський меренос виявляють високу статеву активність і продукують сперму задовільної якості у всі періоди року. Аналогічні результати отримано англійськими дослідниками при
вивченні статевої активності та спермопродуктивності баранів-плідників британських порід. А.А. Іванов (1987) вказує на режим
використання баранів-плідників, протягом п’яти років з одержанням і подальшим заморожуванням у непарувальний період
6 еякулятів (2 дуплетні садки 3 рази) на тиждень та у парувальний сезон 10 еякулятів (2 дуплетні садки 5 разів) на тиждень.
П.П. Кундишев (2004) вважає можливим і пропонує протягом року як у непарувальний, так і в парувальний періоди одержувати
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від баранів-плідників для кріоконсервування і зберігання за щоденного режиму використання з отриманням двох еякулятів. Такий
режим, на думку автора, забезпечує достатньо високу запліднювальну здатність сперми до 50,3 відсотка. При дослідженні статевої активності та спермопродуктивності баранів-плідників різних порід, зокрема північнокавказької м’ясо-вовнової, джалгинського мериноса, радянського мериноса, маничського мериноса, російського м'ясного мериноса, едильбаївської, поллдореста, тексель П.П. Мамонтовою та ін. (2018) виявлено, що найактивнішими були барани едильбаївської породи, які затрачали 22 сек. на
виділення еякуляту, а найповільнішими плідники породи тексель, які затрачали на еякулят 39 секунд. Барани-плідники інших вищеперерахованих порід затрачали на виділення еякуляту від 25 до 34 секунди. Крім того, барани породи тексель продукували сперму
найнижчої активності, у зв’язку з тим із одного еякуляту заморожували лише 19 спермодоз за середньої кількості досліджуваних
порід від 20 до 26 спермодоз.
Ключові слова: барани, спермопродуктивність, сезонна активність, кріоконсервування.

Дослідженнями А.Д. Курбатова, Е.М. Платова та
ін. (Kurbatov et al., 1988) встановлено, що найбільше
відмов від садок у баранів спостерігалося навесні, а
найменше зимою. Аналогічні дані отримали D. Tully,
P. Burfening (Tulley & Burfening, 1983), якими виявлено, що найвищу статеву активність барани-плідники
виявляли восени і зимою в умовах короткого світлового дня. За штучного скорочення світлового дня
статева активність плідників була значно вищою порівняно з утриманням баранів у звичайних умовах.
За результатами аналізу багатьох дослідників активність статевих рефлексів баранів-плідників у весняний і літній періоди знижується у 1,4 разу порівняно із зимовим. Одночасно зменшуються кількісні
показники спермопродуктивності. Проте, М.М. Айбазов (Aybazov, 1986) експериментально підтвердив, що
барани-плідники кавказької тонкорунної і породи
австралійський меренос виявляють високу статеву
активність і продукують сперму задовільної якості у
всі періоди року. Аналогічні результати отримано
англійськими дослідниками при вивченні статевої
активності
та
спермопродуктивності
баранівплідників британських порід (Gordon, 1988).
Ряд авторів, зокрема Н.В. Логинова та ін. (Loginova et al., 1966); В.М. Давиденко та ін. (Davidenko et al.,
1979); Н.А. Желтобрюк і ін. (Zheltobryukh et al., 1985)
вказують на можливість використання високопродуктивних баранів-плідників у непарувальний період.
Однак, питання оптимального режиму використання
високоцінних плідників протягом року почали вивчати з середини 80-х років минулого століття – із розробленням і впровадженням у виробництво технології
глибоко заморожування сперми баранів.
Доведено, що активність сперматогенезу і вияв
статевих рефлексів у баранів варіює в широких межах, і це залежить в основному від режиму використання (Zheltobryukh & Nikitin, 2000). М.М. Айбазовим
(Aybazov, 1986; 2003) було апробовано три режими
використання баранів-плідників. Протягом шести
місяців (з січня по червень) від баранів одержували по
6, 8, і 10 еякулятів у тиждень, дуплетними садками. У
результаті проведених досліджень встановлено, що за
навантаження 10 садок на тиждень об’єм еякуляту за
вказаний період зменшився на 47%, за вісьмох ‒ 43%
та за шістьох лише на 9 відсоків. Значне зниження
об’єму еякуляту за навантаження 8 і 10 садок на тиждень автори виявляли в останні два місяці досліду.
Внаслідок проведених експериментальних досліджень М.М. Айбазов (Aybazov, 2003) рекомендує
використовувати баранів-плідників протягом року для

Результативність ведення галузі вівчарства у значній мірі визначається ефективною селекційноплемінною роботою та широким застосуванням біотехнологічних методів відтворення, зокрема штучного осіменіння вівцематок деконсервованою спермою
(Gordon, 1988; Karagiannidis et al., 2000; Magomedov,
2008). У цьому аспекті важливого значення надається
інтенсивному використанню високоцінних баранівплідників з метою максимального одержання у різні
періоди сезонної активності високоякісної біологічно
повноцінної сперми. Бо саме від баранів на 80% залежить якість приплоду та обсяг майбутнього поголів’я.
Відомо, що у баранів сперматогенез і секреція гормону тестостерону за отимальних умов утримання догляду та повноцінної годівлі здійснюється безперервно. Вияв статевих рефлексів теж буває у всі сезони
року. Проте інтенсивність сперматогенезу в різні
періоди сезонної активності залежать від режиму
використання баранів-плідників, генотипових та фенотипових чинників (Wayne et al., 1990; Notter, 2002;
Moghadam et al., 2012; Marti et al., 2012; Benia et al.,
2013; Amrane et al., 2013).
Статева активність баранів залежить не тільки від
маси тіла і загального розвитку, а й від нервовоконституційних типів. Академік І.П. Павлов (Pavlov &
Asratyan, 1973) за швидкістю утворення і стійкістю
умовних статевих рефлексів поділив тварин на чотири
типи: холерик, сангвінік, флегматик, меланхолік.
Швидкість здійснення статевих рефлексів, інтенсивність секреції додаткових статевих залоз ‒ міхурцеподібної, простати і цибулинних та динаміка просування
сперміїв у ампули сім’япроводів залежить від фізіологічного тонусу організму і реактивності сексуальних
центрів (Lopyrin, 1971).
Ряд дослідників у різні часи вивчали вплив сезону
року на статеву активність. Так, за даними В.К. Рабочева (Rabochev et al., 1992) статева функція баранівплідників в умовах Північного Кавказу значно знижується посеред зими, а особливо у спекотні літні місяці. Ідентичні результати отримано У.К. Избасаровым
(Izbasarov, 1970), П.И. Ледневым (Lednev, 1972) за
аналізу статевої активності баранів каракульської
породи та аборигенної кордючної породи Ташкенської області.
А.М. Асланян, О.И. Лисовая (Aslanyan & Lisovaya,
1963) вказують, що барани асканійської породи в
осінній період затрачали дещо менше часу (в середньому 13–19 сек) на кожну садку порівняно з літнім
періодом.
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режиму одержання біологічно активної сперми з метою її кріоконсервування та подальшого використання для штучного осіменіння овець.

нагромадження глибокозамороженої сперми з навантаженням 6 еякулятів (три дуплетні садки) на тиждень. Такий режим навантаження дає можливість
заготовити 4–4,5 тисячі спермодоз, тим самим у 2–3
рази підвищити інтенсивність використання високоцінних плідників.
Подібний режим використання для взяття сперми
баранів-плідників
запропонували
В. Давиденко,
І. Шинкаренко, О. Ігнатенко (Davidenko et al., 1981).
Ними встановлено, що при щоденному одержанні
двох еякулятів властивість сперміїв до кріоконсервування достовірно знижується порівняно з отриманням
через дві доби. Автори вважають оптимальним режимом для одержання і заморожування сперми у непарувальнй період 6 еякулятів (дві триплетні садки).
Однак деякі дослідники рекомендують інтенсивніше
використовувати
високоцінних
баранівплідників протягом року для нагромадження глибокозамороженої сперми. Так, В.М. Боярский (Boyarskiy,
1980), Т.I. Ліацкепладзе (Lіatskepladze, 1982) пропонують від висококласних плідників цілорічно одержувати по десять еякулятів у тиждень (2 еякуляти
протягом 5 днів).
А.А. Іванов (Ivanov, 1987) вказує на режим використання баранів-плідників, протягом п'яти років з
одержанням і подальшим заморожуванням у непарувальний період 6 еякулятів (2 дуплетні садки 3 рази)
на тиждень та у парувальний сезон 10 еякулятів (2
дуплетні садки 5 разів) на тиждень.
П.П. Кундишев (Kundyshev, 2004) вважає можливим і пропонує протягом року як у непарувальний,
так і в парувальний періоди одержувати від баранівплідників для кріоконсервування і зберігання за щоденного режиму використання з отриманням двох
еякулятів. Такий режим, на думку автора, забезпечує
достатньо високу запліднювальну здатність сперми до
50,3 відсотка.
При дослідженні статевої активності та спермопродуктивності баранів-плідників різних порід, зокрема північнокавказької м’ясо-вовнової, джалгинського
мериноса, радянського мериноса, маничського мериноса, російського м’ясного мериноса, едильбаївської,
поллдореста, тексель П.П. Мамонтовою та ін.
(Mamontova, 2018) виявлено, що найактивнішими
були барани едильбаївської породи, які затрачали
22 секунди на виділення еякуляту, а найповільнішими
плідники породи тексель, які затрачали на еякулят
39 секунд. Барани-плідники інших вищеперерахованих порід затрачали на виділення еякуляту від 25 до
34 секунди. Крім того, барани породи тексель продукували сперму найнижчої активності, у зв’язку з тим
із одного еякуляту заморожували лише 19 спермодоз
за середньої кількості досліджуваних порід від 20 до
26 спермодоз.
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Preclinicl studies of new nutritional supplements include the establishment of not only harmlessness, lethal or semi-lethal dose, but also biochemical signs of the laboratory animals at certain doses of the substance. New food additives include modified starch. Of scientific interest are the studies of white mice hydrocarbon metabolism considering the safety of modified starch. The study of modified starch safety was
performed according to the established requirements. Eighteen 2-month-old laboratory mice (females) were
used for the study, with an average body weight of 19–21 g. Groups were formed using the randomization
method. Each group consisted of six experimental animals. Experiments on the harmlessness of modified
starch on white mice were performed according to the scheme, where animals from the control group were
intramuscularly administered 0.3 cm3 of 0.9% NaCI solution. Mice from the first experimental group were
led with a 5.0% solution of modified starch. Animals from experimental II were guided by a 10.0% solution
of modified starch. The volume of solutions of modified starch was 0.3 cm3. Blood serum of laboratory mice
was tested for glucose, lactic and pyruvic acid levels, and the liver was used to determine glycogen level. All
those actions were performed according to current bioethics requirements. It was experimentally proven
that on the eleventh day from the beginning of injecting the 0.3 cm3 5.0% and 10.0% solution of modified
starch in the blood serum of the laboratory mice glucose content did not differ from those obtained in control animals, which were injected with saline. When using the test solutions, itt was found that the levels of
lactic and pyruvic acid in the serum of experimental animals were within the physiological standards. In
those mice that were injected intragastrically the increased doses of modified starch the level of glycogen in
the liver was about 39.7–40.1 g/kg which corresponded to physiological standards. Thus, a single injection
of 0.3 cm3 5.0% and 10.0% solution of modified starch does not cause disorder of hydrocarbon metabolism
in mice.
Key words: liver, serum, modified starch, laboratory animals, glycogen, glucose, lactic acid, pyruvic
acid.

Вуглеводневий обмін у мишей за доклінічних досліджень модифікованого
крохмалю
А.Г. Вовкогон
Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква, Україна
Доклінічні дослідження нових харчових добавок передбачають встановлення не лише нешкідливості, летальної чи напівлетальної дози, а й біохімічних показників у організмі лабораторних тварин за визначених доз речовини. До нових харчових добавок
належить модифікований крохмаль. Науковий інтерес становлять дослідження вуглеводневого обміну в організмі білих мишей за
встановлення нешкідливості модифікованого крохмалю. Дослідження нешкідливості модифікованого крохмалю проводили згідно зі
встановленими вимогами. Для дослідження було використано 18 лабораторних мишей двомісячного віку (самки), які мали середню
масу тіла 19–21 г. Групи формували, застосовуючи метод випадковості. Кожна група налічувала по шість піддослідних тварин.
Експерименти із нешкідливості модифікованого крохмалю на білих мишах проводили за схемою, де тваринам із контрольної групи
внутрішньошлунково водили по 0,3 см3 0,9% розчину NaCI. Мишам із І дослідної групи водили 5,0% розчин модифікованого крохмалю. Тварини із ІІ дослідної водили 10,0% розчин модифікованого крохмалю. Об’єм розчинів модифікованого крохмалю становив по
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0,3 см3. В сироватці крові лабораторних мишей вивчали вміст глюкози, молочної та піровиноградної кислоти, у печінці встановлювали вміст глікогену. Всі маніпуляції із мишами виконувались згідно з сучасними вимогами біоетики. Експериментально доведено, що на одинадцяту добу від початку ведення лабораторним мишам по 0,3 см3 5,0% та 10,0% розчину модифікованого крохмалю
у сироватці крові цих тварин вміст глюкози не відрізнявся від показників, одержаних у контрольних тварин, яким водили фізіологічний розчин. Виявлено, за використання досліджуваних розчинів вміст молочної та піровиноградної кислоти у сироватці крові
дослідних тварин був у межах фізіологічної норми. Вміст глікогену в печінці мишей, яким внутрішньошлунково водили підвищені
дози модифікованого крохмалю, був на рівні 39,7–40,1 г/кг, що відповідало фізіологічним нормам. Таким чином, одноразове ведення
0,3 см3 5,0% та 10,0% розчину модифікованого крохмалю не викликає порушень вуглеводневого обміну в організмі мишей.
Ключові слова: печінка, сироватка крові, модифікований крохмаль, лабораторні тварини, глікоген, глюкоза, молочна кислота,
піровиноградна кислота.

служить індикатором гіпоксії тканин для ідентифікації важкості захворювання (Sharkey & Wellman, 2015;
Di Mauro & Schoeffler, 2016). У тварин L-молочна
кислота постійно синтезується із пірувату за участі
ензиму лактатдегідрогенази за фізіологічного обміну
речовин та фізичного навантаження. За підвищених
фізичних вправ вміст молочної кислоти в крові може
підвищуватись (Goodwin et al., 2007). Молочна кислота є головним антагоністом для рецептора органічної
кислоти як гідроксикарбонова (Offermanns et al., 2011;
Offermanns et al., 2018).
У клінічно здорових мишей вміст молочної кислоти в сироватці крові становить 0,6–2,0 ммоль/л
(Goodwin et al., 2007; Katunina et al., 2015).
У тваринному організмі у м’язовій тканині вміст
глікогену становить 1–2%, в печінці до 5%. Цей вуглевод виконує функцію джерела енергії під час достатньої годівлі, а також під час голодування. Анаболізм
і катаболізм глікогену в печінці тварин контролюється дією ряду ензимів: глікогенфосфорилазою та глікогенсинтетазою (Roach et al., 2012). Вміст глікогену в
печінці залежить від вмісту глюкози у крові
(Garverick et al., 2013). За умов голодування глікоген,
який міститься в печінці, мобілізується для поновлення глюкози в крові (Izumida et al., 2013).
Метою роботи є дослідження ряду показників вуглеводневого обміну в організмі мишей за умов встановлення на них нешкідливості модифікованого крохмалю.

Вступ
Використання видозмінених, модифікованих та
нових харчових добавок потребує ретельних токсикологічних досліджень. В лабораторних умовах Інституту харчових технологій Білоцерківського національного аграрного університету одержано модифікованих крохмаль як носій для стабілізації заквасок для
виготовлення кисломолочних напоїв.
Із модифікованим крохмалем проведено ряд доклінічних досліджень, в тому числі встановлена його
нешкідливість на білих мишах. Науковий інтерес
становить вивчення ряду показників вуглеводневого
обміну в організмі лабораторних тварин за проведення токсикологічних досліджень нових харчових добавок (Nafikov & Beitz, 2007). Ці дані слугуватимуть
фундаментальною основою для майбутніх токсикологів, біологів та біотехнологів під час вивчення доклінічних властивостей видозмінених (модифіковаих)
форм крохмалю.
Аналізуючи процес вуглеводневого обміну в організмі тварин, проводять визначення вмісту в тканинах
і органах маркерних показників: вміст глюкози, молочної кислоти та піровиноградної кислоти в сироватці
крові та вміст глікогену в печінці (Nafikov & Beitz,
2007).
Глюкоза є енергетичним джерелом живленням для
вищих організмів. Життєвою необхідністю є забезпечення вмісту глюкози в крові у фізіологічній нормі
(Aschenbach et al., 2010). Більша частина глюкози
генерується глюконеогенезом з використанням летких
глюкогенних попередників (De Koster & Opsomer,
2013). У нормі вміст глюкози в крові мишей становить 4,2–6,4 ммоль/л (Gorjacheva & Makarova, 2016).
Піровиноградна кислота відіграє проміжну роль у
метаболізмі жирів, білків та вуглеводів. Сполука за
гіпотезою Эмбдена-Мейерхофа є попередником молочної кислоти у м’язевому гліколізі. У різних тканинах в анаеробних умовах піровиноградна кислота
перетворюється в молочну. Пірувати (різні солі піровиноградної кислоти) є кінцевим метаболітом в процесі гліколізу. Одна молекула глюкози перетворюється на дві молекули піровиноградної кислоти. За наявності Оксигену піровиноградна кислота перетворюється в ацетил-кофермент А (Cody et al., 2000).
Молочна кислота є продуктом анаеробного перетворення. Показник вмісту молочної кислоти в крові

Матеріал і методи досліджень
Для дослідження було використано 18 лабораторних мишей двомісячного віку (самки), які мали середню масу тіла 19–21 г. Групи формували, застосовуючи метод випадковості. Кожна група налічувала по
шість піддослідних тварин (табл. 1).
Експерименти із нешкідливості модифікованого
крохмалю на білих мишах проводили за схемою, де
тваринам із контрольної групи внутрішньошлунково
водили по 0,3 см3 0,9% розчину NaCI. Мишам із І
дослідної групи водили 5,0% розчин модифікованого
крохмалю. Тварини із ІІ дослідної водили 10,0% розчин модифікованого крохмалю. Об’єм розчинів модифікованого крохмалю становив по 0,3 см3.
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Таблиця 1
Схема виконання дослідження нешкідливості модифікованого крохмалю на мишах
Група
Контрольна
І дослідна
ІІ дослідна

Чисельність мишей у
групі, гол.
6
6
6

Дози розчинів, які досліджуються
см3

По 0,3
0,9% розчину NaCI на одну голову
По 0,3 см3 5,0% розчину модифікованого крохмалю на одну голову
По 0,3 см3 10,0% розчину модифікованого крохмалю на одну голову

вали, застосовуючи критерії Стьюдента (t) (Plohinskij,
1969).

Поводження із піддослідними тваринами проводилось із додержанням “Загальних етичних принципів
експериментів на тваринах”, прийнятих Першим Національним конгресом з біоетики (Київ, 2001). По
завершенні експерименту тривалістю десять діб після
наркозу мишей забивали, відбирали проби крові та
внутрішні органи з метою виконання ряду біохімічних досліджень. Вміст молочної кислоти у сироватці
крові тварин досліджували за Баркером та Саммерсоном (Chechetkin et al., 1980), вміст піровиноградної
кислоти у сироватці крові вивчали за методикою,
описаною у (Chechetkin et al., 1980). Визначення вмісту глікогену у печінці мишей проводили за методикою описаною у (Kushnir, 2010). Вміст глюкози визначали у сироватці крові з проведенням кольорових
реакцій, використовуючи орто-толуїдиновий реактив
відповідні методики (Instrukcija do naboru reaktyviv…,
2003).
Одержані дані піддавали біометричній обробці.
Встановлювали показники середніх арифметичних
величин (М) та відхилення до середнього значення
(m). Виконували розрахунки щодо вірогідності між
одержаними даними (Р). Вірогідність вирахуваної
різниці між середніми значеннями даним розрахову-

Результати та їх обговорення
Перед взяттям проб крові, тканин та органів проводили етологічні дослідження із лабораторними
мишами, яким водили розчин модифікованого крохмалю. Десятидобове спостереження за тваринами
показало, що різні дози модифікованого крохмалю не
спричинили загибелі мишей. Клінічний стан тварин
до кінця експерименту був задовільним.
Встановлено, що у крові мишей, яким не водили
модифікованого крохмалю (контроль), вміст глюкози
був на рівні 4,1 ммоль/л. Введення мишам 0,3 см3
5,0% розчину модифікованого крохмалю (І дослідна
група) не викликало вірогідного підвищення вмісту
глюкози в сироватці крові тварин. Різниця із контролем становила 2,4%. Зниження вмісту глюкози у сироватці крові лабораторних мишей, яким водили по
0,3 см3 10,0% розчину модифікованого крохмалю, на
4,8% було в межах похибки. Вміст глюкози у тварин
із контрольної та дослідної групи був у межах фізіологічної норми (табл. 2).

Таблиця 2
Біохімічні показники в сироватці крові мишей за дії модифікованого крохмалю M ± m, n = 6
Група
Контрольна
І дослідна
ІІ дослідна

глюкоза, ммоль/л
4,1 ± 0,28
4,2 ± 0,33
3,9 ± 0,18

Вміст речовини
молочна кислота, ммоль/л
1,41 ± 0,134
1,29 ± 0,231
1,52 ± 0,143

піровиноградна кислота, ммоль/л
0,076 ± 0,0086
0,083 ± 0,0054
0,090 ± 0,0079

Таким чином, введення лабораторним тваринам
підвищених доз модифікованого крохмалю негативно
не впливало на показники вуглеводневого обміну у
сироватці крові.
За вмістом глікогену в печінці можливо судити
про анаболічні та катаболічні процеси вуглеводневого
обміну в організмі тварини. У лабораторних мишей,
яким водили лише фізіологічний розчин, вміст глікогену в печінці відповідав фізіологічним нормам і становив 42,3 г/кг. У печінці тварин із І дослідної групи
вміст глікогену був меншим, ніж у контролі, на 6,1%.
Проте різниця не мала вірогідного характеру (табл. 3).
За використання 0,3 см3 10,0% розчину модифікованого крохмалю не виявляли вірогідного зменшення
вмісту глікогену в печінці лабораторних тварин на
кінець експерименту.

У сироватці крові лабораторних тварин із контрольної групи вміст молочної кислоти становив
1,41 ммоль/л. Ведення мишам 5,0% розчину модифікованого крохмалю не супроводжувалось вірогідним
зниженням молочної кислоти в сироватці крові. Вміст
молочної кислоти у сироватці крові мишей, яким
водили по 0,3 см3 10,0% розчину модифікованого
пектину був у межах фізіологічної норми і суттєво не
відрізнявся від показників контролю.
Дослідження вмісту піровиноградної кислоти в
сироватці крові показало, що у мишей із контрольної
групи цей показник був на рівні 0,076 ммоль/л. Введення лабораторним тваринам із І дослідної групи
розчину модифікованого крохмалю призвело до зростання вмісту піровиноградної кислоти у сироватці
крові. Різниця була в межах похибки. Не мало вірогідного характеру зростання вмісту піровиноградної
кислоиу мишей, яким водили 10,0% розчин модифікованого крохмалю.
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Таблиця 3
Результат біохімічного дослідження у печінці мишей,
M ± m, n = 6
Група
Контрольна
І дослідна
ІІ дослідна

Вміст глікогену, г/кг
42,3 ± 3,76
39,7 ± 2,78
40,1 ± 3,56

Збільшення у розчині масової частки модифікованого крохмалю до 10,0% не викликало суттєвого зниження вмісту глікогену в печінці мишей ІІ дослідної
групи. Різниця із даними контрольної групи була на
рівні 5,2%. Отже, за разового ведення лабораторним
мишам розчинів модифікованого крохмалю у їх організмі не констатується порушення вуглеводневого
обміну.
Висновки
1. Разове внутрішньошлункове введення 0,3 см3
5,0% розчину модифікованого крохмалю не викликає
вірогідного зниження або підвищення вмісту глюкози,
молочної кислоти, піровиноградної кислоти у сироватці крові та вмісту глікогену в печінці лабораторних
мишей.
2. За внутрішньошлункового введення тваринам
0,3 см3 10,0% розчину модифікованого крохмалю
показники вуглеводневого обміну в їхньому організмі
перебувають у межах фізіологічної норми.
Перспективним напрямом дослідження є встановлення біотехнологічних параметрів іммобілізації клітин мікроорганізмів на модифікованому крохмалі.
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Establish ways of creating, thoroughly investigate the threats and their level of salmon and endangered
fish species Tysa River Basin within Zakarpattia region. Rate of change, diversity, distribution, the proportion of individual species, to the distribution of geographic elements on the principle of zoning and depending on environmental conditions. The study of threats to salmon and endangered species of fish in the river
Tysa carried tributaries and in areas watercourse Transcarpathian region using generalized results of
hydrological, ichthyological and toxicological studies. Number of species status of populations, evaluated
on the basis of documents, monitoring of rivers, ichthyological data during in 2008–2014 years of control
catching specialists Department of the use, reproduction of water bio-resources and regulation of fisheries
in the Transcarpathian region, the State Administration of Environmental Protection in Zakarpattya region,
published and unpublished sources, a survey of local fishermen. Collection and processing of materials
performed by conventional methods. Comparison of species composition of fish fauna of the Tysa River
Basin within Zakarpattia region on the results of previous studies and the current state of evidence that it
has changed significantly. Analysis of data for 1926–2015 years revealed the presence of 77 species, which
is 41.5 percent more than the same period in 1926. However, should point to the increase in the number and
activities of various threats to salmon and other valuable fish species in our region. Established prolonged
human pressure, pollution reduced the number of new European grayling and Trout v 13.4 times. There
were 16 species, including salmon, listed in the Red Book of Ukraine. Ceased to meet sturgeon passage.
Study threats operation populations of salmon and endangered species gives reason to believe that the level
of destruction of natural resources, environmental pollution, depletion of the gene pool is too narrow to
study hydro. For the first time a comprehensive assessment of threats to salmon, valuable and endangered
local fish Transcarpathia in terms of various specific human impact of their pressure from environmental
factors in the past and now. A study of the action of environmental factors and implementation of scientifically based measures to restore fish in close to natural. The results can be used in developing preservation
methods, quantitative growth of populations of salmon and endangered species not only in Zakarpattya but
also in the Carpathian region, water protection planning activities.
Key words: Trout, grayling European, Danube salmon, climate anomalies, ecological balance, anthropogenic load agrobiocenoses, fish fauna.

Загрози лососевим і зникаючим видам риб басейну річки Тиса в межах
Закарпатської області (огляд)
В.П. Терпай
Закарпатська науково-дослідна станція лососівництва та збереження зникаючих видів риб Інституту рибного
господарства НААН, м. Мукачеве, Україна
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Мета роботи встановити шляхи формування, всебічно дослідити загрози і їх рівень лососевим та зникаючим видам риб басейну річки Тиса в межах Закарпатської області. Оцінити зміни розвитку, різноманітність, поширення, питому вагу окремих видів,
провести розподіл на географічні елементи за принципом зональності та залежно від умов зовнішнього середовища. Вивчення
загроз лососевим і зникаючим видам риб проводили в річці Тиса та притоках на ділянках водотоку Закарпатської області використовуючи узагальнені результати гідрологічних, іхтіологічних та токсикологічних досліджень. Кількість видів, стан популяцій,
оцінювали на основі документів, моніторингу річок, іхтіологічних даних під час проведення у 2008–2014 роках контрольних ловів
фахівцями Управління охорони, використання, відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Закарпатській області, Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Закарпатській області, надрукованих і неопублікованих джерел, опитування місцевих рибалок. Збір та опрацювання матеріалів здійснювали за загальноприйнятими методиками.
Порівняння видового складу іхтіофауни басейну річки Тиса в межах Закарпатської області за результатами попередніх досліджень і сьогоднішнього стану свідчать про те, що він значно змінився. Аналіз даних за 1926–2018 роки виявив наявність 77 видів,
що на 41,5 відсотка більше, ніж аналогічний показник в 1926 році. Водночас варто вказати на зростання кількості та дії різноманітних загроз для лососевих і інших цінних видів риб у нашому краї. Встановлено затяжне антропогенне навантаження, нові
забруднення які знизили чисельність харіуса європейського і струмкової форелі в 13,4 разу. Зафіксовано 16 видів, включаючи лососеві, занесених до Червоної книги України. Перестали траплятися прохідні осетрові. Вивчення загроз, функціонування популяцій
лососевих і зникаючих видів риб дає підставу стверджувати, що рівень знищення природних ресурсів, забруднення довкілля, збіднення генофонду є дуже гострим для досліджуваної гідроекосистеми. Вперше проведено комплексну оцінку загроз лососевим,
цінним і зникаючим місцевим рибам Закарпаття в умовах специфічного антропогенного впливу різноманітних за своїм пресингом
екологічних чинників у минулому і тепер. Запропоновано вивчення дії екологічних факторів і впровадження науково обґрунтованих
заходів щодо відновлення риб в умовах наближених до природних. Результати роботи можуть використовуватись при розробці
способів збереження, кількісного росту популяцій лососевих та зникаючих видів не тільки у Закарпатській області, а й Карпатському регіоні, плануванні водоохоронної діяльності.
Ключові слова: струмкова форель, харіус європейський, дунайський лосось, кліматичні аномалії, екологічна рівновага, антропогенні навантаження, агробіоценози, іхтіофауна.

Адміністративне регулювання якості навколишнього середовища започаткувала Японія ще у 1964
році, прийнявши закон про боротьбу із забрудненням
навколишнього середовища. США в сфері охорони
повітряного простору (1970), Данія про кислотні дощі
(1984), Україна про охорону навколишнього природного середовища (1991). Хоча державою прийнято
закон, техногенне навантаження на природне середовище перевищує аналогічний показник розвинених
країн у 4–5 і більше разів. При цьому, незважаючи на
значний спад виробництва, зниження обсягів забруднення, що утворюється на промислових підприємствах і потрапляє в повітря, водні об’єкти та ґрунти, не
викликало адекватного зменшення. Створюється загроза завдання непоправної шкоди біологічному й
ландшафтному різноманіттю – лісовим, гірським
екосистемам, водоймам, лукам, землям тощо. Лише за
останнє десятиріччя від промислових викидів загинуло 2,5 тис. га лісових насаджень С. Стойка, 2011.
Найвища розорюваність сільськогосподарських угідь
– 80% спричинила переущільнення грунтів. Стан води
і повноводдя річок Південний Буг, Західний Буг, Дністер, Прут, Тиса та інших тривожний, оскільки 20 тис.
їх приток та малих річок уже висохли. Варто зазначити, що вода – єдиний розчинник на планеті, завдяки їй
відбувається переміщення речовин із навколишньої
неживої природи до живих організмів. Разом зі зникненням водойм зникли всі живі в них організми. Крім
вичерпання біологічного різноманіття, втрачено своєрідні індикатори екологічного стану не тільки водних
екосистем, що висохли а й усієї площі водозбору.
Щоб досягти збереження величезної кількості видів,
вразливої живої природи басейну ріки Дунай і Карпатських гір, Європейський Парламент та Рада 23
жовтня 2000 року прийняли нову Водну Рамкову
Директиву 2000/60/ЄС. Україною і 6-ма країнами
Центральної та Східної Європи у квітні 2001 року
створено Карпатський Екорегіон. Звідси випливає
науковий і практичний висновок, що басейн річки

Вступ
Серед величезного різноманіття організмів, що населяють біоти земної кулі, істотне місце посідають –
риби, які, за даними різних авторів Т. Франк, 1982,
Б. Куркін та ін., 1985, І. Шерма та ін., 2009 налічують
на даний час від 27 тис. до 28,5 тис. видів. Однак кліматичні аномалії, людська діяльність негативно впливають на чисельність та видовий склад цих холоднокровних тварин. Вчені прогнозують, що лише так
зване глобальне потепління може спричинити зникнення щонайменше 20–30% видів тварин або 40–70%
при найнесприятливішому розвитку подій. Геоекологічна ситуація за багатьма показниками все погіршується. Відповідно до підрахунків Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), в період з 1985 по
1995 рік у навколишнє середовище потрапило стільки
відходів, скільки було вироблено за попередні 70
років. За 1995–2000 роки така ж кількість. Техногенні
утворення тільки окисів сірки у 1988 році оцінювались в 175 млрд т. Саме тому на початку третього
тисячоліття проблема взаємодії людського суспільства та біосфери стоїть на другому місці після політичної. Увага міжнародної спільноти привернута до її
розв’язання, збереження генетичного представництва
органічного світу. Зокрема, конференцією ООН ,,Ріо
+ 20 Майбутнє, якого ми прагнемо” 22 червня
2012 року ухвалено підсумковий документ, взято курс
на збалансований розвиток і забезпечення побудови
економічного, соціального та екологічного майбутнього для нинішнього й наступних поколінь. На необхідність вирішення екологічної проблеми вказали
учасники Римського клубу А. Печчені, Дж. Форрестер, Д. Медоуз, М. Месарович, Б. Гаврилишин та ін.
Цю ідею розвинули і внесли свій вклад у дослідження
наші вчені С. Стойко, М. Голубець, Ю. Туряниця,
Г. Рудько, О. Адаменко, М. Демчишина та ін.
(Dovbenko, 2007).
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них таксонів. Необхідно визначити рівень загроз за їх
впливом, особливо на лососеві, тому що за чутливістю до дії зовнішніх чинників вони належать до чутливих. Індикатори, за якими буде оцінюватися вплив
загрозливих факторів, та методики їх оцінки. Послідовне, глибоке вивчення реакції особини протягом
всього життя та діапазон дії окремих екологічних
факторів на конкретний етап і відрізок онтогенезу.
Дану роботу може виконати Закарпатська науководослідна станція лососівництва та відтворення зникаючих видів риб (ЗНДСЛ та ВЗВР) Інституту рибного
господарства НААН разом із зацікавленими організаціями. Але на перешкоді стоять фінансові труднощі.
Незважаючи на це, ЗНДСЛ та ВЗВР знаходить можливості та проводить дослідження не тільки в природних водоймах, лабораторних умовах, а й створює
полігон з метою глибокого вивчення реакції риб на
вплив різних природних і антропогенних факторів в
максимально наближеному до природного середовищі. Для цього на річці Іршавка, в межах дослідного
рибного господарства, будується дільниця, що дасть
змогу забезпечити сучасніші підходи в проведенні
наукових досліджень, надати їм практичного напряму. Також детально вивчати ймовірні негативні наслідки загроз, процеси самовідтворення, ріст і розвиток
лососевих у майже природних умовах, вирощувати
адаптованих особин з метою подальшого випуску в
річки, підтримувати хоча б на мінімальному рівні
чисельність популяцій лососевих і відтворювати зникаючі види риб у регіоні Карпат.
Довготривале, інтенсивне використання лісів і річок та антропогенний тиск спричинили збіднення
гідробіонтів, які визначають значною мірою умови
існування риб, особливо лососевих, що теж належать
до вказаної групи, деградацію, висихання окремих
малих водотоків. З огляду на це виникла потреба в
докладнішому проведенні комплексного дослідження,
вивчити загрози та причини їх виникнення для риб у
всьому ланцюгу екзогенних факторів зовнішнього
середовища. В умовах зростаючого впливу несприятливих факторів на гідроекосистеми вивчення загроз,
які спричиняють появу широкого спектру патологічних станів у всіх живих організмах, оптимізація природного та штучного відтворення риб досить значуща
й актуальна.
Рядом авторів В. Владиков, 1926; І. Колюшев,
1949; К. Владиков, 1965; В. Мовчан, 1986; Ф. Куртяк,
2010 дана фрагментарна оцінка загроз окремих водотоків і водойм іхтіофауні в Закарпатській області.
Метою проведених нами досліджень було поглиблене
вивчення, аналіз та визначення причин виникнення
глобальних і локальних загроз, викликаних дією природних та антропогенних факторів, а також їхнього
можливого впливу на лососеві та зникаючі види риб.
Здійснити науковий аналіз стану іхтіофауни, отримати нові дані про загрози цінним рибам річки Тиси з
притоками в межах України.

Тиса відіграє не тільки для Закарпаття, а й країн Карпатського регіону важливу соціальну, економічну,
ресурсну, кліматоутворюючу, екологічну роль та
збереження видового багатства фауни і флори. Стійкий розвиток краю тісно пов’язаний з оптимізацією
функціонування єдиної еколого-економічної системи.
Проте навіть зміна форм власності практично не поліпшила екологічний характер виробництва, він став
ще більш споживацьким. Продовжується інтенсивне
виснаження природного потенціалу. Власники підприємств намагаються отримувати максимальні прибутки, часто нехтуючи екологічною компонентою. Недопустимо вирішувати соціальні проблеми за рахунок погіршення екологічної ситуації, оскільки остання може лягти в процеси функціонування єдиної еколого – економічної системи. Перехід її за критичну
межу, де починаються вже незворотні процеси, означає, що жодні заходи не допоможуть природі набути
того стану, який був до його порушення. З огляду на
зазначене, першочергова увага повинна приділятися
водоймам, як найбільш важливим і мобільним. Адже
у межах Закарпаття надзвичайно багато річок, струмків та потоків з основним біотопом галька, валуни,
рідше глиби, природні умови яких сприятливі для
мешкання лососевих і зникаючих видів риб. Тому
постійні комплексні дослідження річкової системи є
дієвою формою контролю за їх станом, одним із
найефективніших способів визначення загроз у кожному конкретному водотоку області.
Іхтіофауна зазнала значної трансформації в той
час, коли почали масові вирубки лісів, активне заселення гірської зони, а низинні ріки у багатьох місцях
були спрямлені, відрегульовані та взяті під контроль
(Ю. Мовчан, 1986.) Її кількість, видовий склад та
структура значно відрізняється від наявної до урбанізації, розвитку промисловості. Рибна продуктивність
річок коливається, то збільшуючись, то зменшуючись
в декілька разів. Окремі види – на межі зникнення.
Чисельність лососевих і місцевих цінних видів риб
невпинно зменшується. Наприклад, продуктивність
струмкової форелі та харіуса європейського складає
лише 1,4 кг/км (Mruk et al., 2011). Тож вони потребують впровадження заходів щодо підтримки. Зарегулювання Дунаю водосховищем призвело до того, що
осетрові не водяться і не запливають в Тису. Натомість розселилися акліматизовані види.
Менші ріки і донині залишилися переважно в своєму природному стані, особливо гірські, тож досить
добре репрезентують аборигенні та зникаючі види
риб. Загалом таких виявлено 51 вид (Ю. Мовчан
1991), що дозволяє зберегти різні гено-, фено-, і екотипи. Майже не порушені антропогенним впливом
популяції є тією науковою лабораторією, де можна
вивчати, використовуючи досягнення генетики та
молекулярної біології, закономірності та механізми
функціонування генетичного апарату, рух генетичної
інформації у поколіннях, походження видів, географічне розповсюдження та генетичну різноманітність
риб. І тому, незважаючи на складність здійснення,
треба проводити роботи з оцінки загроз, охорони та
відтворення, забезпечити інвентаризацію місць поширення, моніторинг за станом, динамікою цих рідкіс-

Матеріал і методи досліджень
Матеріалом для досліджень служила іхтіофауна і
басейн верхньої р. Тиси. В роботі використано такі
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350–400 м; гори – від 350–400 до 2050 м н. р. м. характерною висотною поясністю клімату. Русла у витоках мають ухил понад 100 м/км, швидку та бурхливу
течію (до 3–5 м/с), незначну глибину (0,5–1,5 м), ширину – 10–40 м. Наявні пороги, водоспади, круті берегові схили, кам’янисте, гальково-піщане дно. Зазнали
менших втрат, зберегли в багатьох місцях свій умовно
первісний стан, екологічний феномен. Водообмін
відбувається за декілька днів. В передгір’ї і долинах
розширюються, течії більш спокійні, багаті старицями. Двадцять відсотків водойм відносяться до холодноводних оліготрофних, олігосапробних з температурою протягом року 8–16 градусів, бідною кормовою
базою, збагачені киснем – 11–12 мг/л.
Мінералізація та загальна твердість води з роками
помітно зростає. Зараз мінералізація становить 230–
390 мг/л. Вода гідрокарбонатного класу кальцієвої
групи. Вниз по течії стає більш твердою – від
11,2 градусів до 17,8, крім річки Уж, де вона м’яка,
слабомінералізована. Виявлена така ж тенденція до
погіршення якості та відповідає класам і категоріям
якості за ступенем чистоти від дуже чистої до слабко
забрудненої.
Варто зазначити, що при вивченні загроз іхтіофауні такий підхід дає можливість конкретно розібратися
у складній мозаїці екологічних факторів, що впливають на біосистеми, в тому числі й на іхтіофауну. Тому
що в цих природно-географічних, гідробіологічних,
гідрохімічних і термічних умовах проходив процес її
формування, визначається розвиток. Вона дуже своєрідна і надчутлива та вразлива до будь-якої антропогенної дії, особливо цінні стенобіонтні реофільні види, основу яких складають лососеві родів Salmo, Hucho, Thymalus. У зоогеографічному плані входить до
складу специфічної Тисянської підділянки Дунайської
ділянки Дунайсько-Дністровського району Чорноморсько-Азовської
округи
Понто-КаспійськоАральської провінції. За таксономічним складом,
кількісними показниками та біотопічним різноманіттям ми виділяємо іхтіоценози: гірський, передгірний і
низинний.
З метою отримання максимально достовірних даних значний інтерес становить дослідження акваторії
Тиси, де чітко прослідковуються характерні для закарпатських річок ділянки, формуючі основні абіотичні
та біотичні компоненти екосистеми, якість води, різноманіття кормової бази, унікальні аборигенні іхтіоценози з особливим видовим складом і домінуючими
групами (табл. 1).
На прикладі річки Тиса показано систематичну різноманітність, поширення і питому вагу окремих
видів іхтіофауни всього регіону. Розподіл її на географічні елементи проведено за принципом зональності. Помітна вертикальна диференціація, зміни досліджуваних представників. Наші порівняння пов’язані з
показниками гірської зони, прийнятими за базові.

методи: збір інформації, обробка, узагальнення, інтерпретація отриманих документів, з допомогою яких
досліджувалися та вивчалися виникнення загроз іхтіофауні та конкретно цінним видам риб басейну річки
Тиса в межах Закарпатської області. Проводився комплексний аналіз екосистеми, встановлювались залежності між факторами впливу загроз, вивчався колишній і нинішній стан іхтіопопуляцій, відтворення риб в
природних умовах, їх збереження, саморегулювання й
самовідновлення. При написанні роботи були використані літературні відомості вищевказаних авторів,
матеріали контрольних ловів фахівцями Управління
охорони, використання, відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в Закарпатській області за 2008–2018 роки та власні дослідження. Використано знаряддя лову сітки ставні з а = 21–90 мм
(Proniuk, 2011), човен гумовий ЛАС-21, волоки, сачки. Повидовий огляд подається за визначником –
довідником “Риби України” Ю.В. Мовчана, 2011.
Контрольні лови проводились в межах Рахівського
району в с. Кваси, с. Богдан, с. Ділове, с. Великий
Бичків, с. Біла Церква, – гірського району; Хустського
району – в с. Буштино, с. Вишково, с. Стеблівка, с.
Сокирниця, м. Хуст, с. Крива передгірного району,
басейну річки Тиса на ділянках низинного Ужгородського району.
Результати та їх обговорення
У процесі досліджень вивчено особливості екологічного, термічного, гідрохімічного, гідробіологічного
режимів водного фонду Закарпаття, який формує
система р. Тиси. До нього належать 9436 великих і
малих річок сумарною довжиною 19793 км, площею
водного дзеркала 15 тис. га. З них 153 мають довжину
понад 10 км, загальну – 3543 км, 2030 менше ніж 10
км, а Тиса, Боржава, Латориця й Уж – понад 100 км
кожна (в межах області) та 137 озер, більшість з яких
висихає, постійних – 32. Пересічна густота гідрографічних об’єктів складає 1,7 км/км², що є найвищим
показником в Україні. На 1 км² припадає 388 тис. м³
води (Pop, 2002). Така густа мережа річок, потоків і
озер підтримує широке видове різноманіття. В сучасній фауні налічується 30438 видів, безхребетних 20
типів організмів, з яких більшість – найпростіші. Близько 400 видів хребетних тварин, ссавців – 80, птахів
– 287, плазунів – 10, земноводних – 16, риб – 77, молюсків – 100, що сприяє збереженню природної спадщини. Локалітети лососевих, осетрових, коропових,
окуневих, вугрових та інших видів риб і круглоротих
– Тиса з притоками, Тересва, Теребля, Ріка, Боржава,
Латориця, Уж та ін. Свій початок всі вони беруть у
Карпатах на висоті 1300–1700 м над рівнем моря (м н.
р. м.). Створюють водозбірну територію площею
35396,8 км² з яскраво вираженим гірським, передгірним залісненими і рівнинним, покритим рослинністю
ландшафтом, виділенням орфографічних одиниць:
низина – 105–130 м н. р. м; передгір’я – від 130 до
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Таблиця 1
Видовий склад риб та круглоротих контрольних уловів 2008–2014 років на річці Тиса

Головень євр.

Гольян звичайний

Вусат. слиж європ.

Бабець стр. пл.

Марена звичайна

Ялець андр. євр.

Лосось дунайський

Харіус європейськ.

Форель стумкова

Мінога карпат.

Чоп малий

13

1,5

27,6

5,4

7,9

3,9

5,9

14,3

7,9

1,9

9,9

8,9

3,9

1,0

-

31

36,7

13,6

9,3

8,1

7,3

3,1

4,2

-

1,0

-

-

-

0,3

16,4

37

40,0

13,7

7,3

8,1

11,3

3,0

2,1

0,3

0,8

-

-

-

0,3

13,1

Інші види

Бистрянка звич.

Гірська
Передгірська
Низинна

Всього видів

Екологічні
зони

Підуст звичайний

Представники іхтіофауни, відсотки

рянка звичайна, рідко – стерлядь прісноводна, лосось
дунайський, рибець звичайний, чехоня звичайна, чоп
малий, чоп великий, щука звичайна, гірчак європейський, сом європейський, йорж смугастий, карась
звичайний, йорж звичайний, пічкур дунайський та ін.
За регіональною ознакою їх поширення та кількістю особин ми розподілили за такими групами: види,
звичайні у іхтіофауні Закарпаття і України загалом;
види, які є звичайними у іхтіофауні регіону, а за його
межами не зустрічаються; рідкісні, вразливі, зникаючі
види, поширені в Карпатах; рідкісні, вразливі, зникаючі види, поширені виключно в Закарпатті; зниклі
види; вселені види.
Загалом в іхтіофауністичному комплексі Закарпаття порівняно велику частину складають види другої
групи – мінога карпатська, пічкур дунайський, чоп
малий, йорж смугастий, лосось дунайський, головатиця та ін. Стерлядь прісноводна (Acipenser ruthenus
Linnaeus,1758) – єдиний представник риб родини
осетрових, що постійно живе в прісній воді Тиси.
Однак під загрозою зникнення опинилася значна кількість видів другої, третьої і четвертої груп – мінога
карпатська, стерлядь прісноводна, ялець–андруга
європейська, ялець звичайний, пічкур дунайський,
білоперий пічкур дністровський, минь річковий, умбра звичайна, карась звичайний, марена дунайсько–
дністровська, марена звичайна, лосось дунайський,
головатиця, харіус європейський, чоп малий, чоп
великий, йорж смугастий, і тому занесені до третього
видання Червоної книги України за 2009 рік. Крім
перерахованих, до Червоної книги Українських Карпат у 2011 році ввійшли – річковий вугор європейський, йорж носар, йорж Балона, берш (малий судак),
рибець звичайний (Akimov, 2009; Meteleshko & Potish,
2011). З матеріалів природноохоронних списків за
1994 рік прослідковується чітка тенденція до збільшення кількості видів, що перебувають на межі зникнення 10; 16; 21 відповідно, або 12,9; 20,8 і 25,9 відсотків від наявних. Таким чином, за 17 років цей негативний процес зріс у 2,1 разу. Скласти уявлення про
потенційну небезпеку дозволяють також отримані
дані розподілу круглоротих і риб з водних теренів
регіону розміщених у третьому виданні Червоної
книги України за 2009 рік, за категоріями: 47,4% –
вразливі; 31,6% – зникаючі; 15,7% – рідкісні; 5,3% –

Як видно з одержаних даних, розподіл риб та круглоротих детермінується з екологічними факторами,
біологічними потенціями видів. Діляться на види із
обмеженим поширенням і 9 видів широкого екологічного діапазону, спільні для всіх ділянок. За біотопічною приуроченістю належать до реофільних, епібіонтних, лімнофільних, еврібіонтних.
Згідно із зональною схемою, традиційно верхів’я
Тиси затінені деревами, що не дає перегріватися воді
влітку, де немає конкурентів щодо їжі та плодовитості, як і раніше, заселені лососевими (Salmonidae), але
їхня частка складає уже тільки 20,7%. За оцінкою
О. Герман, 1887 кількість риби зменшилась спочатку
у 100, а пізніше – з розвитком промисловості і збільшення заводських стоків, – майже у 1000 разів. Гірський фауністичний комплекс, дані Закарпаття рибохорони, до висоти 1000 м н. р. м. освоїла форель струмкова (Salmo trutta trutta morpha fario Linnaeus, 1758).
Типовий представник Синевирського озера (висота н.
р. м. – 989 м) – форель озерна (Salmo trutta trutta morpha lakustris Linnaeus, 1758). Харіус європейський
(Thymallus thymallus Linnaeus, 1758) мешкає до 800 м
н. р. м.. Нижче за течією до 600 м н. р. м. займають
поодинокі екземпляри ендеміка, релікта, єдиного
представника в Україні роду Таймень – Hucho
Gunther, 1866 лосось дунайський, головатиця (Hucho
hucho Linnaeus, 1758). Наймасовіша на вказаному
відтинку серед спійманих риб та круглоротих зареєстрованих в контрольних ловах бистрянка звичайна.
Далі йде марена звичайна. За ними – форель струмкова, харіус європейський. Досить численні ялець–
андруга європейська, гольян звичайний. Іхтіофауна
гірської зони всього охоплює 13 видів, що складає
16,9 відсотка від загальної кількості видів регіону
дослідження, з яких 5 перебувають під охороною
держави.
В середній, і особливо нижній, течіях утворюється
значна кількість озер весняними паводками, де проходить розмноження та ріст молоді тепловодних,
пізновідкладаючих ікру риб. За рахунок цього рибне
населення перерахованих ділянок більше кількісно,
різновидніше за якісним складом, ніж у верхній течії,
налічує відповідно 31 і 37 видів. Тут частіше розповсюджені підуст звичайний, головень європейський,
гольян звичайний, вусатий слиж європейський, бист-
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неоцінені, тимчасом як у 1994 році відповідно – 50%;
10%; 40%; 0%. У кінцевому підсумку все це можна
пояснити прогресуючим втручанням людини в органічне життя вод, яке відбувається так швидко, що
виникає невідповідність між біологічною природою,
фізіологічними можливостями організму і зовнішнім
середовищем.

Порівняльний склад рибного населення річки Тиси
з притоками за результатами попередніх спостережень, 19 століття і сьогодення свідчить про те, що
воно суттєво змінилося. Окремі автори у першій половині 20 століття писали про великі запаси форелі.

Таблиця 2
Ділянки розповсюдження струмкової форелі в басейні річки Тиса (за Анучан В.А., 1956)
Назва річки
Тиса
Латориця
Тересва
Уж
Теребля
Ріка
Боржава

Форелева ділянка
Висота розміщення, м н. р. м.
443 – 920
300 – 780
250 – 980
250 – 700
250 – 790
250 – 700
250 – 800

Нижня границя,
населений пункт
Ділове
Неліпино
Нересниця
Перечин
Теребля
Липча
Іршава

протяжність, км
70
80
65
70
65
60
65

займає порівняно чималі ділянки 14 відносно великих
і великих річок. Найнижча межа його мешкання в
Тисі 300 м н. р. м., Ужа, Латориці, Боржави 169–200 м
н. р. м. Різниця точок складає 631 м. Зона ділянок
розповсюдження – найкоротша, від 200 до 300 м н. р.
м., у Шипоті, найдовша – від 280 до 800 м н. р. м., у
Кісві й Тересві. Нині у річках знизилась щільність,
змінились види домінанти, погіршились популяційні,
індивідуальні показники та видовий склад іхтіофауни.
Переважають риби з весняно-літнім періодом нересту: коропові – 53,5%, окуневі – 16,3, інші – 25,6, лососеві та рогаткові – лише 4,6%. Довгоциклічні та більш
цінні риби (струмкова форель, харіус європейський,
лосось дунайський, головатиця) заміщуються короткоциклічними і менш корисними (окунь, лящ, плітка,
карась). Водночас останні відомості вказують на розширення видів. Опрацьовані матеріали на основі результатів наших досліджень наведено в таблиці 3.

Колюшев І.І. у 1949 році зазначив: форель струмкова, харіус європейський, лосось дунайський найважливіші з промислових риб (Koliushev, 1949). Перше
місце серед виловлених риб займали лососеві – підтверджено дослідженнями Діброва,1957 та інших учених. Загальна довжина оселищ струмкової форелі
нараховувала 1000 км. Продуктивність її у річках
Карпатського регіону складала по 60–100 кг/км річки.
Проте упродовж другої половини 20 століття запаси
виду катастрофічно зменшились (біомаса у 42, чисельність у 13,4 разу) через різні стрес-фактори: дефіцит
кисню, каламутність води та низку чинників антропогенного характеру і тепер становить 1,4 кг/км
(15 екз/км). Граничний вік не перевищує 3 роки проти
8–12 у 1940 році (Mruk et al., 2011; 2012).
Форелеві ділянки піднялися (табл. 2), з 250 – 443 м
н. р. м. до 500–550 м н. р. м., скоротивши протяжність. Варто додати, що основним її конкурентом за
середовище існування є харіус європейський, який

Таблиця 3
Чисельність видів риб і круглоротих басейну річки Тиса в межах Закарпатськоі області
Всього видів
Кількість

Владиков В.,
1926
45

Колюшев І.,
1949
53

Автор, рік
Власова К.,
1965
50

Мовчан В.,
1986
60

Куртяк Ф.,
2010
77

Керувалися у своїх діях при вивченні їм загроз законом В. Шельфорд, 1913: “Природним обмежуючим
чинником існування організму може бути як мінімальний, так і максимальний екологічний вплив, діапазон між якими визначає ступінь витривалості (толерантності) організму до цього чинника”. Вказаний закон
Ю. Одум (1975) доповнив роз’ясненнями стосовно
неоднорідності впливу екологічних факторів та реакції на них живих організмів (Sherman et al., 2009). У
кожного виду – свої межі. Вони визначають сприятливі умови для життя одних видів риб і непридатні
для інших.

Аналізуючи наведені дані з 1926 по 2010 роки, бачимо що видовий склад збагатився на 32 одиниці та
загалом нараховує 77 таксонів. Необхідно наголосити:
збільшення відбулося за рахунок інтродукованих, тих
що самовільно вселилися, та нових видів риб, які
раніше не були вивчені, але входили до складу аборигенної іхтіофауни. Для такої, порівняно невеликої за
площею території, названа кількість видів свідчить
про її високу фауністичну насиченість. Серед них
багато цінних, рідкісних і ендеміків. Не виключено,
що список риб може доповнитись новими видами або
зникненням деяких.
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ється намерзання по дну, нарощуються льодові пороги, що несприятливо впливає на розмноження струмкової форелі. Знищують риб льодові затори, суцільне
льодовкриття.
Біологічна загроза належить інвазії чужорідних
видів риб, таких як сонячний окунь, амурський чебачок, американський сомик, ротан головешка й ін.
витісняючи, займаючи життєвий простір можуть нести загрози захворювань.
На кількість та якісний склад іхтіофауни впливає
кормова база. За двадцять років у верхів’ях Тиси з 126
видів водних безхребетних залишилося 32, з 109 видів
безхребетних ценозів макрозообентосу – 69: личинок
хірономід – 24 види та форми, олігохет – 14, нимф
одноденок – 9, личинок волохокрильців – 7, веснянок
– 3, амфіпод – 2, інших організмів – по 1 виду. Зоопланктон на гірських ділянках річок зимою складає
1,8 мг/м³, передгірних ділянках – 8,5 мг/м³, у весняні
місяці відповідно – 22,1; 34,0, літні – 187,6; 100,9, в
осінні – 86,3; 68,7 мг/м³ (М. Овчаренко, 1991).
Додає проблем і досить складна епізоотична ситуація. Ключові фактори зараження риб: наявність певних збудників хвороби; рівень опірності організму
риб до ураження хвороботворними організмами; умови навколишнього середовища, що сприяють проникненню у водойми і подальшому інтенсивному розвитку збудників захворювань. Збудники інфекційних
захворювань – бактерії, віруси, гриби: інвазійних –
черви, нижчі ракоподібні, найпростіші (Hrytsyniak,
2008). Лише у верхній Тисі виявлено 20 видів паразитів риб. Епізоотії завдають шкоди не тільки тим річкам, де вони виникли, а й іншим, благополучним щодо прямої загибелі риби і зниження темпу росту. Для
лососевих загрозою є вірус інфекційного панкреатичного некрозу (Н. Матвієнко та ін., 2013), для стерляді
прісноводної 24 види паразитів (О. Давидов та ін.,
2012).
Згідно з деякими оцінками, виживання майже половини видового різноманіття Карпат залежить від
діяльності людини. Історично склалось так, що колоніальні режими різних держав віками та по-хижацьки
використовували природні ресурси регіону. Ще у
далекому 1600 році кріпаки Рахова змушені були
доставити домінії серед інших натуральних податків
1000 штук струмкової форелі. Одночасно розпочато
масове випалювання і викорчовування гірських лісів.
Пізніше – промислову розробку і сплав дерев річками,
який припинено лише у 1978 році. Показники залісненості території впали з 90% до 51%. На рівні адміністративних районів екстремальні значення має Берегівський р-н – 14,2%.
Величезні вирубки, які перевищували допустимі,
науково обґрунтовані норми, проводилися у 50–60-ті
роки минулого століття – 2,5 млн м³ за рік та 1995–
2002 – понад 3 млн м³. Впродовж останніх 70 років в
Карпатах заготовлено 100 млн м³ деревини, що абсолютно неприпустимо, враховуючи надзвичайно важливу екологічну, ґрунтозахисну, санітарно-гігієнічну
роль лісів та виконання ними водорегулюючої функції. За оцінками В. Олійник, 2008, водоакумулююча
здатність стиглих букових лісів становить 140–
160 мм, смерекових – 70–90 мм. Лісовий намет затри-

Наукові спостереження за водними живими ресурсами, показниками якості води у водоймах області
дають підставу константувати тенденції до погіршення. А. Мрук, І. Великопольський, В. Устич (Mruk et
al., 2012) фіксують збіднення рибних запасів, забруднення довкілля. З огляду на це за станом навколишнього середовища басейну річки Тиса здійснюється
постійний державний контроль органолептичним,
аналітичним, соціологічним, експертним, хімічним
аналізом, приладометричним, біотестуванням та іншими методами і їхнім поєднанням. Для оцінки фізико-хімічних показників складу поверхневих та зворотних вод лабораторією моніторингу вод та ґрунтів
Басейнового управління водних ресурсів річки Тиси,
науковими установами визначається температура,
запах, кількість завислих речовин, прозорість, колір,
електропровідність, перманганатну окислюваність,
вміст розчинного кисню, біологічну потребу кисню,
водневий показник (рН), питому активність радіоцезію-137, важких металів, щільний залишок, кількість
солей, сульфатів, хлоридів, фенолів, нафтопродуктів,
жорсткість тощо.
У процесі проведених досліджень виявлено, що на
стан лососевих та зникаючих видів риб верхньої Тиси
впливають різноманітні фактори, серед яких є й такі,
що загрожують їх благополуччю. Тому насамперед
проведено оцінку загроз і причини, що викликають
загрози. Загалом скорочення чисельності риб має
природне (не пов’язане з впливом людини) і антропогенне (пов’язане з впливом людини) походження.
Перше – природні сукцесії екосистем, що призводять
до заростання, евтрофікації і зникнення водойм. Коливання погодних умов, морози, засухи, паводки. Під
впливом епідемій, викликаних вірусами і бактеріями,
паразитами. Конкурентне витіснення близькими та
іншими видами. Друге – пряме розрушення біотопів:
осушення озер, боліт і потоків; вирубування лісів і
знищення рослинності; розчистка, спрямлення водойм
і будівництво гідроспоруд; розораність земель; забір
води для потреб населення, гідроелектростанцій, поливу сільськогосподарських культур; лісозаготівля
важкою технікою; техногенне забруднення довкілля
та побутовими відходами; надмірний вилов, браконьєрство і т. п. Обидві групи загроз можуть взаємодіяти.
Моніторингом кліматичних умов встановлено, що
і в нашому краї спостерігаються аномалії, пов’язані з
глобальними змінами клімату на планеті. Так, згідно з
інформацією українського гідрометцентру, перше
півріччя 2015 року найтепліше за останні 134 роки.
Вчені прогнозують у 2010–2060 роках температура
повітря теплого півріччя по Україні буде підвищуватись, а кількість опадів і показники вологозабезпеченості знижуватись. Глобальне потепління може викликати інтенсивніше зникнення водойм, серйозні
відхилення в процесах формування статевих продуктів риб і виявитись одним із головних лімітуючих
факторів для розвитку, спричинити найбільшу загрозу
та згубну дію на біологічні ресурси.
Вкрай негативне та дуже поширене явище в Закарпатті – каламутність річок. Середньорічна каламутність води – від 200 до 700 г/м³, максимальна досягає
2000 г/м³. В холодні зими на гірських річках відбува-
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ріці. Щорічно 1,8 млн т змитого грунту замулюює
річище та дно приток головної артерії краю. До того
ж варто зауважити, що для утворення у природному
середовищі гумусу потрібно 250–300 років. У перші
дні після паводку вміст азоту амонійного та заліза
загального у воді річки Тиси, район м. Тячева, перевищує гранично допустимі концентрації (ГДК) відповідно у 12,2–13,2 і 17,7 разу, смш. Буштино – в 11,6 і
12,5–13,5, с. Тересва – 15,4 і 11,5–20,5 разу. У водах
річки Латориці сполуки міді – в 1–7 разів, хрому – 1–8
разів. Паводки змінюються періодами вкрай низьких
меженних витрат води, під час яких стік буває в 2000
разів меншим, ніж у паводковий період (В. Олійник,
2012).
Після затоплення територій у 1869 і 1888 рр. розпочато водогосподарське будівництво і проведено
значний обсяг робіт, унаслідок чого зарегульовано
більшість річок водозахисними дамбами загальною
довжиною 765,5 км, берегоукріплювальними спорудами – 318,8 км, каналізуванням русел – 1339 км,
гідротехнічними спорудами – 1108 штук, перекрито
9-ма греблями (табл. 4). Наявний водогосподарський
комплекс змінив гідрологічний режим річок. Зрештою, уповільнення течії у руслових водосховищах
сприяли виникненню замулення, заростання водного
плеса вищою рослинністю. Утворилися популяції,
невластиві даній географічній зоні двостулкових молюсків, щосезонна альгофлора, бактеріо-та фітопланктон.

мує у букових лісах 23,5% річної кількості опадів,
ялинових – 27,3% (О. Чубатий, 1984) через неконтрольоване вирубування лісу, на водні об’єкти басейну
річки Тиси антропогенні навантаження перевищили
межі екосистемної екологічної ємності, зменшився
модуль стоку річок. Вчені С. Стойка, 1981 та ін.,
М. Голубець та ін., 1994 стверджують, що тривале
інтенсивне використання гірських букових пралісів
Карпатського регіону та Закарпатської області спричинило оголення від дерев площі 4500 га верхньої
межі приполонинських лісів, спровокувало катастрофічні незворотні наслідки. На схилах спостерігається
явище підземної повені, активний розвиток ерозії.
Зміни покривного біоценозу в горах зумовили збільшення поверхневого стоку в чотири рази та на 10%
знизився рівень загального випаровування вологи за
рахунок транспірації кронами дерев. Зсувонебезпечні
площі за 30 років зросли в 5 разів, до 384,7 км². Загальна довжина ділянок бокової ерозії водотоків – 158,4
погонних кілометрів. Відбуваються регулярні паводки, які супроводжуються зсувами ґрунту та сельовими
потоками періодичністю відповідно 9–13 і 16–17 років. Формуючи вал висотою 2,5–3,0 м, швидко рухаючись, – 3–4 м/с, руйнують оселища лососевих. Уламковий матеріал 270 селенебезпечних водотоків з площею загрози зсувів1803 км² механічно травмує і фізично знищує особини. Найбільш катастрофічні паводки трапились у 1927, 1941, 1969, 1970, 1998, 2001
роках (Kosovets & Samoilenko, 2005), останній у 2008
Таблиця 4
Водосховища Закарпатської області
Населений пункт
м. Виноградів
с. Вільшани
с. Залуж
с. Пістрялово
с. Форнош
с. Горбок
с. Бобовище
с. Андріївка
с. Бороняво

Назва водосховища
Сальвінське
Теребле-Рікська ГЕС
Бабічка
Мочила
Форнош
Роман-Потік
Бобовищанське
Андріївське
Бороняво

Басейн річки
Сальва
Теребля, Ріка
Латориця
Полуй
Латориця
Боронява

Сумарна площа дзеркала,га
101,0
155,0
170,0
156,0
285,0
246,0
31,0
74,0
65,0

Об’єм, тис. м³
1400
24000
5800
3900
5200
7400
1590
2590
1100

замінені еволюційним шляхом (Kyselov & Kanak,
2000).
Через
цілеспрямоване
осушування
водноболотного масиву в кількості 183,7 тис. га окремі
види риб стали рідкісними або опинилися на межі
зникнення. Зокрема, великий своєрідний природний
об’єкт Чорна Мочар площею близько 13 тис. га. до
меліорації являв собою невисихаючу, зарослу очеретом та іншими водними рослинами місцевість, що
використовувалась як мисливські угіддя. Будівництво
на потоках чотирьох водосховищ, системи каналів
відвело поверхневі води, зменшило затоплення і підтоплення території. За відсутності урахування природоохоронних вимог, глибокого всебічного аналізу при
реалізації проектних рішень різко скоротилась чисельність фауни, включаючи риб виду умбра звичайна
(Umbra krameri Walbaum, 1792).

Ці зміни порушили умови життя цінних і зникаючих видів риб, спричинили частини природних нерестовищ (Proniuk, 2011). Доведено, після будівництва
греблі та гідроспоруд на Дунаї в Угорщині припинилося запливання на українську ділянку Тиси прохідних осетрових білуги, осетра, севрюги. Мігруючі види
змушені були змінювати відстань, тривалість, часто й
напрям міграцій, а рибець звичайний, пристосовуючись, утворив немігруючі популяції. Все рідше зустрічаються аборигенні види.
Раритетна компонента басейну річки Тиси являє
собою значну цінність у контексті збереження локального і світового значення біорізноманіття. Екологи,
екофілософи і природоохоронники різних континентів у своїх працях підкреслюють, що зберігати дику
природу – означає зберігати її автономію і свободу.
Багато видів зникають швидше, ніж вони можуть бути

Scientific Messenger LNUVMB. Series: Agricultural sciences, 2019, vol. 21, no 91

44

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 2019, т 21, № 91

церогенними і важкими металами середовище, забруднення води паливно-мастильними матеріалами.
Експлуатація 1700 км газо-нафто, продуктопроводів, які в 10 тис. місцях перетинають річки, що відпрацювали свій амортизаційний термін, супроводжується частими аварійними надходженнями складових
природного газу і нафти у навколишнє середовище.
Аналогічні наслідки несанкціонованих ,,врізок.” За
інформацією лінійної служби Ужгородського міжрайонного управління водного господарства, останній
інцидент відбувся 17 вересня 2015 року біля с. Ворочаво Перечинського району, під час якого забруднено
300 м² річки Уж дизельним паливом – 0,53мг/л, що у 2
рази перевищувало допустимі норми. Концентрації
нафтопродуктів у пробах грунту с. Великий Бичків
(котельня колишнього лісохімкомбінату) Рахівського
району перевищують фонові показники від 3 до 50
разів. Забруднюючих речовин поверхневих вод з хімічного споживання кисню до 3 разів, з умісту фенолів
– 3000 разів (потік б/н перед впаданням в річку Шопурка притоку Тиси). Безпосередньо в річці Шопурці
вміст фенолів перевищує ГДК в 30 разів (Ekolohichnyi
pasport Zakarpatskoi oblasti…, 2015). Постійний відтік
відбувається з відстійників компресорних станцій
магістралей. Феноли – похідні нафтопродуктів – в
Ужгородському районі виявлено у ґрунтових водах на
глибині до 200 м. При потраплянні нафтопродуктів у
воду через декілька діб в результаті хімічного і біохімічного розпаду утворюються токсичні окислені вуглеводи (концентрація 0,5 мг/л – гине риба, 1,2 мг/л
планктон та бентос).
Гірська територія області займає майже 80% її
площі. Із 1275,3 тис. га земель 90% розміщені на схилах крутизною понад 5 градусів. Всього сільськогосподарських угідь 452 тис. га, в тому числі ріллі
199,9 тис. га. Неврахування в системі землекористування ступінчастості та ярусності рельєфу, великої
розчленованості гірських схилів, густої мережі річок,
надмірне захоплення та безсистемне застосування
мінеральних добрив, гербіцидів, пестицидів зумовило
ситуацію підвищеної небезпеки. З мінеральними добривами у ґрунт, потім у воду і живі організми потрапляють токсичні сполуки (фтор, хлор), важкі метали,
метали зі щільністю понад 8000 кг/м³, тобто вищою,
ніж щільність заліза, що містяться в них як баластні
елементи. Вміст їх у мінеральних і органічних добривах та меліорантах за Н.А.Черних, наведено в табл. 5.

Комплексна техногенна експлуатація водойм породжує перебудову біосистем. Заготівля та вивезення
з річок гравію, піску, каміння, намулу знищує місця
природного існування риб, нерідко лососевих і зникаючих. Втрачаємо іхтіофауну через дію водозабірних споруд міських насосних станцій, зрошуваних
систем, Теребле-Рікської та інших гідроелектростанцій (ГЕС). Реакція, особливо молоді риб, на потоки
води, яку забирають користувачі, гостро специфічна і
при поодинокому перебуванні, й при масових скупченнях. Зміна гідравлічних параметрів, турбулентість
спонукає її до вияву природних реакцій, включення
механізмів міграційної поведінки і запливання у водозабірні споруди. Сюди, за підрахунками спеціалістів
потрапляють тисячі особин риб та інших гідробіонтів,
а відтак гинуть, С. Алімов, 2008 (Alymov, 2010).
Продовжується збільшення викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря стаціонарними і пересувними джерелами. Відчутного удару рослинності, грунтам, водотоками, а через них усьому живому та неживому в природі завдають викиди місцевих промислових підприємств і країн Центральної Європи сірчистого ангідриду – джерела кислотного дощу (рН < 5,6
опади вважаються кислими, Смітт, 1992), забрудненого важкими металами, сіркою снігу. Відхилення нейтральних значень рН води в кислий бік у лососевих
утруднює процес поглинання кисню з середовища, в
зябрах проходить абсорбція розчиненого алюмінію,
порушується дихальна та іонорегуляторна функція
зябер. Ослаблення респірації може спричинити їх
загибель (Т. Струбіцька й ін., 1991).
Основні постачальники токсинів: транскордонні
переноси забруднюючих речовин повітряними течіями, автомобільний транспорт, спалювання минулорічної рослинності, органічних відходів, побутового
сміття. Вимиваючи забруднюючі речовини з атмосфери, опади самі собою починають відігравати роль
фактора екологічного ризику. При конденсуванні
атмосферної вологи на частках NO, NO₂, SO₂ утворюються розчини азотної, азотистої та сірчаної кислот. На території Карпат щорічно розсіюється з атмосферними опадами 0,62 млн т розчинених мінеральних речовин, тобто в розрахунку на 1 км² 29,9 т
(Adamenko et al., 2005). За рік промислові підприємства і організації області, спалюючи органічне паливо,
викидають у повітря 31 тис. т шкідливих речовин,
продукують 75 типів газоподібних сполук. Автомобільний транспорт – 55,6 тис. т, з них 40,9 тис. т оксид
вуглецю. Середньорічний рівень забруднення атмосферного повітря міста Ужгорода в 2011 році становив:
формальдегідом – 0,019 мг/м³ при ГДК 0,003 мг/м³,
що в 6,3 разу перевищує ГДК, діоксином азоту
0,053 мг/м,³ перевищення – 1,33 ГДК (Homonai et al.,
2013). Внаслідок цього висохло майже 1500 га дубових лісів.
Ліквідація 1280 кілометрів вузькоколійних залізничних доріг та перехід з 1971 року на транспортування деревини автотранспортом (близько 5 тис. одиниць), трелювання лісу гусеничними тракторами залишає після себе високий рівень руйнування ґрунту,
всього біогеоценотичного комплексу, насичене кан-

Таблиця 5
Кількість важких металів у засобах хімізації, мг/кг
Засоби хімізації
Подвійний суперфосфат
Хлористий калій
Аміачна селітра
Вапнякова мука
Гній

Cd
3,7
3,9
0,2
0,18
0,2

Важкі метали
Pb
Zn Cu
39
48 14
14
11 3,6
18 7,1 1,0
28
22 6,3
4
112 22

Ni
29
21
8
24
7,2

Свинець належить до важких металів першого
класу небезпеки. Цинк і мідь – елемент другого класу,
нікель – суперекотоксикант. Систематичне внесення
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хімічні засоби, понад 20 видів, включалися в численні
цикли екологічних зв’язків, що охоплювали не тільки
ґрунт, біоту, а й ґрунтові та поверхневі води, рослинність, атмосферу, тварин, всю агроекосистему і людину (Braginskij, 1972; Manivchuk, 2003; Zhidenko &
Kovalenko, 2006).
Не менша шкода від консервантів, стабілізаторів,
які потрапляють в організм сільськогосподарських
тварин з комбікормами, виводячись, мігрують, трансформуються у довкілля.
Дуже небезпечні синтетичні миючі засоби (руйнують мембрани клітин риб), пластикова тара, комунальні стоки і побутові відходи. Речовини, що виробляються фармакологічними компаніями, їхні прекурсори та метаболіти. Значна кількість ліків потрапляє у
каналізацію, а вже звідти у річки. Діючі речовини їх
навіть у наднизьких концентраціях, від мкг/дм³ до
нг/дм³, характеризуються гострою і хронічною токсичністю для гідробіонтів, формують генетичну резистентність до фармакологічних препаратів у мікроорганізмів (Korzh et al., 2016). В принципі, водні організми постійно піддаються комплексній дії антибіотиків, анальгетиків, антикольвуйсивних засобів, транквілізаторів. За літературними даними, навіть після
обробки на очисних спорудах у стічних водах виявлено 170 різних лікарських препаратів. Натомість з обстежених 21 виробничого управління житловокомунальних господарств 18 включено до переліку
основних забруднювачів. За повідомленнями, усього
скинуто зворотних вод у поверхневі водойми краю
протягом року 48,33 млн м³, в тому числі неочищених
і недостатньо очищених 12,06 млн м³. Вивозиться на
місця розміщення 500–600 тис. м³ побутового сміття,
якого щорічно накопичується в розрахунку на одного
мешканця 9,2 т, що в 1,5 разу вище, ніж у країнах ЄС
(Borodenko et al., 1983; Alymov, 2010; Hromyko &
Pashkov, 2015). Нагромаджується 50 тис. ртутних
ламп і ліхтарів.
Проблема відходів має високу гостроту через повільність їхнього розкладання. Папір руйнується протягом 2–10 років, консервні банки майже за 100 років,
поліетиленові матеріали – за 200 років, пластмаса – за
500 років. Скло для повного розкладу потребує
1000 років. Перераховане й забруднення природних
вод відходами промислового і сільськогосподарського
виробництва, каналізаційними стоками, побутовим
сміттям спричинило в багатьох водоймах різке погіршення гідрологічного та гідрохімічного режимів,
кормової бази, біокумуляцію, біомагніфікацію полютантів у трофічних ланцюгах, серйозні порушення
розвитку і загибель риб, особливо в ембріональний
період життя, необоротні зміни на клітинному рівні.
На нашу думку, причиною того, що вже багато років чисельність струмкової форелі, харіуса європейського, лосося дунайського, стерляді прісноводної та
інших цінних видів риб перебуває на такому низькому рівні, є рівень життя місцевого населення. Дані
державної статистики про його чисельність наведено
в таблиці 6.

мінеральних добрив на темно-сірих опідзолених ґрунтах сприяло збільшенню вмісту рухомого цинку. При
надходженні важких металів в ґрунт вони нагромаджуються і довгий час залишаються у середовищі або,
мігруючи, стають джерелом повторного забруднення.
Дані таблиці вказують на найвищий вміст цих токсикантів у подвійному суперфосфаті, цинку у гною,
найменша кількість – в азотних добривах. Доза застосування мінеральних добрив при вирощуванні технічних культур, що набрало стрімкого поширення, складає N – 180, Р – 150, К – 200 кг/га, гною – 60 т/га. За
рік у ґрунт надійде важких металів кг/га: Cd – 0,12,
Pb – 0,79, Zn – 7,20, Cu – 1,33, Ni – 0,81. Отже, застосування засобів хімізації для вирощування сільськогосподарських культур за інтенсивними технологіями
призводить до забруднення шкідливими речовинами
агроекосистеми. Крім того грунти гірських районів
характеризуються підвищеним вмістом рухомих форм
свинцю, який в окремих випадках перевищує ГДК,
кадмію – 0,7 мг/кг.
У літературі достатньо широко висвітлені особливості, характер та механізм дії зазначених вище речовин переважно на рівні летальних доз. Нагромаджена
інформація недостатня для прогнозування наслідків
комбінованої дії на рівні порогових та підпорогових
доз, під впливом яких перебувають риби у зонах локального техногенного навантаження. Таке на досліджувані водні об’єкти чинить сусідня Румунія аварійними скиданнями ціанідів та важких металів заводом
Байя–Борша, розташованим за 30 км від кордону. На
щастя, аварії трапляються не часто. Румунськими
службами 30 січня 2000 року з води виловлено понад
1200 т мертвої риби. Останній прорив дамби відстійника “Колбу’’ відбувся у липні 2009 року. Разом з
водою ціаніди і важкі метали злили у річку Валя
Вішеулуй, ліву притоку Тиси (с. Ділове, Рахівський рн). На відміну від органічних сполук, важкі метали не
піддаються деструкції, а постійно присутні у водних
екосистемах. Акумулюючись у фітопланктоні, зоопланктоні, зообентосі, детриті та вищій водній рослинності вони за трофічними ланцюгами та безпосередньо з води надходять до організму риб, суттєво впливаючи на біоенергетичні процеси, ритм розмноження,
функціонування репродуктивної системи. Тому цю
обставину варто враховувати.
Маючи кумулятивні властивості пестициди циркулюють і накопичуються в організмах практично
всіх гідробіонтів, але особливо високі концентрації
пестицидів та їхніх метаболітів виявляються у риб, що
впливає на експресію геному, а отже і на синтез білків, які своєю чергою регулюють метаболізм та фізіологічні функції риб. Порушують структуру зябер,
знижують тривалість згортання та в’язкість крові,
кількість еритроцитів, змінюють біохімічні показники
крові, що може позначитися на фізіологічному і популяційному рівні. Пік використання пестицидів у кількості 2180,5 т припадає на 1986 рік. Оброблена площа
досягала 183,2 тис. га. Навантаження на гектар орної
землі становило 11,9 кг/га. Внесені в агробіоценози
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Таблиця 6
Населення Закарпатської області та кількість населених пунктів, на початок року
Показники
Чисельність населення
Населені пункти
Площа
Припадає осіб на 1 км²

Одиниця
виміру
тис. осіб
кількість
тис. км²
кількість

Роки
1921
604,7
478
12,6
47,9

2018
1259,6
609
12,8
98,4

2018 у %
до 1921
208,3
127,4
101,6
205,4

рігати генетичне, внутрішньовидове і видове різноманіття риб басейну річки Тиси шляхом контролю кваліфікованими спеціалістами за окремими популяціями, визначення можливих змін, об’єктивно оцінювати
їхній стан з метою негайного вживання, в разі потреби, необхідних заходів. Поліпшити його можна шляхом вселення цінних риб або створення умов для
швидкого формування самовідтворення популяцій.
Однак реалії засвідчують протилежне. На гірських
річках в Закарпатті заплановано будівництво 360
малих ГЕС, внаслідок чого, наголошують фахівці,
активізуються зсуви, селі та ерозійні процеси, зміниться гідрологічний режим територій, буде порушено прирічкові ліси, погіршиться якість води в річках і
загалом у регіоні, зникне більшість водних організмів,
включаючи червонокнижні.

Щодо останнього, то тут треба відмітити його подвоєння за останні сто років та значну щільність і
концентрацію людських поселень вздовж річок. Висока демографічна щільність поширюється і на гірську місцевість. Ситуація ускладнюється й тим, що з
ростом населення збільшується кількість неорганізованих рибалок, які займаються споживацьким рибальством. Дослідники Кузьменко, Спасивий вказують,
що тільки 30% рибалок вважають риболовлю засобом
відпочинку, а 70% засобом задоволення особистих
матеріальних потреб.
Близько 50% ловлять рибу для споживання, 20% –
на продаж. В їхніх уловах частка цінних промислових
видів риб сягає 57,7%, до того ж 95% складають нестатевозрілі особини (Kuzmenko & Spesyvyi, 2008).
Браконьєри використовуючи заборонені риболовецькі
засоби винищують іхтіофауну. Спонукає людей на
такі дії низький загальний рівень життя та існуюча
система охорони, яка є неефективною. Боротися з
порушниками рибної ловлі добре було б, використовуючи групові методи патрулювання, здійснюючи
регулярні рейди, які забезпечать пошук, швидке затримання їх, збір необхідних доказів. Важливу роль у
викоріненні таких явищ може відіграти підвищений
рівень світогляду місцевих громад, екологізація суспільно-економічних відносин, подолання бідності,
утвердження принципу: громада – реальний господар
довкілля. Економічний аспект користування рибними
ресурсами не повинен вступати в протиріччя із біорізноманіттям. Має проводитися робота, спрямована на
зупинку процесів деградації суспільства і природи,
збереження цінних, рідкісних та зникаючих видів риб.
Таким чином, можна константувати, що кожен зі
згаданих факторів безпосередньо чи опосередковано
призводить до зменшення запасів іхтіофауни, впливає
на просторове розміщення популяцій і окремих особин виду, включаючи лососеві. Порушує природну,
територіальну й ієрархічну структуру популяцій (динаміку чисельності особин, співвідношення статей,
віковий склад, щільність заселення). Негативно позначається на життєздатності, самовідтворюваності,
можливості обміну генетичною інформацією. Може
викликати ланцюгову реакцію в біоценозі, спричинити коливання чисельності популяцій інших видів,
цілковитої їх загибелі. В природі кожний вид організмів відіграє певну і тільки йому властиву роль. Зникнення одного виду автоматично тягне за собою зникнення багатьох інших, об’єднаних спільним трофічним ланцюгом. Це не відповідає концепції стійкого,
збалансованого розвитку Закарпаття, міжнародним
програмам і стратегіям збереження, охорони та відродження екосистем Європи. Тому треба дбайливо обе-

Висновки
Динаміка природного поновлення іхтіофауни залежить від багатьох факторів: кормової бази, чисельності плідників, епізоотичного стану водойм, антропогенного тиску і т.д.
Риби басейну річки Тиси, включаючи лососеві,
вже не у повній мірі витримують екологічний тиск –
зменшують ріст і розвиток, чисельність, змінюють
віковий та видовий склад. Крім того, збідненим популяціям притаманна підвищена чутливість до стресів.
Враховуючи те, що Тиса охоплює території України, Румунії, Угорщини, Словаччини та Сербії, впадаючи в Дунай, складає річкову систему Європи, визначилась важливість формування нової моделі співробітництва держав щодо збереження екорегіону, моніторингу екологічного стану води, епізоотичної ситуації,
міграційних процесів, вивчення загроз для біогеоценозів та усунення їх, використовуючи доступні методики.
Попередні результати вказують на необхідність та
перспективу подальших досліджень загроз лососевим
і зникаючим рибам, які разом із матеріалами інвентаризації значно доповнять відомості про іхтіофауну
басейну річки Тиси і фактори загроз для неї.
Є причини вважати, що повідомлені в нашій роботі результати досліджень приведуть до ліпшого розуміння стану, який склався із популяціями струмкової
форелі, харіуса європейського, лосося дунайського,
аборигенних видів риб і гідроекосистемою української ділянки річки Тиси та приток, і допоможуть передбачити наслідки впливу загроз в майбутньому.
Візуалізація загроз дозволить прогнозувати можливість виродження або стабілізацію і розвиток популяцій на іншому рівні системної організації.
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The main task of increasing the productivity of perennial grass-legumes grown on the slopes withdrawn
from cultivation is to form optimal conditions for the growth and development of meadow grasses, which
would ensure the highest yield of forage during the entire period of use of grass and the production of highquality and cheap feed for public livestock. To successfully solve the problem of productivity of agrophytocenoses in scientific and practical applications, it is important to know exactly how the relationship of
plants in the process of their joint growth and development, what changes occur in the chemical composition of feed when applying mineral fertilizers and growth promoters on eroded lands with steepness 6–7°
under soil sedimentation of the research sites of the Rivne Institute of Agricultural Industry of NAAS of
Ukraine. The results of research are presented, which showed that it is economically more effective on the
slopes to grow cereals and legumes with a longer period of productive longevity, while using low rates of
nitrogen fertilizers, which promotes the formation of phytocenosis, which is dominated by valuable species
of cereals and perennial legumes. sowing). The introduction of mineral fertilizers and growth promoters
had a positive effect on the biochemical composition of cereals. The results of studies have shown that for
the creation of cereals and leguminous herbs hay use in a non-coating way, you must sow a grass mix,
which includes the following herbs: alfalfa sowed (4.4 million pieces per hectare) + long beetroot horned
(4.4 million pieces per hectare) + bromus inermis (3.4 million pieces per hectare) + lolium perenne
(3.4 million pieces per hectare) of conditioned seeds that affect the productivity and chemical composition
of the herb during the growing season. On the basis of the conducted researches it is established that the
influence of different doses of mineral fertilizers and growth promoters (emistim C and fumar) significantly
increases the yield of dry weight and biochemical composition of feed. The results of the research are presented, which showed that during the years of the formation of cereals and leguminous grass hay use, the
highest yield of dry fodder (7.5 t/ha) was collected in the variant, where mineral fertilizers were calculated
at the rate of N60P60K90 with the use of fumarant plant growth stimulator and high quality, the yield of feed
units was 5.25 t/ha, and digestible protein 0.82 t/ha. Years of research have shown that it is advisable to use
low rates of mineral fertilizers (N60P60K90) and growth stimulants emistim C and fumar to improve feed
quality.
Key words: hayfields, eroded slopes, meadows, fertilizers, growth promoters, chemical composition of
feed.

Продуктивність та біохімічний склад корму лучної травосумішки залежно
від удобрення та стимуляторів росту
Л.К. Савчук, І.В. Виговський
Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне, Україна
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Основним завданням підвищення продуктивності багаторічних злаково-бобових травостоїв, вирощених на схилах, виведених із
обробітку, є формування оптимальних умов росту і розвитку лучних трав, які б забезпечили найвищу урожайність корму протягом усього періоду користування травостою та виробництва високоякісних і дешевих кормів для громадського тваринництва. Для
успішного вирішення проблеми продуктивності агрофітоценозів у науковому та практичному луківництві важливо знати, як саме
складаються взаємовідносини рослин у процесі їх сумісного росту та розвитку, які зміни відбуваються у хімічному складі корму
при внесенні мінеральних добрив та стимуляторів росту на еродованих землях крутизною 6–7о, виведених під залуження ґрунтах
дослідних ділянок Рівненського інституту агропромислового виробництва НААН України. Подано результати досліджень, які
засвідчили, що економічно доцільніше на схилах вирощувати злаково-бобові травосумішки з довшим періодом продуктивного
довголіття, використовуючи при цьому невисокі норми азотних добрив, що сприяє утворенню фітоценозу, в якому переважають
цінні види злакових та багаторічні бобові трави (лядвенець рогатий та люцерна посівна). Позитивний вплив на біохімічний склад
злаково-бобового травостою мало внесення мінеральних добрив та стимуляторів росту. Наведені результати досліджень показали, що для створення злаково-бобового травостою сінокісного використання безпокривним способом потрібно висівати травосумішку, до складу якої введено такі трави: люцерна посівна (4,4 млн шт./га) + лядвенець рогатий (4,4 млн шт./га) + стоколос
безостий (3,4 млн шт./га) + пажитниця багатоукісна (3,4 млн шт./га) кондиційного насіння, які впливають на продуктивність і
хімічний склад травостою протягом вегетаційного періоду. На основі проведених досліджень встановлено, що вплив різних доз
мінерального удобрення та стимуляторів росту (емістиму С і фумару) суттєво збільшує урожайність сухої маси та біохімічний
склад корму. Подано результати досліджень, які засвідчили, що за роки формування злаково-бобового травостою сінокісного
використання найвищий урожай сухого корму (7,5 т/га) зібрано на варіанті, де вносили мінеральні добрива з розрахунку N60P60K90 з
використанням стимулятора росту рослин фумару та високою його якістю, вихід кормових одиниць становив 5,25 т/га, а перетравного протеїну – 0,82 т/га. За роки дослідження встановлено, що для поліпшення якісних показників корму доцільно використовувати невисокі норми мінеральних добрив (N60P60K90) та стимулятори росту емістим С і фумар.
Ключові слова: сінокоси, еродовані схили, лучні трави, удобрення, стимулятори росту, хімічний склад корму.

функціонування, поліпшує екологічне становище
(Biruk, 1998).
Для громадського тваринництва було, є і
залишається надзвичайно актуальною проблемою
виробництво високоякісних і дешевих кормів. На
даний час питання використання стимуляторів росту
та удобрення рослин, які на різних етапах онтогенезу
підвищують врожайність та якість лучного корму, є
актуальним (Volkohon, 2001). Тому створення
оптимальних умов для росту та розвитку лучних трав
має важливе значення для одержання високого
врожаю корму та його якості.

Вступ
Внаслідок освоєння родючості земель на території
Лісостепу західного склалася ситуація, коли рівень
розораності сільськогосподарських угідь досяг 70% у
всій зоні, а в окремих регіонах – 80–85% і більше.
Тому останніми роками зростає частка ґрунтів, які
частково або сильно еродовані. На схилових землях
найефективнішими в кормовиробництві є низькозатратні системи, які передбачають використання довготривалих лучних травостоїв і мають високий біологічний потенціал (Abramovych, 2004; Lavres et al., 2004;
Lüscher et al., 2014; Savchuk & Vyhovsky, 2018;
Vyhovsky, 2018).
За умов загострення проблеми енергозбереження
сільського господарства, погіршення матеріальнотехнічної бази, найвищої у світі розораності
сільськогосподарських угідь зростає кількість
деградованих земель у Рівненській області, площу
яких потрібно значно зменшити за рахунок
залуження. Все це негативно впливає на розвиток
тваринництва та кормовиробництва, в якому провідну
роль повинні відігравати злаково-бобові багаторічні
трави та удобрення на сіножатях і пасовищах (Sayko,
2000; Gulwa et al., 2018). В лабораторії луківництва
Інституту землеробства і тваринництва західного
регіону проводили дослідження із створенням сіяних
сінокосів та пасовищ на еродованих схилах в умовах
західного Лісостепу з використанням у складі
травосумішок таких бобових компонентів, як
конюшина лучна, гібридна та повзуча, а також
лядвенцю рогатого. Ці травосумішки дають
можливість отримувати 4,05−4,94 т/га сухої маси
пасовищного корму або 4,80−5,94 т/га сіна
(Stefanyshyn, 2002). Найменш затратними в групі
кормових культур є бобові багаторічні трави, зокрема
у разі вирощування їх на еродованих землях
(Mashchak, 2011). Як свідчить світовий дослід,
залуження та удобрення сильно еродованих земель
багаторічними травами і травосумішками підвищує
продуктивність
екосистеми,
стабілізує
її

Матеріал і методи досліджень
Експериментальні дослідження проводили на темно-сірих опідзолених легкосуглинкових, середньозмитих, виведених під залуження ґрунтах дослідних
ділянок Рівненського інституту агропромислового
виробництва НААН України на схилі південнозахідної експозиції крутизною 6–7 °.
Для створення злаково-бобового травостою сінокісного використання безпокривним способом висівали
травосумішку, до складу якої було введено такі трави:
люцерна посівна (4,4 млн шт./га) + лядвенець рогатий
(4,4 млн шт./га) + стоколос безостий (3,4 млн шт./га) +
пажитниця багатоукісна (3,4 млн шт./га). Польові
дослідження проводили за методикою Інституту кормів НААН України (Babych, 1994). Аналізи хімічного
складу корму – за методикою О.В. Петербургського
(Peterburhskyy, 1968). Поживність корму вираховували в кормових одиницях, виходячи з одержаних результатів хімічного аналізу, враховуючи вміст білка,
жиру, клітковини і БЕР, з використанням коефіцієнтів
їх перетравності. Експериментальні дослідження проводили на закладеному весною досліді з вивчення
впливу удобрення і стимуляторів росту на продуктивність злаково-бобової травосумішки.
Cхема досліду: 1 – Контроль – без удобрення, 2 –
P30K60, 3 – P60K90 , 4 – N60P60K90, 5 – P60K90 + емістим С,
6 – P60K90 + фумар, 7 – N60P60K90 + фумар. Варіанти
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чувати себе Азотом унаслідок симбіозу з бульбочковими бактеріями, вони в польових умовах зазвичай
менш конкурентоспроможні, ніж злаки, у боротьбі за
доступний калій і фосфор, воду і світло. Це пояснюється меншою кількістю бобових і довжиною їх кореневих волосків порівняно зі злаками (Yarmolyuk et al.,
2010). Тому застосування стимуляторів росту з раціональним удобренням є високоефективним заходом
біологізації кормовиробництва.
Одним із можливих методів зниження затрат при
створенні сіножатей на схилових землях і виробництві з них кормів, як свідчать раніше проведені дослідження, є підбір травосумішок, адаптованих до місцевих умов кормових культур (Bohovin, 2005).
Багаторічні трави, маючи різний генетичний та фітоценотичний потенціал, перебуваючи в однакових
екологічних умовах, беруть різну участь у формуванні
травостою залежно від складу травосумішки.
Дослідженнями встановлено, що існує залежність
урожайності злаково-бобового травостою від внесення мінеральних добрив та стимуляторів росту (рис. 1).

досліду удобрювали згідно зі схемою. У досліді використовували подвійні і потрійні комбінації мінеральних добрив. Азотні добрива вносили в дозі N30 весною і після другого укосу. Фосфорні і калійні – навесні. Робочий розчин стимуляторів росту емістиму С і
фумару готували за методикою Пономаренка
(Ponomarenko, 1986). Погодні умови в роки проведення досліджень були сприятливими для вирощування
багаторічних трав, хоча в літні періоди спостерігали
недостатню кількість опадів.
Результати та їх обговорення
В усіх природно-кліматичних зонах найбільший
вплив на продуктивність та біохімічний склад корму
мають мінеральні добрива, насамперед азотні
(Dehodyuk, 1986).
При обмежених запасах Азоту в ґрунті, але надходження достатньої кількості Калію і Фосфору між
бобовими та злаковими встановлюється рівновага і
вони можуть тривалий час брати участь у формуванні
врожаю. Незважаючи на те, що бобові здатні забезпе-

Рис. 1. Урожайність злаково-бобового травостою від внесення мінеральних добрив та стимуляторів росту.
Варіанти досліду: 1 – контроль без удобрення, 2 – Р30К60, 3 – Р60К90, 4 – N60Р60К90, 5 – Р60К90 + емістим С,
6 – Р60К90 + фумар, 7 – N60Р60К90 + фумар
льні добрива з розрахунку N60P60K90 з використанням
стимулятора росту рослин фумару.
Внесення фосфорних і калійних добрив у дозі
P60K90 разом із стимуляторами росту емістимом С і
фумаром забезпечили приріст урожаю сухої маси
відповідно на 1,7 і 1,9 т/га та 0,5 і 0,7 т/га порівняно з
варіантом, де вносили тільки фосфорно-калійні добрива у нормі P60K90.
Виходячи з того, що на показники урожайності
злаково-бобового травостою значний вплив мали
мінеральні добрива, нами було розраховано кореляційну залежність урожаю сухої маси від норми мінеральних добрив. Згідно з розрахунками рівняння регресії має такий вигляд:
У = 0,01х + 4,78

На контролі без удобрення в середньому за роки
використання зібрано 4,8 т/га сухого корму. Застосування фосфорних і калійних добрив у нормі P30K60
забезпечило приріст урожаю сухої маси на 0,8 т/га
порівняно з контролем. Приріст до контролю на варіантах з удобренням P60K90 становив 1,2 т/га сухої
маси. Додаткове внесення азотних добрив у дозі N60
на фосфорно-калійному фоні (P60K90) збільшило приріст урожаю порівняно з контролем на 1,9 т/га сухої
маси.
За роки формування злаково-бобового травостою
сінокісного використання, який складався із люцерни
посівної, лядвенцю рогатого, стоколосу безостого,
пажитниці багатоукісної, найвищий врожай сухої
маси (7,5 т/га) зібрано на варіанті, де вносили мінера-
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Процес формування врожаю злаково-бобового
травостою достовірно описує наведене рівняння,
оскільки тіснота зв’язку між результуючою ознакою
та аргументами висока. Про це свідчать коефіцієнт
лінійної кореляції (r = 0,99) та коефіцієнт детермінації
d = 99,1%.
Отже, крім удобрення злаково-бобового травостою
на схилових землях Азотом, Фосфором і Калієм необхідно використовувати стимулятори росту рослин.
Враховуючи особливості стимуляторів росту, пропонується в системі мінерального удобрення рослин

орієнтуватись на обов’язкове використання цих речовин у сучасних технологіях вирощування лукопасовищних трав на схилових землях, що дасть можливість знизити дози мінеральних добрив без зменшення
врожайності, а також уникнути ризику забруднення
високими нормами кормів та довкілля.
Достатній вміст у зеленій масі бобових трав, мінерального удобрення, стимуляторів росту та використання сінокісного травостою в оптимальні строки
позитивно вплинули на поживність корму (табл. 1).

Таблиця 1
Продуктивність лучних травостоїв залежно від удобрення та стимуляторів росту
Варіанти досліду
Удобрення
Без удобрення (контроль)
P30K60
P60K90
N60P60K90
P60K90 + емістим С
P60K90 + фумар
N60P60K90 + фумар
НІР05, т/га

Суха маса,
т/га
4,8
5,6
6,0
6,7
6,5
6,7
7,5
0,21

Приріст до контролю
т/га
%
0,8
17
1,2
25
1,9
40
1,7
35
1,9
40
2,7
56

Вихід з 1 га, т
кормових одиниць
перетравного протеїну
3,66
0,47
4,27
0,59
4,57
0,65
4,75
0,67
5,0
0,72
5,15
0,75
5,25
0,82

вміст сирого протеїну в кормі виявлено на контрольному варіанті (16,1% на суху масу).
Вміст білка в сухій речовині досліджуваних травостоїв прямо пропорційний вмісту протеїну на всіх
варіантах досліду і складав 81,0–84,4% від вмісту
сирого протеїну. Частка жиру становила 3,1–3,5% на
всіх варіантах, але помітного впливу удобрення і стимуляторів росту на його вміст практично не виявлено,
хоча тенденція до збільшення спостерігалася на всіх
ділянках досліду порівняно з контролем. Клітковина –
головна складова частини оболонки клітин рослин.
Клітковина забезпечує нормалізацію процесів травлення в шлунку тварин і сприяє засвоєнню поживних
речовин корму. Вміст клітковини в сухій масі корму
перебував в межах 23,9–25,4%. Найвища частка її
відмічена в кормі, вирощеному на варіанті без удобрення (25,4% на суху масу). Найнижчий вміст клітковини (23,9%) у кормі варіанту повного мінерального
удобрення (N60P60K90). За роки проведення досліджень
найменший вміст безазотистих екстрактивних речовин (БЕР) спостерігався в сухій масі на варіанті з
внесенням азотних добрив в дозі N60 на фоні P60K90 з
додаванням фумару.
Таким чином, застосування мінеральних добрив і
стимуляторів росту підвищує вміст сирого протеїну в
кормі злаково-бобового травостою, поліпшуючи його
кормову цінність.

Вихід кормових одиниць на варіантах становив
3,66–5,25 т/га. Як видно з одержаних результатів наших досліджень, на варіанті, де вносили повне мінеральне удобрення в дозі N60P60K90 з додаванням стимулятора росту фумару, одержано найвищий вихід
кормових одиниць (5,25 т/га).
На варіанті, де застосовували мінеральні добрива в
дозі N60P60K90, вихід кормових одиниць становив на
0,5 т/га менше. При внесенні фосфорних і калійних
добрив разом зі стимуляторами росту (емістимом С і
фумаром) збір кормових одиниць був дещо вищим
(5,0 і 5,15 т/га), ніж на варіанті, де застосовували лише фосфорно-калійні добрива в дозі P60K90 (4,57 т/га).
Аналіз одержаних даних хімічного складу корму
показував, що урожайна маса сіяних злаково-бобових
травостоїв за роки досліджень добре забезпечена
органічними поживними речовинами і за загальним
рівнем вмісту їх в кормі, в основному, відповідала
зоотехнічним нормам годівлі великої рогатої худоби.
Суха маса злаково-бобового травостою достатньо
забезпечена перетравним протеїном. За концентрацією сирого протеїну в сухій речовині корму нормується рівень живлення для ВРХ. У злаково-бобовому
травостої при мінеральному удобренні і використанні
стимуляторів росту найбільше сирого протеїну виявлено на варіантах досліду, де вносили N60P60K90 з
додаванням фумару – 19,8% на суху речовину. Дещо
нижчий його вміст (18,2–18,4% на суху масу) ввиявлено в варіантах, де удобрювали в дозі P60K90 + емістим С та P60K90 + фумар. Відомо, що низькі доза азотних добрив незначно впливають на його вміст в кормі, тому що весь Азот використовується для підвищення урожаю. У сухій масі злаково-бобового травостою не спостерігалося суттєвої різниці між варіантами при удобренні в дозі P30K60 та P60K90. Найнижчий

Висновки
Проведеними нами дослідженнями встановлено,
що в умовах Лісостепу західного на еродованих ґрунтах, виведених під залуження, потрібно використовувати оптимізоване внесення мінеральних добрив і
стимуляторів росту на злаково-бобову травосумішку,
до
складу якої
входять люцерна
посівна
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single-species crops and their grass mixes on the grass
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Ukrainian).
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sinokosiv i pasovyshch yak metod ratsionalʹnoho
gruntozakhysnoho
vykorystannya
erodovanykh
skhyliv. Kormy i kormovyrobnytstvo, 48, 75–79 (in
Ukrainian).
Volkohon, V.V. (2001). Stymulyatory rostu roslyn yak
skladovi tekhnolohiyi ratsionalʹnoho vykorystannya
mineralʹnykh dobryv. Visnyk Khark. derzh. ahrar. untu, 40–44 (in Ukrainian).
Vyhovsky, I.V. (2018). Removal of nourishing substances
with meadow grass harvest. Scientific Messenger of
Lviv National University of Veterinary Medicine
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20(84),
49–53.
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Yarmolyuk, M.T. et al. (2010). Ekobiolohichni y
ahrotekhnichni osnovy stvorennya travʺyanystykh
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(4,4 млн шт./га) + лядвенець рогатий (4,4 млн шт./га)
+ стоколос безостий (3,4 млн шт./га) + пажитниця
багатоукісна (3,4 млн шт./га). За оптимального удобрення N60P60K90 + фумар забезпечили збір сухої маси
(7,5 т/га), вихід кормових одиниць становив 5.25 т/га,
а перетравного протеїну – 0,82 т/га.
Вміст основних органічних речовин при використанні мінеральних добрив та стимуляторів росту відповідає зоотехнічним нормам годівлі тварин.
При застосування мінеральних добрив і стимуляторів росту в дозі N60P60K90 + фумар корм травостою
характеризувався кращими якісними показниками,
вміст сирого протеїну становив 19,8%, клітковини –
25,1% та 3,5% жиру та покращив його кормову цінність.
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The usage of natural sorbents in sewage water treatment technologies, in particular agro-industrial
complex, has a number of environmental and economic advantages. Non-traditional sorbents, which are
concentrated in many parts of Ukraine, are cheap raw materials for sewage water treatment. The sorption
properties of the upland and lowland peat species of the Gamaliivka-Grybovychi deposit, which were studied early, indicate their high sorption capacity for ammonium ions, which, if they enter water bodies, cause
a number of environmental problems. According to the results of the ecological assessment of sewage water
of meat processing facility, the chicken processing facility and milk processing plant, it was found out the
exceedance of the acceptable limits for the content of ammoniacal nitrogen, respectively: 1.3–3 MPC;
3.8 MPC and 2.5 MPC. This component is a water pollutant and a “crop” of yield in agriculture, since
nitrogen is an important element of plant nutrition. The rational usage of natural resources involves the
complex usage of natural resources. The nitrogen absorbed by ammonium peat, as well as the peat itself is a
sufficient fertilizing land, so the use of used peat complex in agriculture allows to solve not only problems of
fertilizers, but also to achieve greening in sewage water treatment technologies. Greening as a whole is a
result of waste minimization, and today there are two main areas: new technological non-waste technology
together with low-waste technology and waste regeneration. This paper presents a comparison of the physiological indices of plants, depending on the application of the species and form of Gamaliivka-Grybovychi
peat deposit, Yavoriv district, when fertilizing the substrate (sand as a background) of the study areas. The
influence on the quality of ascent and growth of vegetative culture – watercress, natural form of the top and
lowland peat species, as well as their waste forms obtained as a result of the process of purification of
ammonium ions, modeling the sewage water of the agro-industrial complex, was investigated. The mass of
the harvest from the experimental fields was determined and compared. The differences of lowland and
upland peat species are due to its origin, which significantly affects their chemical composition. The plants
fuelled with peat are much higher in the mass than those crops that were grown with adding of peat substrate into the lowland. However, the used form of lowland peat provided a 1.57 times higher harvested
crop yield than the used upland sample of the studied sorbent.
Key words: agricultural industry, sewage water, pollution, ammonium nitrogen, peat, adsorption, fertilizer, greening.

Перспективи екологізації процесу очищення стічних вод АПК при
використанні нетрадиційних сорбентів
О.В. Мацуська, М.В. Ціжовська, Д.М. Хапко
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, м. Львів,
Україна
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Використання у технологіях очищення стічних вод, зокрема агропромислового комплексу, природних сорбентів має ряд еколого-економічних переваг. Нетрадиційні сорбенти, поклади яких зосереджено у багатьох районах України, є дешевою сировиною для
очищення стоків. Попередньо дослідженні сорбційні властивості верхового та низинного видів торфу родовища ГамаліївкаГрибовичі, вказують на їх сорбційну здатність до йонів амонію, які при недостатньому вилученні зі стічних вод, потрапляючи у
водні об’єкти спричинюють ряд екологічних проблем. За результатами аналізу екологічної оцінки стічних вод м’ясопереробних
підприємств, птахофабрик та молокозаводів, встановлено перевищення допустимих норм за вмістом азоту амонійного: 1,3–
3 ГДК; 3,8 ГДК та 2,5 ГДК відповідно. Даний компонент являється забруднювачем води, а у сільському господарстві – “покращувачем” врожайності, оскільки Азот є важливим елементом живлення рослин. Раціональне використання природних ресурсів
включає в себе комплексний підхід до їх застосування. Сорбований азот амонійний торфом, а також сам торф є підживою угідь,
тому застосування відпрацьованого торфового комплексу у сільському господарстві дозволяє вирішувати не лише проблеми удобрення, а й досягнути екологізації у технологіях очищення стічних вод. Екологізація в цілому є наслідком мінімізації відходів, і на
сьогодні виділяють два основних напрямки: нові технологічні безвідходні та маловідходні процеси та регенерація відходів. У даній
роботі наведено порівняння фізіологічних показників рослин, залежно від застосування виду та форми торфу родовища Гамаліївка-Грибовичі Яворівського району, при удобренні субстрату (пісок як фон) дослідних ділянок. Досліджено вплив на якість сходження та росту тестової культури – крес-салату, природної форми верхового та низинного виду торфу, а також їх відпрацьованих форм, одержаних в результаті процесу очищення водного середовища від йонів амонію, що моделює стічні води агропромислового комплексу. Визначено та порівняно маси зібраного врожаю із дослідних ділянок. Відмінності низинного і верхового видів
торфу обумовлені його походженням, що суттєво позначається на їх хімічному складі. Рослини, підживлені верховим видом торфу, значно перевищили у масі тих культур, які вирощувались при внесенні до субстрату його низинного виду. Проте відпрацьована
форма низинного торфу забезпечила одержання більшої маси зібраного врожаю в 1,57 разу, ніж відпрацьована верхова проба
досліджуваного сорбенту.
Ключові слова: АПК, стічні води, забруднення, амонійний азот, торф, адсорбція, добриво, екологізація.

Залежно від характеру залягання торф поділяють
на три типи: верховий, перехідний та низинний. Відмінності низинного і верхового торфу обумовлені
походженням і родовищем болота. Зазвичай верховий
торф виникає в регіонах з суворими умовами і бідною
рослинністю. В болотах на рівній поверхні, де підводних вод практично немає, а живлення відбувається
від танення снігів і рідких опадів, утворюється торф
при розкладанні сфагнуму, пухівки, вересу, сосни,
багна.
Низинний торф зустрічається у ярах, берегах річок, де можливе живлення від ґрунтових вод. Утворюється даний вид торфу при розкладанні хвоща,
очерету, осок, мохів і деревних порід. До його складу
входять і поживні речовини, які, стікаючи, захоплювали ґрунтові води.
Походження торфу позначається і на його хімічному складі. Верховий торф кислий – 3–4 pH, у низинного, в якому органіки 70%, реакція слабо-кисла
або нейтральна – 5,5–7 pH. Солей в останньому міститься багато – 200–700 мг/л, у верхівковому – до 70–
180 мг/л.
Отже, торф у своєму складі містить:
 рослинні волокна, що поліпшують водноповітряний стан ґрунту;
 гумінові кислоти, які активують ріст рослин;
 елементи мінерального живлення – Азот, Калій,
Фосфор, Кальцій, Залізо, Магній, мікроелементи.
Вважається, що верховий торф є ідеальним субстратом для вирощування лохини, журавлини, чорниці,
рододендронів та хвойних, а при посадці інших культур варто його попередньо розкислювати. Природна
структура низинного торфу дозволяє використовувати
його для будь-яких рослин. Даний вид торфу містить
~ 3% Азоту у такій формі, якій рослини засвоюють
дуже повільно. У зв’язку з цим його попередньо рекомендується компостувати або збагачувати додатково Азотом.
Метою роботи було дослідити фізіологічні показники сходу, росту та маси вирощених рослин при їх
підживленні різними видами торфу – верхового та

Вступ
Чимало наукових досліджень, що здійснюються в
області очищення стічних вод, присвячено застосуванню природних сорбентів для вилучення широкого
спектру забруднюючих компонентів (Macus'ka et al.,
2010; Borkowski et al., 2012; Mal'ovanyj et al., 2013;
Petrushka et al., 2018). При цьому є ризик утворення та
накопичення певних об’ємів вторинних відходів –
“відпрацьованих сорбентів”. Важливим аспектом у
вирішенні даного питання є комплексний підхід до
раціонального використання природних ресурсів, що
вимагає екологізації виробництв. Згідно з Законом
України “Про затвердження загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України
на період до 2030 року”, використання мінеральносировинних ресурсів повинно базуватися на впровадженні новітніх ресурсозберігаючих технологіях
(Zakon Ukrai'ny vid 21 kvitnja 2011 roku).
Відомо,
що
очищення
стічних
вод
м’ясопереробних підприємств природним мінеральним сорбентом – цеолітом не лише дозволяє знизити
вміст забруднюючих компонентів у стоках, таких як
амонійний азот, фосфати, білок, а й забезпечує поліпшення врожайності сільськогосподарських культур, через застосування відпрацьованого цеолітового
комплексу для удобрення ґрунту (Macus'ka et al.,
2011).
Дослідження сорбційної здатності різних природних сорбентів (поклади яких на території України є
значними) до компонентів стічних вод АПК, з метою
забезпечення екологізації технологій очищення стоків
є актуальним питанням сьогодення.
Торф – це органічна гірська порода, що утримує
близько 50% мінеральних речовин, утворена внаслідок відмирання й неповного розпаду болотних рослин
за умов надмірної вологи й недостатнього доступу
повітря. У межах Львівської області нараховують 168
родовищ торфу, площа промислової глибини яких
становить 51 606 га, а геологічні запаси – 158 802 тис.
т (Blazhko & Kiptach, 2012).
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линами (спушування піску, полив (500 мл). Рослини
фотографували (рис. 1, 2) та порівнювали їх ступінь
розвитку.
Дані експериментальні дослідження проводились
у весняний період року, тому такі фактори, як тривалість світлового дня, температура повітря були досить
сприятливими для вирощування даної культури. Період вегетації тривав 14 днів. Важливо підкреслити,
що субстратом для вирощування рослин обрано пісок
(як фон), який не містить необхідних елементів живлення для їх росту, що дає можливість оцінити та
порівняти саме вплив досліджуваних удобрюючих
компонентів на розвиток даної тест-культури.

низинного торфовища Гамаліївка-Грибовичі, а також
їх відпрацьованих форм, одержаних як відходи в результаті здійснення процесу адсорбції.
Матеріал і методи досліджень
При дослідженні процесу сорбції йонів амонію на
верховій та низинній пробах торфу родовища Гамаліївка-Грибовичі із водного середовища, нами було
встановлено їх сорбційні ємності до даного компоненту. Сорбційна здатність низинної проби торфу до
йонів амонію є вищою від сорбційної здатності верхової проби торфу в 1,26 разу і становить відповідно:
0,98 мг/г та 0,78 мг/г (Blazhko & Kiptach, 2012).
Азот амонійний є одним із біогенних елементів,
які, потрапляючи в об’єкти довкілля із стічними водами, особливо при значному перевищені допустимих
значень (у стоках м’ясопереробних підприємств, птахофабрик та молокозаводів перевищення норми відповідно: 1,3–3 ГДК; 3,8 ГДК та 2,5 ГДК), спричинюють ряд екологічних проблем. Проте у сільському
господарстві, даний досліджуваний компонент є важливим елементом живлення рослин, адже Азот входить до складу рослинних білків, амінокислот, нуклеїнових кислот та інших життєво важливих сполук.
Рослини засвоюють лише мінеральний Азот у формі
йонів амонію (NH4+) та нітрат-йонів (NO3-). За нестачі
азоту спостерігається гальмування росту рослин, послаблюється утворення бокових пагонів і коренів, спостерігається дрібнолистковість, тощо. Основною зовнішньою ознакою дефіциту Азоту є блідо-зелене забарвлення листків, поява некрозів, висихань і відмирань тканин.
Для встановлення можливості екологізації технології очищення стічних вод, особливо агропромислового комплексу, було проведено вегетаційні дослідження, що відтворювали реальні умови вирощування
сільськогосподарських культур при різних удобреннях субстрату. Режим підживлення та поливу рослин
відповідав процесу їх вирощування у тепличних господарствах (Macus'ka et al., 2017).
Норма внесення аміачних добрив на 1 га ріллі під
овочеві культури становить 220 кг, тому дана дослідна ділянка, приготовлена для досліджень, (0,03 м2)
потребує ~ 0,67 гр даного елементу живлення. Враховуючи сорбційну здатність торфу до йонів амонію, а
також природний вміст азоту, у складі торфу (на 1 т
торфу ~ 20 кг Азоту, 3% із якого засвоюється рослинами), то на дослідну площу внесено ~ по 40 мг висушених проб торфу (втрата вологи при сушінні (Т –
60 ± 3 °С) низинного та верхового торфу становить
відповідно: 55–62% та 20–27% ) та у таких же кількостях їх відпрацьованих форм.
Для дослідження впливу добрив на кінетику росту
рослин ставили п’ять паралельних досліди: пісок без
удобрення (контроль); пісок + верхова проба торфу;
пісок + низинна проба торфу; пісок відпрацьований
верховий торф та пісок + відпрацьований низинний
торф.
В горщечки висівали крес-салат, який є тестовою
культурою (по 150 зернят). Протягом вегетаційного
періоду проводився догляд та спостереження за рос-
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Рис. 1. Порівняння сходження та росту рослин
залежно від агротехніки на 5 день вегетації

Рис. 1. Порівняння росту рослин залежно від
агротехніки на 13 день вегетації
Аналізуючи фізіологічні показники рослин на 5
день вегетаційного періоду (рис. 1), спостерігали
відставання у сходженні та рості рослин, які вирощувались на контрольній ділянці та із додаванням відпScientific Messenger LNUVMB. Series: Agricultural sciences, 2019, vol. 21, no 91
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рацьованої форми верхового торфу. Сходження рослин, що вирощувались без удобрення, становило 64%
та станом на цю добу їх ріст був у межах 2–2,5 см.
Рослини підживлені низинним видом торфу сягали
2,5–3,5 см, їх сходженість на даній ділянці досягнула
82%. Відпрацьована форма низинного торфу поліпшила показник сходу рослин до 94% та їх висоти до
3–4 см. Найкращою появою вирізнялися рослини, які
росли при додаванні до піску верхового торфу – 99%,
їхня висота становила – 3–3,5 см. Проте на ділянці з
додаванням відпрацьованого верхового торфу рослини відставали у рості – 2–3 см, їхня кількість була
86%.
На 13 день досліджень (рис. 2) бачимо, що ~ 20%
рослин на контрольній ділянці зів’януло, це вказує на
нестачу необхідних елементів для їх живлення. Також
стебла цих рослин є досить тонкими, максимальна їх
висота перед збором урожаю – 3–4,5 см. Природні
види торфу забезпечують належний ріст та розвиток
крес-салату, проте висота рослин при підживленні
верховим торфом була дещо кращою, ніж при вирощуванні їх із низинною пробою торфу: 4,5–6 см та 4–
5,5 см відповідно. Спостережено також неоднаковий
вплив відпрацьованих форм сорбентів на розвиток
досліджуваних культур: відпрацьований низинний
торф, порівняно із його природною формою, підвищує ефективність росту рослини ~ у 1,5 разу (висота
рослин досягнула 6–7,5 см). Відпрацьований верховий
торф дещо пригнітив ріст крес-салату, висота його
пагонів на 13 день вегетативного періоду становила
3–4,5 см, що у ~ 1,5 рази нижче від ефективності росту рослин при вирощуванні їх з природним верховим
торфом.
Досить важливим параметром, який відображає
ефективність та доцільність застосування відпрацьованих форм сорбентів для підживлення рослин, є маса
вирощеного урожаю. Тому на завершальному етапі
вегетативних досліджень рослини були зібрані та
висушені до їхньої постійної ваги. Порівняння одержаних мас рослин, які вирощувались при різних удобреннях субстрату, відображено у таблиці 1.

Висновки
Отримані результати вегетативних досліджень
вказують на перспективу мінімізації відходів, які
утворюються в результаті здійснення процесу сорбції
йонів амонію із води за допомогою торфу родовища
Гамаліївка-Грибовичі, шляхом застосування їх як
удобрюючих компонентів для сільськогосподарських
угідь. Сорбційна здатність низинного торфу до йонів
амонію із водного середовища є вищою у 1,28 разу
ніж сорбційна здатність верхового торфу. Відпрацьована форма низинного виду торфу дає вищу ефективність врожайності рослин при їх підживлені, ніж відпрацьована верхова проба торфу в 1,57 разу.
У порівнянні з контролем (пісок), використання
для удобрення природного низинного торфу поліпшує
усі досліджувані фізіологічні показники вирощеної
культури, приріст маси становить 2,56 разу, а при
додаванні відпрацьованої форми даного виду сорбенту покращується врожайність у 4,31 разу щодо контролю та 1,68 разу порівняно із застосуванням його
природної форми. Природний верховий торф забезпечує збільшення маси зібраних рослин щодо контролю
у 4,31 рази, а відпрацьована його форма – у 2,75 разу.
Проте відпрацьований сорбент верхового виду торфу
знижує вагу вирощених культур щодо його природної
форми у 1,57 разу.
Перспективи подальших досліджень. Буде досліджено сорбційну здатність даних видів торфу до фосфатів як одного із забрудників стоків АПК та поряд із
цим важливого елементу живлення для рослин. Необхідність встановлення впливу відпрацьованих торфових комплексів із вмістом фосфатів на фізіологічні
показники вирощування культур показує перспективу
подальших досліджень.
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форма торфу забезпечила вищу ефективність зібраного врожаю, ніж відпрацьована верхова форма торфу в
1,57 разу.
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The article deals with the possibility of using feed additives in the feeding of broiler chickens and
the peculiarities of their effect on the poultry organism. Contemporary data on the biological role of
nutrients and energy in the feeding of broiler chickens are presented. The characteristics of the main
feeds for poultry and the ways of reducing their prime cost in the conditions of broiler farms are
given. The basic principles of effective feeding of poultry with forages of different content of metabolic
energy and crude protein are considered, taking into account their assimilation in the body. Provided
compound feed recipes and practical tips. It is established that high growth rate of broiler chickens in
the start and groove periods (5–39 days) is provided by high-protein compound feeds – 23% (1–
2 weeks), 21% (3–5 weeks) and exchange energy of 298 kcal and 305 kcal, respectively. With further
cultivation in the finish forage the protein content in the forage decreases and the level of metabolic
energy increases (up to 309 kcal). However, for each cross applies its own technology of cultivation
and different rates of nutrients in raw materials. It is clear that effective breeding of broiler chickens
is not possible without the proper rationing and use of protein and feed energy. Of course, provided
that the supply of biologically active substances also corresponds to the normalized amount. Thus, the
quality of poultry products is directly dependent on the quality of feed and the efficiency of transformation of feed energy into products.
Key words: chickens-broilers, exchange energy, full-featured mixed fodder, productivity of poultry.

Особливості забезпечення курчат-бройлерів обмінною енергією та
протеїном як важливі показники продуктивності та якості отриманої
продукції
Л.М. Фіялович, Я.І. Кирилів, Г.А. Паскевич
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького,
м. Львів, Україна
У статті розглянуто питання про можливість використання кормових добавок у годівлі курчат-бройлерів та особливості їхньої дії на організм птиці. Викладено сучасні дані про біологічну роль поживних речовин та енергії в годівлі курчат-бройлерів.
Наведено характеристику основних кормів для птиці та шляхи зниження їхньої собівартості в умовах господарств бройлерного
напряму. Описано основні принципи ефективної годівлі птиці комбікормами з різним вмістом обмінної енергії і сирого протеїну з
урахуванням їх засвоєння в організмі. Наведено рецепти комбікормів та вміщено практичні поради. Встановлено, що велика швидкість росту молодняку курчат-бройлерів в стартовий та гроуерний періоди (5–39 днів) забезпечується комбікормами з високим
вмістом протеїну – 23% (1–2 тиждень), 21% (3–5 тиждень) і обмінної енергії 298 ккал та 305 ккал відповідно. При подальшому
вирощуванні у фінішному комбікормі вміст протеїну в кормах знижується і збільшується рівень обмінної енергії (до 309 ккал).
Однак для кожного кросу застосовується своя технологія вирощування і різні норми поживних речовин у сировині. Зрозуміло, що
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ефективне вирощування курчат-бройлерів неможливе без правильного нормування та використання протеїну і енергії кормів.
Звичайно, за умови, що забезпечення біологічно активними речовинами також відповідає нормованій кількості. Таким чином,
якість продукції птахівництва перебуває у прямій залежності від якості кормів та ефективності трансформації енергії корму у
продукцію.
Ключові слова: курчата-бройлери, обмінна енергія, повнораціонний комбікорм, продуктивність птиці.

макухи і шроту. У Європі, залежно від країни, більше
використовують сою, в Україні – менше. Варто зазначити, що в Україні раціони дешевші завдяки нижчій
собівартості кормових інгредієнтів та власній кормовій базі.
Для вирощування курчат-бройлерів у господарствах використовуються програми годівлі та рекомендації, розроблені й запропоновані фірмами, що пропонують різні варіанти годівлі, пристосовані до сировини наявної в Україні, її якості та ціни. А також є
можливість виготовлення однорідного комбікорму на
власній середній та великій фермах із застосуванням
власного обладнання, щоб повністю забезпечити себе
кормами і мати змогу контролювати їх якість.
Типові стартерні раціони для бройлерів містять
21–24% протеїну, а для курей-несучок – 15–17%.
Зерно і відходи його переробки забезпечують приблизно половину потреби в протеїні в більшості раціонів
для курей (Yatsenko, 2015).
Високопротеїновими концентратами рослинного
або тваринного походження забезпечується додатковий протеїн. Білки зерна злакових мають нижчу біологічну цінність, ніж білки бобових, макухи, шротів і
кормів тваринного походження. За браку як протеїну,
так і окремих амінокислот у раціоні птиці знижується
швидкість її росту і погіршуються показники якості
м’яса (Shurchkova et al., 2009; Yatsenko, 2015).
Для прикладу наводимо орієнтовний рецепт повнораціонного комбікорму для годівлі курчатбройлерів різного віку (табл. 1).
Раціони були проаналізовані за вмістом енергії і
протеїну. У кожному комбікормі відзначені невеликі
розбіжності між проаналізованими концентраціями
енергетичних і протеїнових джерел. Склад і поживність комбікорму змінюється залежно від віку курчатбройлерів.
Як видно з таблиці, велика швидкість росту молодняку курчат-бройлерів в стартовий та гроуерний
періоди (5–39 днів) забезпечується комбікормами з
високим вмістом протеїну – 23% (1–2 тиждень), 21%
(3–5 тиждень) і обмінної енергії 298 ккал та 305 ккал
відповідно.
Поживність сирого протеїну раціонів була знижена на 2% за рахунок зменшення рівня додавання дорогих соєвої макухи і шроту і заміна їх на дешевшу
пшеницю.
При подальшому вирощуванні у фінішному комбікормі вміст протеїну в кормах знижується і збільшується рівень обмінної енергії (до 309 ккал).
За даними В.І. Фісініна, з метою забезпечення інтенсивного росту курчат-бройлерів добове споживання обмінної енергії з добового до 4-тижневого віку
становить 3153, а в 4-тижневому віці – 3190 ккал/кг
корму (Fisinin, 2002).
Для кожного кросу застосовується своя технологія
вирощування і різні норми поживних речовин у сиро-

Вступ
Науковий прогрес і практичні результати у птахівництві сягнули таких показників, що на перший план
виходить питання правильності годівлі та нормування
раціонів, оскільки при дотриманні всіх інших технологічних параметрів рівень продуктивності на 80%
залежить від цих показників (Otchenashko, 2012;
Hunchak et al., 2016). Якість кормів має задовольняти
потреби птиці в усіх поживних та біологічно активних
речовинах, необхідних для її росту і розвитку та максимальній продуктивності (Sychov, 2015; Medvid et
al., 2017; Sobolev et al., 2017).
У більшості сучасних господарств вміст та якість
протеїну в кормах птиці не завжди відповідає науково
доведеним потребам їхнього організму. Це призводить до порушення обміну речовин, значних перевитрат кормів, знижує продуктивність і підвищує собівартість продукції. Особливо зростає необхідність повноцінної годівлі в умовах вирощування птиці в закритих приміщеннях, де вищий ризик погіршення умов
мікроклімату та внаслідок цього поширення інфекційних хвороб (Shurchkova et al., 2009; Kyryliv &
Hunchak, 2016; Fialovych et al., 2018).
На відміну від інших видів сільськогосподарської
птиці, курчата-бройлери мають високу інтенсивність
росту, тому із перших днів життя їх потрібно годувати комбікормами, збалансованими за всіма основними
поживними та біологічно активними речовинами.
Відповідно до нормативних програм годівля курчатбройлерів поділяється на три основні періоди: престартерний (1–3-й тижні); стартерний (4–5-й тижні);
фінішний (6-й тиждень і старші) (Chornolata, 2016).
Аналіз останніх публікацій показує, що досліджень
з вивчення особливостей годівлі курчат-бройлерів
проведено багато. Зокрема, у роботах подано достатньо широку інформацію стосовно ролі поживних та
біологічно активних речовин у живленні птиці та
доцільність застосування кормових добавок у вигляді
макро- та мікроелементів, вітамінів, антиоксидантів
та інших біологічно активних речовин природного
походження у птахівництві (Kyryliv & Ratych, 2000;
Prudyus et al., 2016).
Метою даних досліджень було вивчення особливостей годівлі курчат-бройлерів в умовах господарств
західного регіону з метою узагальнення інформації
щодо оцінки їхньої продуктивності.
Результати та їх обговорення
Основним компонентом комбікормів для птиці є
злакові, такі як кукурудза і пшениця, дещо менше
використовується ячмінь, ще менше – жито та овес
(Bratyshko & Prytulenko, 2012).
В Україні широко розповсюджено використання
раціонів на основі кукурудзи, соняшникової, соєвої
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вині. Крос Кобб-500 не дуже вимогливий до кількості
протеїну у раціоні. Птиці достатньо 20 % протеїну на
старті і 17,5–17% на фініші. А для Росс-308 потрібно
мінімум 20–23% протеїну на старті та не менш ніж
20% на фініші (Dychakovska, 2011).
Доцільно розглядати високу продуктивність птиці
як першочерговий показник нормованої забезпеченості її енергією та протеїном. Звичайно, за умови, що
забезпечення вітамінами та макро- й мікроелементами

також відповідає нормованій кількості (Chornolata &
Zdor, 2015).
Зменшити витрати концентрованих кормів з одночасним підвищенням енергетичної та протеїнової
поживності раціонів можна за рахунок заміни частини
зернової основи продуктами переробки олієекстракційного виробництва – макухою або шротом
(Slavianska et al., 2012).

Таблиця 1
Структура комбікормів для відгодівлі курчат-бройлерів різного віку, %
Корм
Кукурудза
Пшениця
Макуха соєва
Шрот соняшниковий
М'ясо-кісткове борошно
Олія рослинна
Крейда, вапняк
Монокальційфосфат
Сіль кухонна
Вітамінно-мінеральний премікс
Разом:
Обмінної енергії, ккал
Сирого протеїну
Сирого жиру
Сирої клітковини
Кальцію
Фосфору
Натрію
Лізину
Метіоніну + цистину

Період вирощування, днів
5–13
14–39
Стартер
Гроуер
18
20
33,4
36,5
33
22,3
4
6
5
7,5
1,6
2,7
1,8
1,8
1,3
1,3
0,4
0,4
1,5
1,5
100
100
У 100 г комбікорму міститься, %:
298
305
23
21
4,30
5,60
3,81
4,43
0,91
0,90
0,64
0,71
0,16
0,15
1,30
1,20
0,97
0,85

40–47
Фінішер
20
42,3
11,7
8
10
3
1,8
1,3
0,4
1,5
100
309
19
6,41
4,81
0,85
0,72
0,15
1,06
0,81

раціони курчат-бройлерів і вимагає застосування
екзогенних ферментних препаратів целюлозолітичної
дії.
Соняшниковий шрот застосовується в раціонах
бройлерів у високих дозах, на рівні 8–15%. Це робиться з метою зниження застосування дорожчих
соєвих продуктів і більшої економії. Однак використання альтернативних джерел білка пов’язане з певними труднощами з доступністю і засвоєнням поживних речовин. Такі джерела містять меншу кількість
доступного білка, порівняно із соєвим шротом. Крім
того, в них міститься більше антипоживних факторів,
що призводять до зниження засвоєння птицею протеїну та енергії корму (Svann, 2015).
У процесі відгодівлі використовують м’ясокісткове борошно із високим рівнем протеїну та повноцінним складом амінокислот, що найбільш близькі
до потреб моногастричних тварин. М’ясо-кісткове
борошно є джерелом повноцінного протеїну, вітамінів, мінеральних речовин із високою доступністю й
засвоюваністю. Загалом аналіз джерел літератури
свідчить, що у комбікорми для дорослої птиці рекомендується додавати – до 10%. Проте варто враховувати високу бактеріальну забрудненість м'ясокісткового борошна (Ostapkevych, 2005).

Отримані результати свідчать про те, що значну
частину раціонів становить соєва макуха – близько
33%. Широке використання соєвої макухи та шроту в
комбікормах для годівлі курчат-бройлерів (до 33%)
виправдане. Соєві макуха і шрот для молодняку і
дорослої птиці є джерелом біологічно повноцінного
протеїну, оскільки містять його 41–43% і більше.
Цими компонентами в раціоні птиці можна замінювати продукти тваринного походження (Melnyk, 2007).
Соєва макуха має перевагу в якості енергетичних
джерел сировини з високим вмістом лінолевої кислоти, дефіцит якої гальмує ріст молодняку (Ostapkevych,
2005).
Однак соєвий шрот не завжди є доступним джерелом білка через високу вартість. Часто як альтернативу використовують інші рослинні компоненти з високим вмістом білка, зокрема бобові зернові культури.
Комбікормові заводи в такий спосіб намагаються
заощадити на вартості раціону. Однак включення
нетрадиційних джерел білка має свої недоліки
(Slavianska, 2016).
У наших умовах дешевший протеїн забезпечить
таке джерело як соняшниковий шрот. Використання
соняшникового шроту є вигіднішим порівняно з іншими кормами. Однак високий вміст клітковини
(шрот – 9,8%, макуха – 13,3%) обмежує введення їх в
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курчат-бройлерів 65% кукурудзи 70% потреби в обмінній енергії раціону покриваються за її рахунок
(або 45% – за рахунок кукурудзяного крохмалю)
(Verner & Sytko, 2012).
Раціони для годівлі курчат-бройлерів – високоенергетичні і містять до 6% жиру. Тому забезпечити
високий рівень енергії в раціоні неможливо тільки за
рахунок вуглеводів зернових кормів. Включення
менших кількостей зерна кукурудзи знижує енергетичну поживність комбікорму, тому з метою підтримання енергії раціону в комбікорми додають кормові
жири як рослинного, так і тваринного походження.
Постійне вирішення білкової проблеми в нашій
країні зовсім не відтіснило на задній план проблему
енергії, оскільки зерно кукурудзи як головне її джерело для птиці було і надалі залишається доволі дорогим (Yatsenko, 2016).
Підвищення рівня енергії в раціонах курчатбройлерів досягається додаванням в корми жирів
рослинного походження – соєву, соняшникову та інші
рослинні олії. Олія – дуже важлива складова раціону,
особливо у другий період вирощування (Dychakovska,
2011). Рівень додавання жиру в комбікорми для птиці
коливається в межах 1,6–3% (табл. 1).
При застосуванні кормового жиру у бройлерів поліпшується ріст і якість їх м’яса. Вони також покращують смакові якості й виступають зв’язувальним
компонентом комбікормів.
Ліпіди кормів, як і жирові добавки, є важливим і
легкодоступним джерелом енергії у раціонах птиці.
Ефективність застосування жирових добавок передусім залежить від походження жиру. Доведено, що
рівень засвоєння кормових жирів тваринного походження нижчий (60–70%), ніж рослинних (80–90%), а
суміш тваринних і рослинних жирів засвоюється на
80–85% (Sychov, 2014).
Ефективність використання енергії раціону залежить від віку птиці та її фізіологічного стану. Якщо
обмінної енергії птиці не вистачає, сирий протеїн
використовується організмом на енергетичні цілі, що
супроводжується збільшенням споживання корму і
затрат на одиницю продукції (Khvostyk, 2015).
Енергетично насичені корми використовуються в
організмі бройлерів більш ефективно за фактично
однакового їх споживання і зменшення витрат на
одиницю приросту. Отже, для курчат енергетична
насиченість раціону – важливий елемент для підвищення ефективності використання протеїну корму і
перетворення його на білок м’язів тушки. Додаткове
додавання в раціон жиру дозволяє більш ефективно
використовувати протеїн корму і забезпечує інтенсивний приріст живої ваги курчат (Menzhyk, 2016).
Інколи ситуація із кормами на ринку України є досить важкою, в той період коли є відчутний брак зерна і висока ціна на такі компоненти, як соєвий шрот
чи олія є досить важко досягнути добрих економічних
результатів.

На поліпшення економічних показників, особливо
у птахівництві, впливає і застосування у раціонах
більшої частки протеїну рослинного походження, що,
як відомо, здешевлює виготовлення комбікормів і, як
наслідок, яєць та м’яса бройлерів (Chudak et al., 2009).
Проте підвищення рівня застосування вимагає додавання до раціону екзогенних ферментних препаратів
різнобічної дії (Barnard, 2015).
Головним чинником, що лімітує м’ясну та яєчну
продуктивність птиці, безумовно, є швидкість синтезу
білків в організмі. Інтенсивність цього процесу прямо
залежить від надходження повноцінного протеїну з
кормом (Yatsenko, 2015).
Протеїн відіграє першочергову роль у побудові тіла та життєдіяльності тваринного організму. Птиця
ефективно засвоює протеїн корму і перетворює його в
білки своєї продукції (Sychov, 2015).
Для забезпечення повноцінної годівлі птиці корм
має містити не лише достатню кількість протеїну,
важливим є його якість, зумовлена наявністю незамінних амінокислот. За їхнього дефіциту птиця знижує продуктивність (Ponomarenko & Krasnoshchok,
2007).
Для покращення дефіциту в корми додають синтетичні препарати амінокислот, що дає змогу значно
знизити рівень використання тваринного протеїну у
комбікормі, розширити застосування протеїнів рослинного походження, що веде до здешевлення кормів
для годівлі курчат-бройлерів (Ostapkevych, 2005).
В сучасному птахівництві годівля дефіцитніша за
вмістом обмінної енергії, ніж за протеїном чи іншими
поживними речовинами. Нестача енергії в кормах –
поширена причина зниження продуктивності птиці
(Sychov, 2019).
Птиця задовольняє свою потребу в енергії переважно за рахунок вуглеводів і жирів. Найефективніше
вона використовує декстрини, цукри й крохмаль
(Ibatullin et al., 2014).
Вуглеводи й жири – основний енергетичний матеріал, що надходить до організму птиці з кормом, де
перетворюється на біологічну енергію. Організм може
нагромаджувати вуглеводи у вигляді жирових відкладень. За необхідності (при голодуванні, під час хвороби, при виснаженні) організм їх використовує для
поповнення енергії (Borodai et al., 2007).
Рівень обмінної енергії в раціоні є одним із найважливіших факторів, що визначає споживання корму,
ефективність використання поживних речовин в організмі птиці та є одним із основних чинників впливу
на її продуктивність (Otchenashko, 2012).
Вміст енергії в раціоні – один з найбільш важливих показників оцінки його якості. Навіть при наявності в раціоні всіх інших поживних речовин його ефективність залежить від вмісту достатньої кількості
енергії (Ostapkevych, 2005).
Відомо, що комбікорми для птиці на 60–70% складаються із зернових кормів, які містять 65–80% вуглеводів, що є джерелом енергії (Osipenko, 2015).
За даними науково-дослідної лабораторії компанії
“Danisco”, близько 66% обмінної енергії кукурудзи
міститься у формі крохмалю і приблизно 8% – у формі олії. Тобто за вмісту у стартовому комбікормі для

Висновки
Отже, високий рівень продуктивності при вирощуванні курчат-бройлерів може бути досягнутий
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лише при використанні збалансованих за всіма показниками раціонів, що складаються з доброякісних та
доступних за ціною кормових компонентів.
Перспективи подальших досліджень. Необхідні
подальші дослідження з метою визначення впливу
нетрадиційних кормових добавок на якість продукції
птахівництва.
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Full-fledged feeding of milking cows, based on scientifically based standards, is the key to realizing
their genetic potential for productivity, preserving health, normalizing reproductive capacity, as well as the
rational use of fodder resources and the proper payment of feed. Nowadays, the situation regarding the
standardization of cattle feeding in the world and domestic, both in scientific and industrial practice, has
changed radically, which requires a significant revision of the traditional provisions on the organization of
full feeding of cows, especially high-productive ones. At the same time, the conceptual requirements for the
organization of standardized nutrition and full feeding of dairy cattle should be based on the generalization
of the world experience of the animal's need for energy, nutrients and biologically active substances, taking
into account age and level of productivity, conditions of keeping with special emphasis on quality and products. In conditions of intensive milk production, in order to ensure high productivity and at the same time to
maintain the health of animals, it is impossible to do it without the use of fodder of a natural substance,
which should include additives with a probiotic effect. One of these is the “PROGAL” feed additive, which
contains a probiotic component: Laktobacilus casei strain (CM 1759), a potentiating component is maltodextrin, a fructo-oligosaccharide, and is a probiotic additive for ruminants. High dairy productivity requires constant monitoring of metabolism, animal health, early diagnosis and timely treatment and prevention. The whole process of metabolism takes place in the digestive tract and is transmitted to the cells of the
body through blood. This explains the relevance of the study of biochemical processes in rumination. The
basis of the research is the task of optimizing the normalized feeding of real cows due to the use in the diet
of probiotic supplement “PROGAL” on the background of a semi-concentrated juicy silage-hay type feeding. On the basis of scientific-economic (90 days) experiment, to determine its influence on the processes of
digestion in the rumen, milk productivity and quality indicators of milk and to conclude on the optimal
amount of it in the diet. The studies were conducted on Simmental cows in the conditions of the “PchanyDenkovych” farm in the Zhydachiv district of Lviv region. It was found that feeding of the diet with feed
supplements “PROGAL” aided to improve the intensity of metabolic processes in the body of cows, in
particular in the rumen. Possible growth of amylo- and cellulosolytic and proteolytic bacteria was found,
which ensured their enzyme activity and caused intensive hydrolysis of feed carbohydrates, resulting in an
increase in LFA as precursors to milk fat. A positive result was obtained with respect to the level of dairy
productivity of the cows of the experimental groups in comparison with the control group on the average
daily milk yield, which is 1.0–2.3 kg, or 4.4–9.7% more. There was a steady upward trend in fat content in
milk by 0.05% and protein by 0.02–0.04%, which indicates an improvement in its quality. Consequently, the
studies conducted concerning the estimation of the productive action of bio supplement “PROGAL” on
milking productivity of cows and quality indicators of milk, gives reason to confirm the feasibility of its use
in the structure of the diet when feeding cows. The optimal dose of compound feed is 10 g/day, the maximum
dose can be no more than 15 g/day. No adverse effects of “PROGAL” supplement on the overall functional
status of cows were found.
Key words: “PROGAL” supplementation, active cows, milk productivity, microflora, feeding, nutrition,
biochemical processes, scar, diet structure, type of feeding.
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Пробіотична кормова біодобавка “ПРОГАЛ” в годівлі дійних корів
Б.С. Денькович, Я.І. Півторак, Н.М. Гордійчук
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького,
м. Львів, Україна
Повноцінна годівля дійних корів, яка базується на науково обґрунтованих нормативах, є запорукою реалізації їхнього генетичного потенціалу продуктивності, збереження здоров’я, нормалізації відтворної здатності, а також раціонального використання
кормових ресурсів і належної оплати корму продукцією. Нині ситуація стосовно нормування годівлі худоби у світовій і вітчизняній
як науковій, так і у виробничій практиці докорінно змінилася, що вимагає суттєвого перегляду традиційних положень з організації
повноцінної годівлі корів, особливо високопродуктивних. При цьому концептуальними вимогами щодо організації нормованого
живлення і повноцінної годівлі молочної худоби повинно будуватись на основі узагальнення світового досвіду потреби тварин в
енергії, поживних і біологічно активних речовин з урахуванням віку і рівня продуктивності, умов утримання та експлуатації з
особливим акцентом на якість і біобезпеку продукції. В умовах інтенсивного виробництва молока, щоб забезпечити високу продуктивність і при цьому зберегти здоров’я тварин, неможливо обійтись без застосування кормових засобів природної субстанції, до
яких варто зарахувати добавки з пробіотичною дією. До однієї із таких належить кормова добавка “ПРОГАЛ”, яка містить
пробіотичний компонент: Laktobacilus casei штам (СМ 1759), потенціюючий компонент – мальтодекстрин, фрукто-олігосахарид, і належить до пробіотичної добавки для жуйних. Висока молочна продуктивність потребує постійного моніторингу за
станом обміну речовин, здоров’ям тварин, ранньою діагностикою і своєчасним проведенням лікувально-профілактичних заходів.
Весь процес обміну речовин відбувається у травному тракті та передається до клітин організму через кров. Це пояснює актуальність вивчення біохімічних процесів у рубці жуйних. В основу проведення досліджень покладено завдання оптимізації нормованої
годівлі дійних корів за рахунок використання в складі раціону пробіодобавки “ПРОГАЛ” на фоні напівконцентратного соковитосилосно-сінажного типу годівлі. На основі проведення науково-господарського (90 діб) досліду, встановити її вплив на процеси
травлення в рубці, молочну продуктивність і якісні показники молока та зробити висновок щодо оптимальної її кількості у раціоні. Дослідження проводили на коровах симентальської породи в умовах фермерського господарства “Пчани-Денькович” Жидачівського району Львівської області. Встановлено, що згодовування в складі раціону пробіодобавки “ПРОГАЛ” сприяло поліпшенню
інтенсивності обмінних процесів в організмі корів, зокрема у рубці. Виявлено, вірогідне зростання аміло- і целюлозолітичних, а
також протеолітичних бактерій, що забезпечило їх ензимну активність та зумовило інтенсивний гідроліз вуглеводів кормів, у
результаті чого спостерігається зростання ЛЖК, як попередників молочного жиру. Отримано позитивний результат щодо рівня
молочної продуктивності корів дослідних груп порівняно з контрольною групою за середньодобовими надоями, що на 1,0–2,3 кг,
або 4,4–9,7% більше. Спостерігалася стабільна тенденція до зростання вмісту жиру у молоці на 0,05%, та білка на 0,02–0,04%,
що вказує на поліпшення його якості. Отже, проведені дослідження, за оцінкою продуктивної дії про біодобавки “ПРОГАЛ” на
молочну продуктивність корів та якісні показники молока дають підставу твердити про доцільність її використання у структурі
раціону при годівлі корів. Оптимальною дозою введення до складу комбікорму є 10 г гол./добу, максимальна доза може бути не
більше 15 г гол./добу. Побічного негативного впливу пробіодобавки “ПРОГАЛ” на загальний функціональний стан корів не виявлено.
Ключові слова: пробіодобавка “ПРОГАЛ”, дійні корови, молочна продуктивність, мікрофлора, годівля, живлення, біохімічні
процеси, рубець, структура раціону, тип годівлі.

(Lourens-Hattingh & Viljoen, 2001; LeBlanc, 2010; Kandyba et al, 2012; Czaplicka et al, 2014).
Багаторічний досвід застосування пробіотиків і
праці багатьох вчених з різних країн світу, підтверджують їх позитивний вплив. Проте результати досліджень часто відрізняються, а інколи є навіть суперечливими. Ці відмінності можуть залежати від багатьох
факторів, таких як умови навколишнього середовища,
стадії лактації, типу годівлі корів, структури раціону,
дозу введення біодобавок, способів їх згодовування.
Це обумовлює необхідність перевіряти продуктивну
дію окремо взятих пробіотичних добавок на організм
тварин в конкретних умовах тваринницьких підприємств. При цьому варто зазначити, що одним із актуальних напрямків підвищення ефективності засвоєння
поживних речовин кормів є додаткове введення в
структуру раціонів пробіотичних кормових добавок.
До однієї із таких належить пробіокормодобавка
“ПРОГАЛ”.
У зв’язку з цим в основу наших досліджень покладено завдання оптимізації процесу годівлі дійних
корів симентальської породи за рахунок використання
у раціонах пробіокормодобавки “ПРОГАЛ” і встановлення її впливу на рубцеву ферментацію та молочну
продуктивність за найоптимальнішої дози введення.

Вступ
Інтенсифікація розвитку такої галузі тваринництва, як молочна спрямована на пошук шляхів найбільш
ефективного використання кормів, що за вартістю
займають 55–60% і більше на виробництво молока
(Shсherbatyj et al., 2017; Kharko et al., 2017). У зв’язку
з цим для збереження поголів’я, підвищення продуктивності та рентабельності його виробництва фахівці
працюють над вирішенням проблеми повноцінної
збалансованої годівлі дійних корів. Запорукою досягнення максимуму коефіцієнту корисної дії кормів і
кормових добавок є створення такої системи живлення, яка забезепечувала б найбільш оптимальні умови
для інтенсифікації процесів обміну речовин. Однією з
основних передумов підвищення як молочної продуктивності, так і профілактики розладів травлення є
застосування пробіотичних кормових добавок, що
являють собою низькомолекулярні вуглеводи,
з’єднані між собою β-глікозидним зв’язком і можуть
розщеплюватися у верхньому відділі шлункового
тракту виключно нормальною мікрофлорою та є поживою, яка стимулює її розвиток. В кінцевому підсумку поліпшується загальний функціональний стан
організму тварин, підвищується продуктивність
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Результати та їх обговорення

Матеріал і методи досліджень

У процесі досліджень в годівлі корів використовували корми, які вироблялися безпосередньо у господарстві, і за період досліду (90 діб) піддослідні корови
всіх груп споживали практично однакову їх кількість,
поживність відповідно становила 1692 кг корм. од. та
227,7 кг перетравного протеїну.
В процесі проведення експеременту на дійних коровах тварини споживали корми господарського виробництва з введенням у структуру комбікорму
пробіотичної кормової добавки “ПРОГАЛ” в динаміці
6–10–15 г гол./добу, з метою визначення оптимальної
дози згодовування.
Загалом, варто зазначити використання у раціонах
піддослідних тварин пробіокормодобавки “ПРОГАЛ”
по-різному позначалось на низці годівельних параметрів, зокрема, позитивно вплинуло на інтенсивність
обмінних процесів в організмі корів, а звідси й на їх
молочну продуктивність.
Про інтенсивний перебіг обмінних процесів свідчить перерозподіл чисельності мікроорганімів, які
забезпечують засвоєння основних поживних речовин
кормів раціону (табл. 2).
Єфективність використання кормів тваринами, зокрема жуйними, великою мірою залежить від характеру рубцевої ферментації. Важливим фактором, що
визначає інтенсивність руменального бродіння, є
величина рН, яка у піддослідних корів коливалась в
межах оптимуму (6,82–6,98) і практично була на рівні
контрольної групи. Що стосується концентрації бактерій, то нами виявлено вірогідне зростання їхньої
чисельності, зокрема, амілолітичних та целюлозолітичних бактерій, кількісна перевага (третя і четверта
група) порівняно з контрольною відповідно складає
23,1–23,7 та 27,8–29,2% (P ˂ 0,001). Аналогічна картина спостерігається за кількістю протеолітичних
бактерій. Підвищений рівень наведених популяцій
мікроорганізмів у руменальному середовищі рубця
корів дослідних груп вказує на інтенсифікацію процесів поділу й розмноження клітин бактерій, їх росту, і,
як наслідок, супроводжується накопичення в останньому сирої мікробіальної маси.

В основу досліджень покладено завдання оптимізації процесу годівлі високопродуктивних корів симентальської породи за рахунок використання в складі раціону пробіокормодобавки “ПРОГАЛ”. Наукововиробничий дослід тривалістю три місяці проводився
у фермерському господарстві “Пчани-Денькович”
Жидачівського району Львівської області за схемою,
яка наведена у (табл. 1).
Таблиця 1
Схема науково-виробничого досліду, n = 10
Групи
1 – контрольна
2 – дослідна
3 – дослідна
4 – дослідна

Особливості годівлі
Основний раціон (ОР) – сіно злаковобобове – 15%, силос кукур. – 35%,
концентрати – 31%, премікс – 1%
ОР + “ПРОГАЛ” – 6 г гол/добу
ОР + “ПРОГАЛ” – 10 г гол/добу
ОР + “ПРОГАЛ” – 15 г гол/добу

Проби молока відбиралися в кінці кожного місяця
протягом останніх двох суміжних днів дослідного
періоду. Вихід молока, вміст в ньому жиру, білка,
лактози та кількості соматичних клітин визначали за
допомогою Milcoscan і Fosomatic.
На 30-, 50- і 70-ту добу досліду, через дві години
після годівлі за допомогою зонду від 4-ох корів з кожної групи брали зразки вмісту рубця, у якому визначали загальний і білковий азот (за Кельдалем), азот
аміаку (за Конвеєм), ЛЖК-в апараті Маркгама, рН- за
допомогою іонометра ЄВ-74, а також амілолітичну,
целюлозолітичну та протеолітичну активності (Vlizlo
et al., 2012).
Статистичну обробку отриманих результатів досліджень проводили за допомогою загальноприйнятих
методів варіаційної статистики з оцінкою (М), його
похибки (m) і розрахунками вірогідності різниць за
методом Стюдента з використанням програмного
забезпечення “Microsoft Excel 2003”.

Таблиця 2
Показники популяції мікроорганімів середовища рубця піддослідних корів (М ± m, n = 5)
Показники

контрольна 1

Групи тварин
дослідні
3

2
4
Мікроорганізми млн/мг:
-амілолітичні
9,97 ± 0,16
11,35 ± 0,23
12,27 ± 0,27***
12,33 ± 0,26***
-целюлозолітичні
8,85 ± 0,28
11,21 ± 0,39
11,31 ± 0,37***
11,43 ± 0,40***
-протеолітичні
3,69 ± 0,17
4,17 ± 0,37
4,21 ± 0,38
4,33 ± 0,38
рН
6,80 ± 0,01
6,82 ± 0,02
6,96 ± 0,03***
6,98 ± 0,04**
Сира біомаса бактерій, мг/100 мк
993 ± 21,3
1047 ± 24,5
1233 ± 25,3***
1257 ± 25,7***
Ензимна активність мікрофлори :
-амілолітична, тис. умов. амілоліт. од.
381 ± 13,7
415 ± 15,4
424 ± 16,1
425 ± 16,7
-целюлозолітична, %
15,23 ± 1,21
19,36 ± 1,29
20,53 ± 1,20
20,59 ± 1,21
-протеолітична, мекв. трозин, в 100 мл/хв
3,76 ± 0,19
3,84 ± 0,20
3,87 ± 0,27
3,88 ± 0,23
ЛЖК, ммоль/100 мл
9,73 ± 0,27
10,63 ± 0,33
11,63 ± 0,35**
11,61 ± 0,42**
Примітка: у цій та наступних таблицях ріниці вірогідності порівняно з контролем: * Р < 0,05; **P < 0,01; ***P < 0,001
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За аналогією, стосовно змін чисельності рубцевої
біоти у тварин дослідних груп цю закономірність
встановлено і у випадку з їх ензимною активністю, що
обумовило інтенсивний гідроліз вуглеводів кормів у
результаті чого спостерігається вірогідне зростання
(на 9,2–19,5%; P < 0,01) кількості ЛЖК. Адже відомо,
що леткі жирні кислоти: оцтова, пропіонова масляна,
слугують головним джерелом метаболічної енергії і

після всмоктування використовуються в організмі
лактуючих корів як попередники молочного жиру
(Ibatulin et al, 2015).
Однією із ключових ланок обміну речовин в організмі жуйних, яка дає оцінити ефективність годівлі
тварин за дії досліджуваного фактора є фізіологобіохімічні показники вмісту рубця (табл. 3).

Таблиця 3
Показники азотового і вуглеводного обміну у вмісті рубця піддослідних корів (М ± m, n = 5)
Показники

Групи корів
дослідні
2
3
84,50 ± 0,71***
85,73 ± 0,72***
23,51 ± 0,81
24,13 ± 0,80
60,99 ± 3,75
61,60 ± 3,67
38,78 ± 2,87
38,81 ± 2,86
3,93 ± 0,42
3,95 ± 0,22
5,3 ± 0,15***
4,7 ± 0,14***

контрольна
1
79,56 ± 0,67
20,87 ± 0,83
58,69 ± 3,73
38,73 ± 2,85
3,25 ± 0,21
7,5 ± 0,12

Загальний азот, мг %
Залишковий азот, мг %
Білковий азот, мг %
Азот аміаку, мг %
Сума цукрів, мг %
Лактат, ммоль

4
85,90 ± 0,72***
24,35 ± 0,92
61,61 ± 3,78
38,75 ± 2,88
3,96 ± 0,23
4,3 ± 0,16***

біологічного середовища за умов нашого досліду,
відстежується наступне (табл. 4). Так, концентрація
загального кислоторозчинного Фосфору вмісту рубця
корів дослідних груп переважає аналог контрольних –
на 29,7–29,9% (Р < 0,001). Стосовно переваги органічного фосфору дослідних груп над контрольною, то
цей показник становить 24,3–31,4%. Аналогічна тенденція спостерігається і у перевазі Фосфору РНК і
ДНК над контрольною групою. Порівнюючи різницю
за перерахованими фракціями фосфатів у вмісті рубця
корів дослідних груп, варто підкреслити очевидні
переваги реакцій гліколізу і процесів синтезу над
такими корів контрольної групи (Vovk et al., 2002;
Vojtovych, 2008; Polulix, 2012).

За результатами досліджень спостерігається наступна картина: у вмісті рубця корів дослідних груп
встановлено вірогідне зростання загального і білкового азоту відповідно на 6,2–8,0 і 3,9–4,9% (P ˂ 0,001)
порівняно з контрольною групою. Зростання концентрації загального та білкового азоту вказує на інтенсивну утилізацію аміаку мікрофлорою та поліпшення
умов її життєдіяльності. Так, за вмістом аміаку у вмісті рубця тварин дослідних груп виявлено його зменшення, що підтверджує позитивний вплив досліджуваного фактору на процеси, які відбуваються в руменальному середовищі.
Щодо обміну в рубці піддослідних корів фосфатів,
причетних до синтетичних та енергетичних процесів

Таблиця 4
Концентрація фосфорних сполук у вмістимому рубця та крові піддослідних корів (М ± m, n = 5), ммоль/л
Групи корів
Показники

контрольна 1

2

дослідні
3

4

рубець
Фосфор:
-загальний кислоторозчинний
-неорганічний
-органічний
РНК
ДНК

3,54 ± 0,17
7,19 ± 0,06
2,55 ± 0,12
605,9 ± 18,3
392,9 ± 20,1

10,53 ± 0,18***
7,36 ± 0,05
3,17 ± 0,19
673,3 ± 16,5
429,4 ± 13,4
кров

10,57 ± 0,18***
7,43 ± 0,09
3,24 ± 0,18
679,3 ± 16,7
433,1 ± 19,3

10,60 ± 0,19***
7,37 ± 0,13
3,35 ± 0,89
685,0 ± 21,3
435,4 ± 18,6

Фосфор:
-загальний кислоторозчинний
-неорганічний
-органічний
РНК
ДНК

2,55 ± 0,06
1,49 ± 0,02
1,06 ± 0,03
608,9 ± 3,26
267,0 ± 6,18

2,89 ± 0,03***
1,58 ± 0,02
1,33 ± 0,04
641,7 ± 4,51***
282,6 ± 10,43

2,91 ± 0,03***
1,66 ± 0,01***
1,25 ± 0,04
667,5 ± 5,3***
315,3 ± 11,2**

2,92 ± 0,04***
1,67 ± 0,01***
1,24 ± 0,04
661,7 ± 5,4***
318,6 ± 11,3**

Згодовування коровам в складі раціону пробіокормодобавки “ПРОГАЛ” суттєво позначилося і на рівні
(в межах фізіологічної норми) вмісту фосфатів у крові
тварин (табл. 4).
Зокрема, кількість загального кислоторозчинного
Фосфору в крові корів дослідних груп переважає ана-

логічний показник контрольної на 11,3–14,5%
(P ˂ 0,001), відповідно неорганічного – 6,0–12,1% і
органічного – на 25,5–17,9%. На тлі представленого у
міжгруповому порівнянні спостерігали також вищу на
5,4–9,6 і 5,8–19,3% концентрацію Фосфору РНК і
ДНК відповідно. Така тенденція є підтвердженням
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наростання процесів анаболізму в організмі тварин
дослідних груп або свідченням інтенсифікації окисного фосфорелювання, тобто акумулювання енергії, що

можна розцінювати як позитив впливу досліджуваного фактора на загальний функціональний стан організму тварин.

Таблиця 5
Молочна продуктивність та фізико-хімічні показники молока піддослідних корів, (М ± m, n = 10)
Поканики

контрольна 1

Середньодобовий надій молока :
натуральної жирності, кг
базисної жирності, кг
Вміст в молоці, %: жиру
білка
лактози
Густина, г/см2
СЗМЗ – сухий знежирений
молочний залишок, %

2

Групи корів
дослідні
3

4

21,5 ± 0,44
24,6 ± 0,52
3,89 ± 0,07
3,27 ± 0,02
4,94 ± 0,07
1027 ± 2,03

22,5 ± 0,46
26,2 ± 0,55*
3,96 ± 0,08
3,29 ± 0,03
5,09 ± 0,13
1029 ± 1,93

23,8 ± 0,51**
28,1 ± 0,56***
4,02 ± 0,09
3,31 ± 0,01
5,10 ± 0,12
1029 ± 1,93

23,0 ± 0,51*
27,1 ± 0,56**
4,00 ± 0,09
3,30 ± 0,02
5,18 ± 0,13
1030 ± 1,92

11,51 ± 0,07

11,71 ± 0,08

11,75 ± 0,07

11,73 ± 0,07
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Молочна продуктивність та фізико-хімічні показники молока піддослідних корів за обліковий період
наведено у (табл. 5). Середньодобовий надій натурального молока корів дослідних групп переважав
контрольну группу тварин на 4,7–10,7% (Р < 0,01–
0,001) і базисного – відповідно на 6,5–11,4%
(Р < 0,05–0,001). Відзначено підвищення рівня СЗМЗ
на 2,1%, а також тенденцію до зростання вмісту жиру,
загального білка та лактози відповідно на 3,3; 1,2 та
3,2%, і як наслідок – густини молока корів дослідних
груп, що вказує на поліпшення його якості та дає
підставу твердити про доцільність використання пробіотичної кормової добавки “ПРОГАЛ” у годівлі дійних корів.
Висновки
Проведені дослідження за оцінкою продуктивності
дії пробіотичної кормової добавки “ПРОГАЛ” на
фізіолого-біохімічні показники, загальний функціональний стан організму дійних корів, а також молочну
продуктивність, дають підставу твердити про доцільність її використання в структурі раціону за однотипової годівлі.
Оптимальною дозою введення в склад комбікорму
вважаємо 10 г гол./добу, максимальна доза може бути
не більше ніж 15 г гол./добу. При цьому необхідно
наголосити, що нами не відмічено побічного негативного впливу кормової добавки на загальний функціональний стан корів.
Подальші дослідження будуть спрямовані на оцінку якісних показників молока і виготовлених молочних продуктів за використання пробіокормодобавки
“ПРОГАЛ” у різних за типом годівлі раціонах як зимового, так і літнього періодів. Передбачено також
проведення досліджень на племінному молодняку і
нетелях великої рогатої худоби.
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We set the aim to study the effect of the blood influx of large gray geese and legart geese breeds on the
productive qualities of the obroshyno breed group of geese in the third generation) and the legarts that have
been highlighted in our previous publications. With the descendants of these crosses breeding and breeding
work was conducted in the direction of breeding and productive qualities improvement. For our research,
four groups of 50 birds each were compiled from the livestock of geese, which were kept separately for the
breeding and egg laying periods (from January to May) to ensure proper feeding and retention. The
average geese live weight at the beginning of oviposition were: females OS – 6.25 kg, OB – 6.35, OS ♀ (OS
♀ x BC ♂) – 6.45, OB ♀ (OB ♀ x legart) – 6.5; males OS – 7.15 kg, OB – 7.35, OS ♂ (OS ♀ x BC ♂) –
7.45, OB ♂ (OB ♀ x legart ♂) – 7.50 kg. The duration of oviposition was higher in purebred geese (groups
I and III) compared to domestic geese (groups II and IV). The average oviposition of the group I geese was
highest – 41.0 pcs/head and was dominated by the group II geese by 1.2%. The weight of OS of geese of
group III amounted to 40.6 pcs/head and was dominated by local geese of group IV by 2.9%. However,
domestic geese (groups II and IV), by weight of eggs, outperformed purebred geese (groups I and III) by 2.1
and 4.5%, respectively. The study of incubation qualities of eggs shows that the fertilization in purebred AB
and OS geese (groups I and III) was 83.9% and 83.0%, and the analogues from II and IV groups prevailed
by 0.4 and 0.5%, respectively. The higher hatchability of the geese was in hybrid geese (groups II and IV)
than in purebred OBS and geese OS (groups I and III). On the basis of the conducted researches the
following conclusions were made: 1. The productivity of geese AB of the breed group (group I) is
characterized by the following performance indicators: oviposition – 40.6 pcs. per head; egg weight –
153.2 g; fertilization – 83.5%; deductibility – 71.8%; live weight of geese at 9 weeks of age – males 4.05 kg,
females – 3.67 kg; conservation – 87.0%. 2. Local geese of OB x legart (group II) had lower productivity
rates: by 2.9%, they had a low fertility rate of 0.5%; fertility – 1.5%; live weight of geese at 9 weeks of age:
males – 6.7%, females – 4.6%; conservation – 2.0%; at higher egg mass by 2.1%. 3. Geese of the OS of the
breed group (group III) are characterized by the following performance indicators: oviposition – 40.6 pcs.
per head; egg weight – 153.2 g; fertilization – 83.0%; excretion rate – 71.0%; live weight of geese at 9
weeks of age – males 4.05 kg, females – 3.67 kg; conservation – 87.0%. 4. Local geese OS x ВS (group IV)
are characterized by lower indicators, respectively: with a yield of 2.9%, higher fertilization – 0.5%; with a
yield of 1.5%; live weight of geese at 9 weeks of age: males – 6.7%, females – 4.6%; conservation – by
2.0%; at higher egg mass by 4.5%.
Key words: obroshyno gray and white geese, legartas, reproductive qualities, oviposition, fertilization,
incubation qualities, feather qualities.

Репродуктивні та перо-пухові якості оброшинської породної групи гусей в
ІІІ поколінні при прилитті крові гусей великої сірої та породи легарт
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Нами ставилось завдання вивчити вплив прилиття крові гусей великої сірої породи та породи легарт на продуктивні якості
оброшинської породної групи гусей в ІІІ поколінні. В минулі роки ми проводили схрещування оброшинських сірих (ОС) і оброшинських білих гусей (ОБ) відповідно з великими сірими (ВС) та легартами, що відображено в наших попередніх публікаціях. З нащадками від цих схрещувань проводилася селекційно-племінна робота в напрямку покращення племінних і продуктивних якостей. Для
проведення досліджень нами із поголів’я гусей сформовано чотири групи птиці по 50 голів в кожній, які на період парування та
яйцекладки (з січня по травень) утримувалися роздільно із забезпеченням належного рівня годівлі та режиму утримання. Встановлено, що середня жива маса гусей на початок яйцекладки становила: самки ОС – 6,25 кг, ОБ – 6,35, ОС ♀ (ОС ♀ х ВС ♂) – 6,45,
ОБ ♀ (ОБ ♀ х легарт ♂) – 6,5; самці ОС – 7,15 кг, ОБ – 7,35, ОС ♂ (ОС ♀ х ВС ♂) – 7,45, ОБ ♂ (ОБ ♀ х легарт ♂) – 7,50 кг. Тривалість яйцекладки була вищою у чистопородних гусей (групи І і ІІІ), в порівнянні з помісними гусьми (групи ІІ і ІV). Середня несучість ОБ гусок І групи була найвищою – 41,0 шт/гол і переважала помісних гусей ІІ групи на 1,2%. Несучість ОС гусок ІІІ групи
становила – 40,6 шт/гол і переважала помісних гусей ІV групи на 2,9 %. Проте, помісні гуси (групи ІІ і ІV) за масою яєць переважали чистопородних гусей (групи І і ІІІ) на 2,1 і 4,5% відповідно. Вивчення інкубаційних якостей яєць свідчить, що запліднюваність у чистопородних ОБ та ОС гусей (групи І і ІІІ) становила 83,9% та 83,0%, а аналоги з ІІ і ІV груп переважали на 0,4 та
0,5% відповідно. Вища виводимість гусенят була у гібридних гусей (групи ІІ і ІV) ніж у чистопородних ОБ та ОС гусей (групи І і
ІІІ). На основі проведених досліджень зроблено наступні висновки: 1. Продуктивність гусей ОБ породної групи (І група) характеризується такими показниками продуктивності: несучість – 40,6 шт. на голову; маса яйця – 153,2 г; запліднюваність – 83,5%;
виводимість – 71,8%; жива маса гусей в 9-тижневому віці – самці 4,05 кг, самки – 3,67 кг; збереженість – 87,0%. 2. Помісні гуси
ОБ х легарт (ІІ група) мали нижчі показники продуктивності: за несучістю на 2,9%, проте мали вищу запліднюваність – 0,5%;
виводимість – 1,5%; живу масу гусей в 9-тижневому віці: самці – на 6,7%, самки – 4,6%; збереженістю – 2,0%; при вищій масі
яйця на 2,1%. 3. Гуси ОС породної групи (ІІІ група) характеризуються такими показниками продуктивності: несучість – 40,6 шт.
на голову; маса яйця – 153,2 г; запліднюваність – 83,0%; виводимість – 71,0%; жива маса гусей в 9-тижневому віці – самці 4,05 кг,
самки – 3,67 кг; збереженість – 87,0%. 4. Помісні гуси ОС х ВС (ІV група) характеризуються відповідно нижчими показниками: за
несучістю на 2,9%, вищою запліднюваністю – 0,5%; виводимістю – 1,5%; живою масою гусей в 9-тижневому віці: самці – на
6,7%, самки – 4,6%; збереженістю – на 2,0%; при вищій масі яйця на 4,5%.
Ключові слова: оброшинські сірі та білі гуси, легарти, репродуктивні якості, несучість, запліднюваність, інкубаційні якості,
якість пір’я.

ції посилюються депресивні явища (Solé et al., 2016;
Zaplatynsky, 2017). Отже, необхідно зберігати резерв
спадкової мінливості – генофонд, з якого можна періодично брати генетичний матеріал, котрий втрачається в процесі інтенсивної селекції у спеціалізованих
порід. Вивчення специфіки відтворення порід в комплексі з ознаками продуктивності дозволить прослідкувати процеси які призводять до депресії ознак і
удосконалити прийоми відтворення генофонду сільськогосподарської птиці (Sloboda & Sloboda, 2018).
Гусей традиційно розводять заради м’яса, жиру,
перо-пухової сировини та великої жирної печінки.
Гусяча перо-пухова сировина має попит на світовому ринку. Близько 95% виробництва (приблизно 87
тис. т) припадає на Китай. В Україні виробляється за
рік близько 10–12 т перо-пухової сировини прижиттєвого обскубування. Світові ціни на гусячий пух становлять 100–130 дол. США за 1 кг, на перо-пухову
сировину з вмістом пуху близько 30% – 50–58 дол.
США за 1 кг. Однак в Україні вони значно нижчі та
становлять залежно від якості 100–300 грн/кг.
В даний час є висока потреба в породах добре пристосованих до місцевих умов утримання, з високою
інтенсивністю росту та добрими відгодівельними якостями. Створення нових порід високопродуктивної
птиці неможливе без використання генетичної розмаїтості, властивої різним породам. Інтенсивна селекція
за
основними
продуктивними
показниками
обов’язково призводить до ослаблення ознак, які характеризують фізіологічний стан птиці, її життєздатність
(Petriv, 2016).
Мета роботи В процесі спеціалізованої селекції
посилюються депресивні явища, отже, необхідно зберігати резерв спадкової мінливості – генофонд, з якого

Вступ
У гусівництві України формується м’ясний напрямок, з використанням птиці з генетично обумовленими ознаками: інтенсивним ростом в ранньому віці,
здатністю до відгодівлі на жирну печінку, підвищениим виходом пера та пуху прижиттєвої обскубки
(Aghdam Shahryar & Lotfi, 2015; Orishchuk et al., 2017).
Удосконалення вітчизняного генетичного матеріалу
гусей можливе при наявності селекційних програм з
використанням ефективних селекційних методів, в
тому числі і схрещування. За багато років праці в
Інституті була створена породна група оброшинських
сірих та білих гусей, яка виведена методом схрещування місцевих білих, китайських сірих і великих
сірих гусей і поєднує в собі ознаки всіх цих порід:
значну кількість пуху і пір’я білих гусей з життєздатністю, невибагливістю до корму, ніжністю м’яса і
високою несучістю китайських, а також з великою
живою масою, скороспілістю і добрими м’ясними
якостями великих сірих гусей, які характеризуються
високими продуктивними якостями і доброю пристосованістю до природно кліматичних умов зони розведення (Sedilo, 2014; Petriv et al., 2018).
Актуальність теми. В даний час є висока потреба
в породах добре пристосованих до місцевих умов
утримання, з високою інтенсивністю росту та добрими відгодівельними якостями. Створення нових порід
високопродуктивної птиці неможливе без використання генетичної розмаїтості, властивої різним породам. Інтенсивна селекція за основними продуктивними показниками обов’язково призводить до ослаблення ознак, які характеризують фізіологічний стан птиці, її життєздатність. В процесі спеціалізованої селек-
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лася селекційно-племінна робота в напрямку покращення племінних і продуктивних якостей.
Селекційна робота проводилася шляхом індивідуально-масового відбору, спрямована на закріплення
стандартних для кожної породної групи ознак. Перед
початком племінного періоду самці та самки всіх
породних груп були індивідуально оцінені за екстер’єром, типовістю оперення, живою масою. Протягом продуктивного періоду на груповому рівні проводився облік несучості, заплідненості, виводимості
яєць, виводу молодняку. В добовому віці проведено
жорсткий відбір гусенят за екстер’єром. В процесі
вирощування гусенят з живою масою, меншою середнього значення по стаду, у 9- та 26-тижневому віці
було вибраковано. При цьому за зовнішніми ознаками
було проведено відбір гусей з добре розвинутими
м’ясними формами при відсутності у них дефектів
екстер’єру та визначалися проміри статей тіла асоційовані з м’ясними формами. В процесі вирощування
було враховано збереженість молодняку до 9тижневого віку.
З поголів’я гусей сформовано чотири групи птиці
по 50 голів в кожній, які на період парування та яйцекладки (з січня по травень) утримувалися роздільно із
забезпеченням належного рівня годівлі та режиму
утримання. Облік несучості проводився щоденно з
вирахуванням індексу форми яєць шляхом лінійного
вимірювання та зважування і відбору за цим показником та масою їх для інкубації. Нагромадження інкубаційних яєць та контроль за їх зберіганням проводився кожні 14 днів, після чого вони відправлялися на
інкубацію (Vlizlo, 2012).
Молодняк, починаючи з одноденного віку був позначений і поставлений на роздільне вирощування
згідно з генотипом. Годівлю до 3-тижневого віку,
здійснювали комбікормом. До 21-тижневого віку
досліджувався ріст та розвиток гусенят (подекадне
зважування та взяття основних промірів статей тіла).
У 2018 селекційна робота проводилася із застосуванням внутрішньопородного розведення оброшинських сірих і білих гусей в ІІІ поколінні, отриманих в
попередні роки, шляхом індивідуально-масового відбору та спрямована на закріплення стандартних ознак
(Petriv et al., 2018).

можна періодично брати генетичний матеріал, котрий
втрачається в процесі інтенсивної селекції у спеціалізованих порід.
Вивчення нами специфіки відтворення порід в
комплексі з ознаками продуктивності дозволить прослідкувати процеси які призводять до депресії ознак і
вдосконалити прийоми відтворення генофонду сільськогосподарської птиці, зокрема гусей (Bozhko, 1989;
Petriv et al., 2017).
В жодному племінному господарстві України не
займаються розведенням гусей оброшинської селекції. Отже, збереження, вдосконалення і нарощування
поголів’я цієї птиці та розробка нових моделей ведення гусівництва у господарствах різних форм власності
є актуальним завданням науки і практики на сьогоднішній день.
Універсальна продуктивність, невибагливість до
умов утримання, здатність споживати об’ємисті корми з високим рівнем клітковини ‒ якості, що підтверджують доцільність розведення гусей.
Наша робота базується на попередніх дослідженнях, які переконливо довели, що в умовах західного
регіону гуси оброшинської селекції добре пристосовані до місцевих умов годівлі та утримання і з ними
потрібно проводити селекційну роботу в напрямку
збереження, вдосконалення та розширенняїх популяції.
Матеріал і методи досліджень
У 2018 році нами ставилось завдання вивчити
вплив прилиття крові гусей великої сірої та породи
легарт на продуктивні якості оброшинської породної
групи гусей в ІІІ поколінні та зберегти генофонд оброшинських гусей.
Дослідження проводилися в лабораторії дрібного
тваринництва ІСГКР НААН та ДП ДГ “Миклашів”.
Основним методом племінної роботи є відбір і підбір особин з високими продуктивними якостями з
метою одержання однотипної птиці, яка б відповідала
запланованим параметрам продуктивності. В минулі
роки нами проводились схрещування оброшинських
сірих і білих гусей відповідно з великими сірими та
легартами. З нащадками від цих схрещувань проводиТаблиця 1
Схема досліду
ОБ ♂
Х

Породи і породні групи
ОБ х легарт ♂ (ІІІ покоління)
ОС ♂

ОБ ♀
ОБ х легарт ♀ (ІІІ покоління)
Х
ОС ♀
ОС х ВС ♀ (ІІІ покоління)
Примітка: ОБ – оброшинська біла; ОС – оброшинська сіра; ВС – велика сіра

Поголів’я помісних гусей, не задіяних у дослідженнях в 2018 році утримувалось окремо і отриманий від них молодняк реалізовувався господарствам
та населенню.

ОС х ВС ♂ (ІІІ покоління)

Х
Х

Результати та їх обговорення
Середня жива маса гусей на початок яйцекладки
становила: самки ОС – 6,25 кг, ОБ – 6,35, ОС ♀ (ОС ♀
х ВС ♂) – 6,45, ОБ ♀ (ОБ ♀ х легарт ♂) – 6,5; самці
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ОС – 7,15 кг, ОБ – 7,35, ОС ♂ (ОС ♀ х ВС ♂) – 7,45,
ОБ ♂ (ОБ ♀ х легарт ♂) – 7,50 кг.
Несучість – важлива ознака продуктивності, яка
залежить від породних та індивідуальних особливостей птиці і умов утримання та годівлі.

Одним з важливих показників в оцінці продуктивних і племінних якостей є маса яйця, яка повязана із
статевою зрілістю, віком, несучістю, інкубаційними
якостями яєць і живою масою в одноденному віці.

Таблиця 2
Несучість та інкубаційні показники яєць, n = 50
Показники
Тривалість яйцекладки, днів
Середня несучість гусок, шт. яєць
Середня маса яйця, г
Довжина яйця, мм
Ширина яйця, мм
Індекс форми, %
Міцність шкаралупи, кг/мм2
Товщина шкаралупи, мм

Група гусей
ІІ
ІІІ
100 ± 5,20
97 ± 4,80
40,5 ± 1,80
40,6 ± 2,10
162,4 ± 2,90
153,2 ± 3,0
84,4 ± 0,20
83,2 ± 0,19
56,1 ± 0,18
56,4 ± 0,16
66,5
67,5
2,17
2,15
0,42
0,44

І
103 ± 4,60
41,0 ± 1,10
159,1 ± 2,10
84,0 ± 0,15
56,5 ± 0,12
67,3
2,13
0,43

Аналізуючи дані табл. 2, видно, що тривалість яйцекладки була вищою у чистопородних гусей (групи І
і ІІІ), в порівнянні з помісними гусьми (групи ІІ і ІV).
Середня несучість ОБ гусок І групи була найвищою –
41,0 шт/гол і переважала помісних гусей ІІ групи на
1,2%. Несучість ОС гусок ІІІ групи становила – 40,6
шт/гол і переважала помісних гусей ІV групи на 2,9%.
Проте, помісні гуси (групи ІІ і ІV) за масою яєць пе-

ІV
93 ± 5,40
39, 8 ± 1,30
160,1 ± 2,30
84,1 ± 0,13
56,2 ± 0,11
66,8
2,16
0,45

реважали чистопородних гусей (групи І і ІІІ) на 2,1 і
4,5% відповідно.
Вивчення інкубаційних якостей яєць (табл. 3) свідчить, що запліднюваність у чистопородних ОБ та ОС
гусей (групи І і ІІІ) становила 83,9% та 83,0%, а аналоги з ІІ і ІV груп переважали на 0,4 та 0,5% відповідно. Вища виводимість гусенят була у гібридних гусей
(групи ІІ і ІV) ніж у чистопородних ОБ та ОС гусей
(групи І і ІІІ).

Таблиця 3
Результати інкубації яєць
Група
І
ІІ
ІІІ
IV

Запліднюваність, %
83,9
84,3
83,0
83,5

Задохлики, %
9,2
7,4
12,5
10,5

Отже, за результатами показників запліднюваності
та збереженості переважала І і ІІ група (табл. 3).

Вивід гусенят, %
75,1
76,5
71,0
72,5

Збереженість, %
92,0
91,8
87,0
89,0

Вивчення росту і розвитку пір’я гусей на різних
стадіях онтогенезу є одним з інформативних показників племінних і продуктивних якостей птиці.

Таблиця 4
Фракційний склад перо-пухової сировини молодняка гусей, %
Перо

Пух

Групи
гусей

Зріле

Незріле

І
ІІ
ІІІ
ІV

66,8
67,2
68,0
68,6

7,5
8,7
6,3
7,1

І
ІІ
ІІІ
ІV

60,9
58,7
59,5
61,0

2,4
3,3
1,2
2,3

Зріле
11 тижнів
13,7
14,1
15,6
15,3
18 тижнів
33,4
35,8
34,7
32,2

Аналізуючи наведені дані видно, що вміст пуху в
перо-пуховій сировині одержаній при першому скубанні невисокий і становить 13,7–15,6%. При другому
скубанні вміст пуху зростає більш ніж у два рази і

Незріле

Засміченість,
%

5,2
4,6
4,8
4,1

5,8
5,4
5,3
4,9

0,8
1,2
2,2
1,7

2,5
1,0
2,4
2,8

складає 32,2–35,8%. Оброшинські сірі гуси мають
дещо вищі показники пера і пуху порівняно з оброшинськими білими (але, а в той же час їх сировина
містила більше незрілого пера і пуху) статистично
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вірогідної різниці між групами за вмістом перопухової сировини нами не виявлено. Але оброшинські
сірі проявляють тенденцію до покращення своїх перопухових якостей.
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Висновки
1. Продуктивність гусей оброшинської білої породної групи (І група) характеризується такими показниками продуктивності: несучість – 40,6 шт. на голову; маса яйця – 153,2 г; запліднюваність – 83,5%;
виводимість – 71,8%; жива маса гусей в 9-тижневому
віці – самці 4,05 кг, самки – 3,67 кг; збереженість –
87,0%.
2. Помісні гуси ОБ х легарт (ІІ група) мали нижчі
показники продуктивності: за несучістю на 2,9%,
проте мали вищу запліднюваність – 0,5%; виводимість – 1,5%; живу масу гусей в 9-тижневому віці:
самці – на 6,7%, самки – 4,6%; збереженістю – 2,0%;
при вищій масі яйця на 2,1%.
3. Гуси оброшинської сірої породної групи (ІІІ
група) характеризуються такими показниками продуктивності: несучість – 40,6 шт. на голову; маса яйця –
153,2 г; запліднюваність – 83,0%; виводимість –
71,0%; жива маса гусей в 9-тижневому віці – самці
4,05 кг, самки – 3,67 кг; збереженість – 87,0%.
4. Помісні гуси ОС х ВС (ІV група) характеризуються відповідно нижчими показниками: за несучістю
на 2,9%, проте вони мали вищу запліднюваність –
0,5%; виводимість – 1,5%; живу масу гусей в 9тижневому віці: самці – на 6,7%, самки – 4,6%; збереженість – 2,0%; при вищій масі яйця на 4,5%.
5. Статистично вірогідної різниці між групами за
вмістом перо-пухової сировини нами не виявлено.
Перспективи подальших досліджень. В майбутньому ми плануємо проводити дослідження із наявним поголів’ям гусей для ще кращої консолідації
бажаних ознак продуктивності та відтворювальних
здатностей гусей, та значного збільшення поголів’я
цих птахів в господарствах усіх форм власності в
західному регіоні.
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The results of studies of the exterior characteristics of first-calf cows and their descendants of different
generations are presented. The studies were conducted at high-producing herds (average yields per a cow
about 10000 kg) LLC “Veleten” of the Glukhiv district of Sumy region and PJSC “Plemzavod “Stepnoy” of
the Kamyansko-Dniprovskyy district of Zaporizhzhya region created out of the absorption crossing of the
Ukrainian Black-and-White dairy breed females with Holstein breeders, first-calf cows and their
descendants of the first, second, and at PJSC “Plemzavod “Stepnoy” – also of third generations. The
sample of animals includes 62.5–100% share of Holstein inheritance. There was some differentiation
between the cows of the controlled herds according to the investigated body measurements: the first-calf
cows of PJSC “Plemzavod “Stepnoy” were highly dominated the herdmates of LLC “Veleten” by height at
the withers by 3.2, chest depth by 1.4, chest girth by the shoulder by 1.2 and oblique body length – by 1.7
cm, but were inferior to them in chest width by 0.8 (P < 0.05), width of oysters – by 0.4 and girth of wrist –
by 0.3 cm (P < 0.001). The cows of both farms, by all studied exterior characteristics, outweighed their
descendants of different generations, which is explained by the lower age of first calving for daughters,
grandchildren and great-grandchildren than the cows from which they came. However, such a slight,
although in most cases, probable differentiation between the exterior features of the cows and their
descendants of the above generations appears to be the result of a better level of animal production of each
successive generation, as indicated by their milk yields for the first lactation. However, according to all the
investigated measurements (exception – width of oysters of cows of all generations and girth of wrist in the
descendants of the second and third generations) animals of both controlled herds outperformed the target
parameters of exterior characteristics for the first-calf cows of the desired type of Ukrainian Black-andWhite dairy breed. The analysis of body structure indices shows that the first-calf cows under control and
their descendants of different generations were characterized by the type of body structure characteristic of
dairy cattle. Between the body measurements of animals and their descendants of different generations,
different strengths and directions of communication are established. The correlation coefficients between
the exterior characteristics of cows and their daughters in LLC “Veleten”, depending on the size, were in
the range -0.05 – +0.15, in cows and their granddaughters, within -0.15 – +0.06, and the regression
coefficients are within -0.05 – +0.19 and -0.15 – +0.05, respectively. In PJSC “Plemzavod “Stepnoy” the
relative variability of body measurements in cows and their descendants of the first, second and third
generations was -0.07 – +0.23, respectively; -0.19 – +0.14 and -0.33 – +0.26, and regression coefficients
ranged from -0.04 to +0.14; from -0.17 to +0.07 and from -0.47 to +0.16. It should be noted that in both
farms the correlation coefficients between the exterior features of animals of different generations were by
no means probable, and the regression coefficients were only reliable between the chest depth behind the
shoulders of cows and their daughters in LLC “Velyten” and between heights in the cows' hedge and their
great-grandchildren at PJSC “Plemzavod “Stepnoy”.
Key words: body measurements, body structure indices, first-calf cows, daughters, granddaughters,
great-grandchildren, correlation coefficients, regression coefficients.

Scientific Messenger LNUVMB. Series: Agricultural sciences, 2019, vol. 21, no 91

76

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 2019, т 21, № 91

Екстер’єрні особливості корів та їх потомків різних генерацій у
високопродуктивних стадах
Є.І. Федорович1, С.І. Филь2, П.В. Боднар3
1

Інститут біології тварин НААН, м. Львів, Україна
Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН, с. Чубинське, Україна
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Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, м. Львів,
Україна
2

Наведено результати досліджень ознак екстер’єру корів-первісток та їх потомків різних генерацій. Дослідження проведені у
високопродуктивних стадах (середній надій на корову близько 10000 кг) ТОВ “Велетень” Глухівського району Сумської області та
ПАТ “Племзавод “Стєпной” Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області, створених за поглинального схрещування
маток української чорно-рябої молочної породи з голштинськими плідниками, на коровах-первістках та їх нащадках першого,
другого, а в ПАТ “Племзавод “Стєпной” – ще й третього поколінь У вибірку ввійшли тварини з часткою спадковості голштинів
62,5–100%. Між коровами підконтрольних стад за досліджуваними промірами тіла спостерігалася певна диференціація: первістки ПАТ “Племзавод “Стєпной” високовірогідно переважали ровесниць ТОВ “Велетень” за висотою в холці на 3,2, глибиною грудей – на 1,4, обхватом грудей за лопатками – на 1,2 та косою довжиною тулуба – на 1,7 см, однак поступалися їм за шириною
грудей на 0,8 (Р < 0,05), шириною в маклаках – на 0,4 та обхватом п’ястка – на 0,3 см (Р < 0,001). Корови обох господарств за
всіма досліджуваними ознаками екстер’єру переважали своїх потомків різних генерацій, що пояснюється меншим віком першого
отелення у дочок, онучок та правнучок, ніж у корів, від яких вони походили. Проте така незначна, хоча у більшості випадків і
вірогідна диференціація між ознаками екстер’єру у корів та їх потомків вищезазначених генерацій, мабуть, є результатом кращого рівня вирощування тварин кожного наступного покоління, на що вказують їхні надої за першу лактацію. Втім, за всіма
досліджуваними промірами (виняток – ширина в маклаках у корів усіх генерацій та обхват п’ястка у потомків другого й третього поколінь) тварини обох підконтрольних стад переважали цільові параметри ознак екстер’єру для корів-первісток бажаного
типу української чорно-рябої молочної породи. Аналіз індексів будови тіла свідчить, що корови-первістки підконтрольних стад та
їх потомки різних генерацій відзначалися характерним для молочної худоби типом будови тіла. Між промірами тіла тварин та їх
потомків різних поколінь встановлені різної сили та напряму зв’язки. Коефіцієнти кореляції між ознаками екстер’єру корів та їх
дочок у ТОВ “Велетень”, залежно від проміру, перебували в межах -0,05 – +0,15, у корів та їх онучок – в межах -0,15 – +0,06, а
коефіцієнти регресії – відповідно в межах -0,05 – +0,19 та -0,15 – +0,05. У ПАТ “Племзавод “Стєпной”” співвідносна мінливість
промірів тіла у корів та їх потомків першого, другого й третього поколінь становила відповідно -0,07 – +0,23; -0,19 – +0,14 та
-0,33 – +0,26, а коефіцієнти регресії коливалися від -0,04 до +0,14; від -0,17 до +0,07 та від -0,47 до +0,16. Варто зазначити, що у
тварин обох господарств коефіцієнти кореляції між ознаками екстер’єру тварин різних генерацій у жодному випадку не були
вірогідними, а коефіцієнти регресії достовірними були лише між проміром обхвату грудей за лопатками у корів та їх дочок у ТОВ
“Велетень” та між проміром висоти в холці корів та їх правнучок у ПАТ “Племзавод “Стєпной””.
Ключові слова: проміри тіла, індекси будови тіла, корови-первістки, дочки, онучки, правнучки, коефіцієнти кореляції, коефіцієнти регресії.

З огляду на зазначене, метою наших досліджень
було вивчити екстер’єр корів-первісток різних генерацій у високопродуктивних стадах чорно-рябої худоби.

Вступ
Важливою складовою у комплексній системі селекції молочної худоби є оцінка та добір тварин за зовнішніми формами і пропорціями будови тіла
(Zavadilová et al., 2011; Prokhorenko, 2013). Характеристика зовнішніх форм будови тіла тварин дає можливість виявити недоліки і вади екстер’єру, встановити відмінності за зовнішнім виглядом між окремими
групами тварин, виділити бажаний тип для спрямованого добору та підбору (Klopenko et al., 2018), отримати уявлення про конституціональну міцність, здоров’я організму, про відповідність його тим умовам, у
яких він існує, і в зв’язку з тією основною продуктивністю, заради якої цих тварин розводять (Fedorovych,
2015).
Практикою країн з розвиненим молочним скотарством доведено, що кращі за екстер’єрними якостями
тварини зазвичай характеризуються високою молочною продуктивністю, доброю відтворною здатністю
та продуктивним довголіттям (Prahov et al., 2010;
Stoljar, 2011; Fedorovych, 2015; Poslavska et al., 2016).
Існуюча мінливість успадковуваності ознак екстер’єру мотивує необхідність постійного генетичного
моніторингу селекційних стад за її ступенем
(Khmelnychiyi, 2018).

Матеріал і методи досліджень
Дослідження проведені у високопродуктивних
стадах (середній надій на корову близько 10000 кг)
ТОВ “Велетень” Глухівського району Сумської області та ПАТ “Племзавод “Стєпной” Кам’янськоДніпровського району Запорізької області, створених
за поглинального схрещування маток української
чорно-рябої молочної породи з голштинськими плідниками, на коровах-первістках та їх нащадках першого, другого, а в ПАТ “Племзавод “Стєпной” – ще й
третього поколінь У вибірку ввійшли тварини з часткою спадковості голштинів 62,5–100%.
Екстер’єр первісток оцінювали за даними зоотехнічного обліку та результатами власних досліджень.
При цьому враховували такі проміри тіла: висота в
холці, глибина грудей, ширина грудей, обхват грудей
за лопатками, коса довжина тулуба (палицею), ширина в маклаках (клубах), обхват п’ястка. Шляхом співвідношення відповідних промірів вираховували індекси будови тіла тварин (Sirackyj et al., 2001).
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Для визначення характеру, напряму і величини
зв’язку промірів тіла у корів та їх потомків різних
генерацій обчислювали коефіцієнти кореляції (r) та
регресії (R) за загальновідомими формулами.
Статистичну обробку даних здійснювали за допомогою програмного пакету Microsoft Exсel за
Г.Ф. Лакіним (Lakyn, 1990). Різницю між середніми
значеннями вважали статистично вірогідною при Р <
0,05 (*), Р < 0,01 (**), Р < 0,001 (***).

Результати та їх обговорення
Аналіз екстер’єрних особливостей корів-первісток
у підконтрольних стадах свідчить, що піддослідні
тварини мали характерний для молочної худоби тип
будови тіла (табл. 1). Водночас за досліджуваними
промірами між ними спостерігалася певна диференціація. Так, первістки ПАТ “Племзавод “Стєпной” високовірогідно переважали ровесниць ТОВ “Велетень”
за висотою в холці на 3,2, глибиною грудей – на 1,4,
обхватом грудей за лопатками – на 1,2 та косою довжиною тулуба – на 1,7 см, однак поступалися їм за
шириною грудей на 0,8 (Р < 0,05), шириною в маклаках – на 0,4 та обхватом п’ястка – на 0,3 см
(Р < 0,001).

Таблиця 1
Проміри тіла корів-первісток у підконтрольних стадах
Назва проміру
Висота в холці
Глибина грудей
Ширина грудей
Обхват грудей за лопатками
Коса довжина тулуба
Ширина в маклаках (клубах)
Обхват п’ястка

ТОВ “Велетень” (n = 302)
M±m
Cv, %
137,6 ± 0,16
2,0
72,7 ± 0,24
5,7
49,4 ± 0,27
9,6
195,8 ± 0,29
2,5
163,0 ± 0,36
3,9
50,7 ± 0,21
7,3
18,4 ± 0,03
2,6

Успіх селекції корів за екстер’єром у молочному
скотарстві, як свідчить практика зоотехнії, залежить
від ступеня успадковуваності того чи іншого проміру
тіла. Високий ступінь успадковуваності ознак екстер’єру, за умов цілеспрямованого добору й підбору
тварин за екстер’єрним типом, дозволяє прискорити
селекційний прогрес. Результати досліджень свідчать,
що потомки піддослідних корів у ТОВ “Велетень”
поступалися їм за всіма досліджуваними промірами

ПАТ “Племзавод “Стєпной”” (n = 284)
M±m
Cv, %
140,8 ± 0,12***
1,5
74,1 ± 0,20***
4,7
48,6 ± 0,24*
8,4
197,0 ± 0,12
1,0
164,7 ± 0,21
2,2
50,3 ± 0,15
5,1
18,1 ± 0,02***
2,3

(табл. 2). Так, дочки поступалися своїм матерям за
висотою в холці на 1,0 (Р < 0,01), а онучки – на 0,4 см,
за глибиною грудей – відповідно на 1,5 (Р < 0,01) і
0,7, за шириною грудей – на 1,4 (Р < 0,05) і 0,6, за
обхватом грудей за лопатками – на 4,1 (Р < 0,001) і 4,6
(Р < 0,001), за косою довжиною тулуба – на 4,5
(Р < 0,001) і 2,6 (Р < 0,05), за шириною в маклаках –
на 1,6 (Р<0,001) і 1,0 та за обхватом п’ястка – на 0,1 і
0,1 см.

Таблиця 2
Проміри тіла корів-первісток та їх потомків у ТОВ “Велетень”, M ± m
Назва проміру
Висота в холці
Глибина грудей
Ширина грудей
Обхват грудей за лопатками
Коса довжина тулуба
Ширина в маклаках
Обхват п’ястка

Корови
138,2 ± 0,24
73,6 ± 0,40
50,2 ± 0,38
198,4 ± 0,34
165,7 ± 0,53
51,7 ± 0,29
18,2 ± 0,04

Дочки
n = 121
137,2 ± 0,25**
72,1 ± 0,36**
48,8 ± 0,44*
194,2 ± 0,45***
161,2 ± 0,53***
50,1 ± 0,36***
18,1 ± 0,04

Корови
137,6 ± 0,42
72,3 ± 0,58
48,8 ± 0,46
197,4 ± 0,58
163,1 ± 0,83
50,7 ± 0,38
18,0 ± 0,08

Онучки
n = 47
137,2 ± 0,44
71,6 ± 0,60
48,2 ± 0,87
192,8 ± 0,76***
160,5 ± 0,95*
49,7 ± 0,59
17,9 ± 0,07

лактацію: у матерів – 6614 кг, у дочок – 8155 кг, в
онучок – 8605 кг.
У ПАТ “Племзавод “Стєпной”” у первісток різних
генерацій за ознаками екстер’єру спостерігалася подібна тенденція (табл. 3). Дочки поступалися матерям
за висотою в холці на 0,9 (Р < 0,01), за глибиною грудей – на 1,0, за шириною грудей – на 3,3 (Р < 0,001),
за обхватом грудей за лопатками – на 0,9 (Р<0,001), за
косою довжиною тулуба – на 1,6 (Р < 0,01), за шириною в маклаках – на 1,9 см (Р < 0,001) і лише за обхватом п’ястка різниці не виявлено.

Втім, варто зазначити, що менші показники промірів у потомків першої та другої генерації аж ніяк не
свідчать про низьку успадковуваність ними ознак
екстер’єру від матерів. Ця різниця пояснюється меншим віком першого отелення у дочок (25,3 місяця) та
онучок (24,2 місяця), ніж у корів, від яких вони походили (30,7 і 29,9 місяця відповідно). Проте така незначна, хоча у більшості випадків і вірогідна диференціація між ознаками екстер’єру у корів та їх потомків вищезазначених генерацій, мабуть, є результатом
кращого рівня вирощування тварин кожного наступного покоління, про що свідчать їхні надої за першу
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Таблиця 3
Проміри тіла корів-первісток та їх потомків у ПАТ “Племзавод “Стєпной”, M ± m
Назва проміру

Корови

Дочки
n = 83
Висота в холці
141,4 ± 0,21 140,5 ± 0,24**
Глибина грудей
74,8 ± 0,53 73,8 ± 0,33
Ширина грудей
50,9 ± 0,68 47,6 ± 0,20***
Обхват грудей за лопатками 197,0 ± 0,18 196,1 ± 0,17***
Коса довжина тулуба
164,8 ± 0,45 163,2 ± 0,26**
Ширина в маклаках
51,6 ± 0,40 49,7 ± 0,18***
Обхват п’ястка
18,0 ± 0,05 18,0 ± 0,04

Корови

Онучки
n = 58
141,5 ± 0,27 140,8 ± 0,26
75,4 ± 0,56
74,3 ± 0,28
50,5 ± 0,72
48,4 ± 0,42*
197,0 ± 0,22 195,2 ± 0,30***
164,9 ± 0,50 161,7 ± 0,52**
51,7 ± 0,46
50,0 ± 0,18***
18,0 ± 0,07
17,9 ± 0,06

Корови

Правнучки
n = 25
141,4 ± 0,33
140,1 ± 0,46*
75,3 ± 0,63
73,0 ± 0,62**
50,6 ± 1,22
47,1 ± 0,52**
196,6 ± 0,37
194,7 ± 0,32***
164,5 ± 0,69
162,2 ± 0,37**
51,3 ± 0,65
49,5 ± 0,40*
17,9 ± 0,08
17,8 ± 0,11

Оцінюючи екстер’єр молочної худоби за допомогою промірів тіла, не завжди можна охарактеризувати
пропорційність та гармонійність розвитку організму
тварин. Більш об’єктивно оцінити розвиток окремих
статей, їх вікову мінливість, визначити тип будови
тіла та вивчити їх зв’язок із напрямом і рівнем продуктивності тварин у певних господарських умовах
можна, використавши співвідносне поєднання промірів, виражене у відносних одиницях індексів.
Встановлено, що корови-первістки підконтрольних стад відрізнялися між собою за індексами будови
тіла (табл. 4). Однак за індексами довгоногості, збитості та вираженості типу, які характеризують не лише
породні, але й типові та продуктивні якості тварин,
різниця між ними була незначною і недостовірною.
Значення цих індексів вказують на чітко виражений
молочний тип піддослідних корів.

Різниця між коровами та їх онучками за вищенаведеними ознаками екстер’єру становила відповідно
0,7; 1,1; 2,1 (Р < 0,05), 1,8 (Р < 0,001), 3,2 (Р < 0,01),
1,7 (Р < 0,001) та 0,1 см, а між коровами і їх правнучками – 1,3 (Р < 0,05), 2,3 (Р < 0,01), 3,5 (Р < 0,01), 1,9
(Р < 0,001), 2,3 (Р < 0,01), 1,8 (Р < 0,05) та 0,1 см. Варто відмітити, що найсуттєвіша різниця між коровами
та їх нащадками наступних поколінь спостерігалася за
шириною грудей та косою довжиною тулуба.
Втім, за всіма досліджуваними промірами (виняток – ширина в маклаках у корів усіх генерацій та
обхват п’ястка у потомків другого й третього поколінь) тварини обох підконтрольних стад переважали
цільові параметри ознак екстер’єру для корівпервісток бажаного типу української чорно-рябої
молочної породи (Melnyk et al., 2003).

Таблиця 4
Індекси будови тіла корів-первісток у підконтрольних стадах
ТОВ “Велетень” (n = 302)
ПАТ “Племзавод “Стєпной”” (n = 284)
M ± m, %
Cv, %
M ± m, %
Cv, %
Довгоногості (високоногості)
47,2 ± 0,17
6,2
47,4 ± 0,15
5,2
Розтягнутості (формату)
118,5 ± 0,27
4,0
117,0 ± 0,16***
2,4
Грудний
68,0 ± 0,37
9,5
65,7 ± 0,34***
8,8
Глибокогрудості
52,8 ± 0,17
5,6
52,6 ± 0,15
4,6
Тазогрудний
97,4 ± 0,38
6,8
96,6 ± 0,37
6,4
8,2
Широкогрудості
35,9 ± 0,20
9,7
34,5 ± 0,17***
Збитості (компактності)
120,3 ± 0,27
3,8
120,6 ± 0,18
2,5
Костистості
13,4 ± 0,02
3,3
12,9 ± 0,02***
2,8
Масивності
142,3 ± 0,22
2,7
139,9 ± 0,15***
1,8
Масивності за Дюрстом
58,8 ± 0,52
1,5
59,3 ± 0,43
1,2
Ейрисомії
33,3 ± 0,14
7,4
32,4 ± 0,11***
5,8
5,9
Лептосомії
72,7 ± 0,33
7,9
70,2 ± 0,25***
Вираженості типу
23,6 ± 0,13
9,4
23,3 ± 0,12*
8,3
Індекс статі
103,1 ± 0,37
6,2
103,9 ± 0,34
5,5
Округлості ребер
135,1 ± 0,47
6,0
132,9 ± 0,41***
5,2
603,5 ± 4,75
13,7
626,1 ± 3,50
9,7
УОТ1 (І)
УОТ1 (ІІ)
498,5 ± 2,12
7,4
508,9 ± 0,88
3,0
Примітка: у цій і наступних таблицях: 1УОТ – умовний об’єм тулуба (за Ю. Полупаном)
Назва індексу

На розвиток первісток піддослідних господарств у
напрямку молочного типу вказують також невеликі
значення індексу костистості (12,9–13,4%).
Про гармонійність розвитку організму тварин,
особливо у довжину, можна судити за індексом розтягнутості. За цим індексом первістки ТОВ “Велетень”
високодостовірно переважали ровесниць ПАТ “Племзавод “Стєпной” на 2,7%. Втім, його значення у тва-

рин обох господарств також свідчать про їх розвиток
у напрямку молочного типу.
Важливе значення для оцінки грудної клітки має
застосування індексів, які характеризують її розвиток,
а саме: грудного, тазогрудного, ширикогрудості та
глибокогрудості. Більшими значеннями цих індексів
відзначалися тварини ТОВ “Велетень”, проте, це можна пояснити меншим віком отелення первісток у
ПАТ “Племзавод “Стєпной”.
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Тварини підконтрольних стад відрізнялися між собою за індексами ейрисомії та лептосомії, значення
яких свідчать, що корови першого господарства були
більш широкотілими ніж другого. За індексами масивності та округлості ребер перевага була також на
боці первісток ТОВ “Велетень”, а за індексами масивності за Дюрстом, округлості ребер, індексом статі та
умовним об’ємом тулуба (за Ю. Полупаном І і ІІ) –
уже на боці ровесниць ПАТ “Племзавод “Стєпной”.

Спостерігалася диференціація за досліджуваними
індексами будови тіла і між коровами та їх потомками
різних поколінь. У ТОВ “Велетень” дочки майже за
всіма індексами поступалися матерям і лише за індексами довгоногості, збитості і тазогрудним – незначно
переважали їх (табл. 5). Варто зазначити, що різниця
між досліджуваними групами тварин була достовірною лише за індексами масивності, масивності за
Дюрстом, лептосомії та умовним об’ємом тулуба (за
Ю. Полупаном І і ІІ).

Таблиця 5
Індекси будови тіла корів-первісток та їх потомків у ТОВ “Велетень”, % (M ± m)
Корови

Назва індексу
Довгоногості
Розтягнутості
Грудний
Глибокогрудості
Тазогрудний
Широкогрудості
Збитості
Костистості
Масивності
Масивності за Дюрстом
Ейрисомії
Лептосомії
Вираженості типу
Індекс статі
Округлості ребер
УОТ (І)
УОТ (IІ)

46,8 ± 0,29
119,9 ± 0,40
68,4 ± 0,50
53,2 ± 0,29
97,1 ± 0,43
36,4 ± 0,28
119,9 ± 0,39
13,2 ± 0,04
143,6 ± 0,31
61,5 ± 0,86
33,6 ± 0,19
73,8 ± 0,47
23,8 ± 0,16
103,2 ± 0,45
135,4 ± 0,81
633,1 ± 7,57
519,9 ± 2,72

Дочки
n = 121
47,5 ± 0,26
117,5 ± 0,40
67,9 ± 0,64
52,5 ± 0,26
97,6 ± 0,67
35,6 ± 0,33
120,6 ± 0,42
13,2 ± 0,04***
141,6 ± 0,34***
56,9 ± 0,74***
33,2 ± 0,24
72,1 ± 0,55*
23,8 ± 0,21
102,9 ± 0,62
135,1 ± 0,72
584,3 ± 7,15***
484,5 ± 3,15***

Онучки майже за всіма індексами (виняток – індекси довгоногості, костистості, вираженості типу та
тазогрудний) також поступалися піддослідним коровам, проте достовірна різниця була виявлена лише за
індексом масивності та умовним об’ємом тулуба (за
Ю. Полупаном ІІ).
У ПАТ “Племзавод “Стєпной” потомки першої,
другої та третьої генерацій поступалися піддослідним

Корови
47,4 ± 0,41
118,5 ± 0,61
67,6 ± 0,80
52,6 ± 0,41
96,2 ± 0,66
35,5 ± 0,35
121,1 ± 0,64
13,1 ± 0,07
143,5 ± 0,59
57,7 ± 0,90
33,1 ± 0,27
72,4 ± 0,60
23,5 ± 0,24
104,2 ± 0,76
136,9 ± 1,21
600,0 ± 8,82
506,5 ± 4,45

Онучки
n = 47
47,8 ± 0,44
117,1 ± 0,84
67,3 ± 1,22
52,2 ± 0,44
97,0 ± 1,28
35,1 ± 0,63
120,3 ± 0,89
13,1 ± 0,07
140,6 ± 0,62***
55,6 ± 0,13
32,9 ± 0,45
71,4 ± 0,97
23,6 ± 0,47
103,8 ± 1,22
135,0 ± 1,15
573,2 ± 11,13
475,5 ± 4,76***

коровам за індексами розтягнутості, грудним, тазогрудним, глибокогрудості, широкогрудості, масивності
за Дюрстом, ейрисомії, лептосомії, вираженості типу
та умовним об’ємом тулуба (за Ю. Полупаном І і ІІ) і
переважали їх за індексами довгоногості, збитості,
масивності та округлості ребер (табл. 6).

Таблиця 6
Індекси будови тіла корів-первісток та їх потомків у ПАТ “Племзавод “Стєпной”, % (M ± m)
Назва проміру
Довгоногості
Розтягнутості
Грудний
Глибокогрудості
Тазогрудний
Широкогрудості
Збитості
Костистості
Масивності
Масивності за Дюрстом
Ейрисомії
Лептосомії
Вираженості типу
Індекс статі
Округлості ребер
УОТ (І)
УОТ (IІ)

Корови

Дочки
n = 83
47,1 ± 0,38
47,5 ± 0,23
116,6 ± 0,33 116,2 ± 0,24
68,2 ± 0,92
64,7 ± 0,42***
52,9 ± 0,38
52,5 ± 0,23
98,4 ± 0,89
95,9 ± 0,35**
36,0 ± 0,47
33,9 ± 0,13**
119,6 ± 0,36 120,2 ± 0,20
12,7 ± 0,04
12,7 ± 0,04
139,4 ± 0,22 139,7 ± 0,29
63,0 ± 1,19
57,4 ± 0,45***
33,5 ± 0,32
32,0 ± 0,09***
72,5 ± 0,71
69,3 ± 0,22***
24,2 ± 0,32
22,9 ± 0,09***
102,1 ± 0,71 104,4 ± 0,41**
132,3 ± 1,06 133,2 ± 0,69
638,9 ± 9,55 598,2 ± 4,33***
509,4 ± 1,54 499,9 ± 1,27***

Корови

Онучки
n = 58
46,7 ± 0,40 47,3 ± 0,19
116,6 ± 0,41 114,8 ± 0,38**
67,0 ± 0,72 65,2 ± 0,58*
53,3 ± 0,40 52,7 ± 0,19
97,6 ± 0,88 96,9 ± 0,85
35,7 ± 0,49 34,4 ± 0,31*
119,5 ± 0,38 120,8 ± 0,51*
12,7 ± 0,06 12,7 ± 0,05
139,3 ± 0,26 138,6 ± 0,34
63,1 ± 1,42 58,2 ± 6,23**
33,3 ± 0,34 32,5 ± 0,18*
72,2 ± 0,77 69,8 ± 0,38**
24,0 ± 0,32 23,5 ± 0,23
102,8 ± 0,72 103,6 ± 0,68
131,1 ± 1,06 131,5 ± 0,53
600,7 ± 4,44 490,7 ± 1,72***
600,7 ± 4,44 490,7 ± 1,72***

Корови

Правнучки
n = 25
46,7 ± 0,44 47,9 ± 0,41*
116,3 ± 0,52 115,8 ± 0,34
67,1 ± 1,26 64,6 ± 0,68
53,3 ± 0,44 52,1 ± 0,41*
98,6 ± 1,89 95,4 ± 1,33
35,8 ± 0,83 33,6 ± 0,35*
119,6 ± 0,54 120,0 ± 0,36
12,7 ± 0,08 12,7 ± 0,08
139,1 ± 0,40 139,0 ± 0,52
63,0 ± 0,21 55,9 ± 0,96**
33,3 ± 0,53 32,0 ± 0,20*
72,0 ± 1,16 69,0 ± 0,47*
24,1 ± 0,57 22,8 ± 0,23*
102,1 ± 1,47 105,4 ± 1,67
130,8 ± 1,15 133,6 ± 1,09
637,4 ± 15,51 586,3 ± 8,13**
506,4 ± 2,80 489,5 ± 1,78***
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Практикою зоотехнії доведено, що успіх селекції
молочної худоби за екстер’єром значною мірою залежить від ступеня успадковуваності того чи іншого
проміру тіла. Аналіз співвідносної мінливості промірів екстер’єру в підконтрольних первісток свідчить
про різної сили та напряму зв’язки у корів та їх по-

томків різних генерацій (табл. 7). Коефіцієнти кореляції між ознаками екстер’єру корів та їх дочок у ТОВ
“Велетень”, залежно від проміру, перебували в межах
-0,05 – +0,15, у корів та їх онучок – в межах -0,15 –
+0,06, а коефіцієнти регресії – відповідно в межах
-0,05 – +0,19 та -0,15 – +0,05.

Таблиця 7
Коефіцієнти кореляції і регресії між промірами тіла корів-первісток та цими показниками їх потомків у ТОВ
“Велетень”
Коефіцієнти кореляції, r ± mr
дочок (n = 121)
онучок (n = 47)
0,14 ± 0,089
0,03 ± 0,146
0,15 ± 0,089
-0,15 ± 0,143
0,13 ± 0,089
-0,05 ± 0,145
0,14 ± 0,089
-0,03 ± 0,146
0,01 ± 0,091
-0,08 ± 0,145
0,02 ± 0,091
0,02 ± 0,146
-0,05 ± 0,091
0,06 ± 0,145

Назва проміру
Висота в холці
Глибина грудей
Ширина грудей
Обхват грудей за лопатками
Коса довжина тулуба
Ширина в маклаках
Обхват п’ястка

У ПАТ “Племзавод “Стєпной” співвідносна мінливість промірів тіла у корів та їх потомків першого,
другого й третього поколінь становила відповідно

Коефіцієнти регресії, R ± mR
дочок (n = 121)
онучок (n = 47)
0,14 ± 0,089
0,03 ± 0,146
0,14 ± 0,089
-0,15 ± 0,143
0,15 ± 0,089
-0,10 ± 0,144
0,19 ± 0,088*
-0,04 ± 0,146
0,01 ± 0,091
-0,09 ± 0,145
0,03 ± 0,091
0,02 ± 0,146
-0,05 ± 0,091
0,05 ± 0,145

-0,07 – +0,23; -0,19 – +0,14 та -0,33 – +0,26, а коефіцієнти регресії коливалися від -0,04 до +0,14; від -0,17
до +0,07 та від -0,47 до +0,16 (табл. 8).

Таблиця 8
Коефіцієнти кореляції і регресії між промірами тіла корів-первісток та цими показниками їх потомків у ПАТ
“Племзавод “Стєпной”
Назва проміру
Висота в холці
Глибина грудей
Ширина грудей
Обхват грудей за лопатками
Коса довжина тулуба
Ширина в маклаках
Обхват п’ястка

Коефіцієнти регресії, R ± mR
Коефіцієнти кореляції, r ± mr
дочок
онучок
правнучок
дочок
онучок
правнучок
(n = 83)
(n = 58)
(n = 25)
(n = 83)
(n = 58)
(n = 25)
0,02 ± 0,110 -0,18 ± 0,127 -0,33 ± 0,197 0,02 ± 0,110 -0,17 ± 0,127
-0,47 ± 0,185*
0,23 ± 0,104 0,14 ± 0,129 0,16 ± 0,206 0,14 ± 0,108 0,07 ± 0,131
0,15 ± 0,206
0,04 ± 0,110 -0,10 ± 0,130 0,15 ± 0,206 0,01 ± 0,110 -0,06 ± 0,131
0,07 ± 0,208
0,11 ± 0,109 -0,01 ± 0,131 0,17 ± 0,206 0,10 ± 0,109 -0,01± 0,131
0,15 ± 0,206
-0,07 ± 0,109 0,02 ± 0,131 0,09 ± 0,208 -0,04 ± 0,110 0,02 ± 0,131
0,05 ± 0,208
-0,02 ± 0,110 -0,19 ± 0,127 0,26 ± 0,201 -0,01 ± 0,110 -0,07 ± 0,131
0,16 ± 0,206
-0,03 ± 0,110 -0,14 ± 0,129 -0,15 ± 0,206 -0,03 ± 0,110 -0,11 ± 0,130
-0,20 ± 0,204

у корів, від яких вони походили. Проте така незначна,
хоча у більшості випадків і вірогідна диференціація
між ознаками екстер’єру у корів та їх потомків вищезазначених генерацій, мабуть, є результатом кращого
рівня вирощування тварин кожного наступного покоління, на що вказують їхні надої за першу лактацію.
3. Аналіз індексів будови тіла свідчить, що корови-первістки підконтрольних стад та їх потомки різних генерацій відзначалися характерним для молочної
худоби типом будови тіла.
4. Між ознаками екстер’єру в корів-первісток та їх
потомків різних поколінь встановлені різної сили та
напряму зв’язки, однак у жодному випадку вони не
були вірогідними.
Перспективи подальших досліджень. У подальшому буде досліджено вплив ознак екстер’єру на
формування молочної продуктивності у корів підконтрольних стад.

Варто зазначити, що у тварин обох господарств
коефіцієнти кореляції між ознаками екстер’єру тварин
різних генерацій у жодному випадку не були вірогідними, а коефіцієнти регресії достовірними були лише
між проміром обхвату грудей за лопатками у корів та
їх дочок у ТОВ “Велетень” та між проміром висоти в
холці корів та їх правнучок у ПАТ “Племзавод “Стєпной”.
Висновки
1. Між коровами підконтрольних стад за досліджуваними промірами тіла спостерігалася певна диференціація: первістки ПАТ “Племзавод “Стєпной””
високовірогідно переважали ровесниць ТОВ “Велетень” за висотою в холці, глибиною грудей, обхватом
грудей за лопатками та косою довжиною тулуба, однак поступалися їм за шириною грудей (Р < 0,05),
шириною в маклаках та обхватом п’ястка (Р < 0,001).
2. Корови обох господарств за всіма досліджуваними ознаками екстер’єру переважали своїх потомків
різних генерацій, що пояснюється меншим віком
першого отелення у дочок, онучок та правнучок, ніж
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Energy crops are grown for energy purposes. Traditionally energy crops are corn and sugarcane
which are grown for industrial scale ethanol, rapeseed for producing biodiesel, annual and perennial
grasses, for example cane, miscanthus, cereal straw, as well as fast-growing tree crops for biomass
production. The most interesting for the temperate climate zone of Europe are the fast-growing willow
species. The interest in growing energy crops, which can be used as a renewable energy source, in European countries arose in the 1970s, which was related with rising prices for traditional energy sources. The
growth of energy crops has been fueled by political decisions at the international level, in particular by
documents such as the Renewable Energy Development Plan for Europe and the Kyoto Protocol. After some
recession, landing areas for energy crops in the EU and North America have been stabilized. The fastest
growing willow occupies the largest area in Europe. The average yield of willow wood in our experiments
was about 50 tons per hectare at a moisture content of 45%, with a three-year biomass harvest cycle or 9.2
tons per year and dry matter from 9 to 15 tons per year per dry biomass, in depending on the conditions of
cultivation, soil, clone. The weighted average cost of one ton of willow wood with a moisture content of 10%
at an area of 100 hectares of plantation for its lifetime (22 years) will be $ 30.5. The cost of growing willow,
transporting and shredding timber at a plantation area of 30 hectares is about $ 510 per hectare. About half
of all biofuel production costs are depreciation deductions for the operation of special planting and harvesting equipment. The expansion of the plantation area 3–4 times compared to the base variant (30 hectares)
allows to increase the profitability of energy production by 30–50%. The return on initial costs required to
organize a willow plantation depends on the use of biomass. When replacing wood with traditional energy
sources (natural gas), according to our calculations, the simple payback period is 3.8 years and the discounted time is 4.7 years, which corresponds to the time of harvesting the first biomass crop. With the direct
sale of biomass on the market in the payback period increases to 6–11 years, which corresponds to the
second or third harvesting period (with a three-year cycle). The unit cost of energy derived from willow
wood is lower relatively to other energy crops, but 1.5 times and 1.8 times higher than that of natural marsh
vegetation and straw, respectively. However, the additional interest in planting willow is due to their conservation value. The main indicators for calculating cost-effectiveness have been taken experimentally. The
higher combustion heat of the above-ground part of the willow tree stand averaged 18500 kJ/kg. This is in
line with the results obtained by other researchers for willow wood. The maximum specific heat of combustion of willow wood according to the results of experiments carried out in Sweden ranged from 18.3 to
19.7 MJ/kg, depending on the harvesting time and the willow clones. Therefore, we can confidently say that
to grow energy willow is expediently and cost-effectively.
Key words: biofuel, energy crops, market, cost price, payback period.

Оцінка ефективності вирощування енергетичних культур як джерело
біопалива
В.Л. Носко, О.В. Павлів, А.Ю. Ліннік
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Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів
“Бережанський агротехнічний інститут”, м. Бережани, Україна

і

природокористування

України

Енергетичні культури вирощуються для енергетичних потреб. Традиційно енергетичними культурами є кукурудза і цукровий
очерет, які вирощуються для виробництва етанолу в промислових масштабах, ріпак для отримання біодизеля, однорічні та багаторічні трави: наприклад, очерет, міскантус, солома зернових культур, а також швидко зростаючі деревні культури для виробництва біомаси. Для помірного кліматичного поясу Європи найбільший цікавість представляють швидкорослі види верби. Цікавість до вирощування енергетичних культур, біомаса яких може бути використана як відновлювальне джерело енергії, в європейських країнах виник в 70-ті роки минулого століття, що було пов’язано з ростом цін на традиційні енергоносії. Зростання площ
енергетичних культур стимулювався політичними рішеннями на міжнародному рівні, зокрема такими документами як План
розвитку відновлюваної енергетики в Європі та Кіотський протокол. Після певного спаду, площі посадок енергетичних культур в
країнах ЄС та Північної Америки стабілізувалися. Найбільш значні площі в Європі займає швидкозростаюча верба. Середня врожайність деревини верби в наших експериментах склала близько 50 тонн з гектара при вологості 45%, при трирічному циклі
збору біомаси або 9,2 тонни в перерахунку на рік і на суху речовину від 9 до 15 тонн на рік в перерахунку на суху біомасу, в залежності від умов вирощування, ґрунту, клону. Середньозважена собівартість однієї тонни деревини верби вологістю 10% при площі
енергетичної плантації 100 га за термін її експлуатації (22 роки) складе 30,5 долара. Витрати на вирощування верби, транспортування і подрібнення деревини при площі плантації 30 гектарів складають близько 510 доларів в розрахунку на гектар. Близько
половини всіх витрат на виробництво біопалива складають амортизаційні відрахування на експлуатацію спеціальної посадкової і
збиральної техніки. Розширення площ плантації в 3–4 рази в порівнянні з базовим варіантом (30 гектар) дозволяє збільшити рентабельність виробництва енергії на 30–50%. Окупність початкових затрат необхідних для організації плантації верби залежить
від напрямів використання біомаси. При заміні деревиною традиційних енергоносіїв (природний газ) за нашими розрахунками
простий термін окупності становить 3,8 року і дисконтований – 4,7 року, що відповідає часу збирання першого врожаю біомаси.
При безпосередньому продажі біомаси на ринку в термін окупності збільшується до 6–11 років, що відповідає другому або третьому терміну збирання (при трирічному циклі). Собівартість одиниці енергії отриманої з деревини верби, нижче по відношенню
до інших енергетичних культур, але в 1,5 рази та в 1,8 рази вище, ніж відповідно з біомаси природного болотної рослинності і
соломи. Тим не менш, додатковий інтерес до посадки верби обумовлюється їх природоохоронним значенням. В якості основних
показників для розрахунку економічної ефективності приймалися результати, отримані експериментальним шляхом. Вища теплота згоряння надземної частини деревостану верби в середньому склала 18500 кДж/кг. Це відповідає результатам, отриманим
для деревини верби іншими дослідниками. Максимальна питома теплота згоряння деревини верби за результатами експериментів
проведених в Швеції склала від 18,3 до 19,7 МДж/кг, в залежності від строків збирання і клонів верби. Отже, можемо з впевненістю стверджувати, що енергетичну вербу, вирощувати доцільно і економічно вигідно.
Ключові слова: біопаливо, енергетичні культури, ринок, собівартість, період окупності.

Введенням в 1991 році нової сільськогосподарської політики в Швеції, яка була орієнтована на зниження цін на зерно і зростання субсидій для вирощування енергетичних культур;
- Зростанням податків на викопне паливо;
- Розвитком ринку біопалива в Швеції і в Європі
(European Commission, 1997).
Як результат, за 10 річний період, з 1991 по
2001 рік, площі плантацій верби з майже нульового
рівня досягли 20 000 гектарів. Такий динаміці сприяв
план розвитку відновлюваної енергетики в Європі,
прийнятий в 1997 році. Відповідно до нього, частка
біоенергетики в загальному обсязі енергоспоживання
повинна була вирости від 3 до 8,5%, при цьому половина зростання планувалося забезпечити за рахунок
енергетичних культур. Вищезгаданий План так само
зумовив інтерес до енергетичного використання біомаси трав і соломи. Зокрема, в Ірландії, Польщі та
інших країнах збільшилася площі посівів міскантусу
(Energy 21 the Danish government’s action plan for
energy, 1996).
У Данії основний акцент був зроблений на використання в якості біопалива соломи зернових культур,
де щорічно на ці цілі використовується понад
1,3 млн тонн (Wichtmann & Wichmann, 2011).
Інноваційним напрямком розвитку біоенергетики
стало використання в енергетичних цілях біомаси
болотних рослин, очерету і очеретянка. Цей напрямок
одержав назву “палудікультура”, що можна приблизно перекласти як затоплене сільське і лісове господарство.

Вступ
Енергетичні культури вирощуються для енергетичних потреб. Традиційно енергетичними культурами
є кукурудза і цукровий очерет, які вирощуються для
виробництва етанолу в промислових масштабах, ріпак
для отримання біодизеля, однорічні та багаторічні
трави: наприклад, очерет, міскантус, солома зернових
культур, а також швидко зростаючі деревні культури
для виробництва біомаси. Для помірного кліматичного поясу Європи найбільший цікавість представляють
швидкорослі види верби і тополі, залишки зернових
культур, міскантус, очеретянка, ріпак. Кожна з цих
культур має свої особливості з точки зору типу біопалива, умов вирощування, вимог до екологічних факторів і т.д. Комерційні плантації енергетичних культур в Європі з’явилися в 70-і роки минулого століття,
що було пов’язано як зі зростаючим інтересом суспільства до екологічних проблем в цілому, так і зростанням цін на традиційні енергоносії.
Різкий стрибок цін з 1970 по 2019 роки стимулював пошук альтернативних варіантів для енергозабезпечення, особливо в країнах, що не мають в наявності
власних ресурсів у достатній кількості. Підписання
Кіотського протоколу (1997 рік) зумовило подальший
інтерес до відновлюваної енергетики, в значній мірі
пов’язаний з необхідністю скорочень викидів парникових газів і перспективи отримання вуглецевих кредитів. Таким чином, з економічної точки зору визначальним стимулом для використання енергетичних
культур, так само як і інших джерел відновлюваної
енергії є ціна на нафту.
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риментальних ділянках Бережанського Агротехнічного Інституту.
Енергетичні плантації верби вирощуються з 2012
року на дерново підзолистих грунтах, які є характерні
для Західного Лісостепу України). Для розрахунку
економічної ефективності використовувалася інтерактивна модель, розроблена за результатами досліджень
(Gusakov, 2005).
Розрахунок економічної ефективності використання соломи зернових культур на енергетичні цілі проводилися на базі господарств Львівської та Тернопільської областей. Технологія обробітку зернових
відповідала нормативним вимогам для кліматичної
зони Західного Лісостепу України. На основі технологічної карти розроблена інтерактивна модель для
розрахунку економічних показників (But'ko et al.,
2015).
Дослідження за оцінкою продуктивності природних багаторічних трав проводилися на вироблених
торфовищах підприємства ПОП “Урманське”, ПрАТ
“Львівський Облрибкомбінат”.
Розрахунок собівартості проводився на основі
схеми виробничої системи життєвого циклу біомаси
складається з 9 основних одиничних процесів.
Для розрахунку собівартості одиниці енергії, яку
можна отримати з біомаси деревини, соломи зернових
культур і багаторічних трав проводилися вимірювання питомої теплоти згорання (Styles & Jones, 2007).

Різке падіння ціна на традиційні енергоносії, в
останні роки негативно позначилося на перспективах
використання біопалива. Проте, площі посадок енергетичних культур, серед яких переважають плантації
швидкозростаючої верби, залишаються в останні роки
досить стабільними.
Питання економічної ефективності виробництва
біомаси, розглядалися в ряді робіт зарубіжних дослідників, починаючи з моменту зародження ринку біопалива (Helby, 2004). Найбільш масштабні досліджень з
оцінки собівартості біопалива отриманого на основі
ряду енергетичних культур проведено в Швеції. Результати досліджень підтверджують економічну ефективність плантацій верби в порівнянні з іншими
енергетичними культурами. При сформованих економічних і ринкових умовах найбільш низька собівартість мала місце для верби – 4–5 Євро за ГДж, собівартість енергії виробленої з біомаси тополі склала 5–5–
6 €/ГДж, конопель – 8,6–9 €/ГДж, очеретянка 6, 4–
7 €/ГДж, міскантусу – 7,9–8,45 €/ГДж, тритикале –
6,7–7,1 €/ГДж. Krasuska E. і Rosenqvist H. вивчали
економічні аспекти використання верби, міскантусу і
тритикале на енергетичні цілі в умовах Польщі
(Krasuska & Rosenqvist, 2012). Встановлено, що при
сформованих в країні умовах ринку сільськогосподарської продукції, більш висока рентабельність характерна для виробництва одиниці енергії з деревини
верби. Автори відзначають, що в умовах нестабільності цін на ринку зерна, енергетичні культури є цілком
конкурентоспроможними по відношенню до зернових
культур.
Починаючи з 90-х років минулого століття, площі
плантацій енергетичних культур стали рости в США і
Канаді, чому сприяла енергетична політика держав,
спрямована на виділення додаткових субсидій. У
Канаді північних і центральних штатах США основний акцент був зроблений на вирощування верби і в
південних штатах – тополі. За результатами досліджень було розроблено математичну модель, яка дозволяє оцінити собівартість і рентабельність виробництва біомаси (Rod'kin et al., 2014).
Основною метою наших досліджень представлених в рамках даної статті, є оцінка доцільності вирощування енергетичних культур для виробництва біомаси в умовах держави.

Результати та їх обговорення
В якості основних показників для розрахунку економічної ефективності приймалися результати, отримані експериментальним шляхом. Вища теплота згоряння надземної частини деревостану верби в середньому склала 18500 кДж/кг. Це відповідає результатам, отриманим для деревини верби іншими дослідниками. Максимальна питома теплота згоряння деревини верби за результатами експериментів проведених в Швеції склала від 18,3 до 19,7 МДж/кг, в залежності від строків збирання і клонів верби (Styles et al.,
2008).
Середня врожайність деревини верби в наших експериментах склала близько 50 тонн з гектара при
вологості 45%, при трирічному циклі збору біомаси
або 9,2 тонни в перерахунку на рік і на суху речовину
від 9 до 15 тонн на рік в перерахунку на суху біомасу,
в залежності від умов вирощування, ґрунту, клону і
т.д.
Показники вологості деревини верби при збиранні,
згідно з експериментальними даними, отриманими в
різних екологічних умовах, коливалися від 45% до
50% (Ledin, 1996).

Матеріал і методи досліджень
Дослідження з оцінки ефективності виробництва
різних видів біомаси (деревина верби, солома зернових культур, біомаса багаторічних трав) на енергетичні цілі проводилися в перебігу ряду років на експе-

Таблиця 1
Економічна ефективність виробництва та доопрацювання деревини верби на штучних плантаціях
Технологія
Промислова
без сушки

Площа посадки,
га
30
100

Затрати на
гектар, $
510
365

Урожайність з гектару в рік
(на 10% вологість)
12
12

Прибуток
858
858
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Прибуток з
гектару, $
348
493
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тративні витрати – 48 доларів на гектар (Styles &
Jones, 2007). При цьому, в структурі витрат в порівнянні з умовами України, більш значна частка припадає на оренду землі і заробітну плату. І навпаки, істотно нижче амортизаційні відрахування на експлуатацію техніки, так як площі комерційних плантацій
верби тільки в штаті Нью-Йорк становлять кілька
тисяч гектарів. Науковий журнал НДУ ІТМО. Серія
“Економіка і екологічний менеджмент” № 4, 2016 106
Окупність інвестицій може бути розрахована в залежності від планів подальшого використання біомаси виробником. Якщо використовувати біопаливо на
власні потреби, то його можна розглядати як заміну
традиційним енергоносіям, в першу чергу природного
газу. Як не дивно, падіння цін на викопне паливо на
світовому ринку мало позначилося на цінах для конкретних споживачів, юридичних і фізичних осіб. Ціни
на природний газ для юридичних осіб в Україні складають від 160 до 280 доларів в еквіваленті за 1000 м3,
в залежності від категорії. З одного гектара плантації
верби можна отримати 16,7 тонн деревини в розрахунку на рік, що за питомою теплотою згоряння еквівалентно 3,9 тис.м3 природного газу. При усередненої
вартості однієї тисячі м3 газу для юридичних осіб 220
доларів, при його заміні на деревне паливо потенційна
виручка з гектара плантації складе не менше 858 доларів гривень за рік (таблиця 1).
Простий термін окупності є період, протягом якого чистий потік готівки (ЧПГ) наростаючим підсумком досягне позитивної величини. При заміні деревиною природного газу, простий термін окупності початкових інвестицій складе 3,8 року, це означає, що
витрати окупляться вже першим урожаєм біомаси
верби.
Дисконтований термін окупності це період повернення грошових коштів з урахуванням тимчасової
вартості грошей (ставки дисконту).
Якщо прийняти за основу поточну процентну ставку Національного банку України, період окупності за
умови заміщення деревиною природного газу збільшиться до 4,7 року.
Ринок біопалива, в Україні є вкрай нестабільним
фактором. Як показує аналіз, ціна на деревну тріску з
вологістю 30–40% в середньому становить близько
30–40 доларів в еквіваленті. Простий термін окупності початкових інвестицій при реалізації деревини на
ринку за цими цінами складе відповідно 7,9 і 5,9 років, і дисконтований 11,1 і 7,3 року. Для фермерів
США, рентабельність отримання біомаси верби без
додаткових субсидій становить близько 10% (Rod'kin
et al., 2014). У цьому випадку термін окупності плантації складе 3–4 періоду збирання врожаю або 10–
14 років. Для підтримки виробників біомаси верби в
країні здійснюється виділення цільових субсидій для
стабілізації ринкової вартості на рівні 60 доларів за
тонну умовно сухої деревини, що дозволяє збільшити
рентабельність до 20%, з періодом окупності 4–
8 років, що є конкурентоспроможними по відношенню до традиційних культур, наприклад зерновим або
кукурудзі.
Середньозважена собівартість однієї тонни деревини верби вологістю 10% при площі енергетичної

Економічна ефективність чи рентабельність виробництва верби залежать від її собівартості і вартості
реалізації. Як показали наші розрахунки, собівартість
виробництва біомаси в значній мірі залежить від
площі плантації.
Витрати на вирощування верби, транспортування і
подрібнення деревини при площі плантації 30 гектарів складають близько 510 доларів в розрахунку на
гектар. Близько половини всіх витрат на виробництво
біопалива складають амортизаційні відрахування на
експлуатацію спеціальної посадкової і збиральної
техніки, що пов'язано з її високою вартістю і вузькою
спеціалізацією. Розширення площ плантації в 3–4
рази в порівнянні з базовим варіантом (30 гектар)
дозволяє збільшити рентабельність виробництва енергії на 30–50%. Одним з найважливіших економічних
показників для виробника є період (строк) окупності
капіталовкладень – час, протягом якого амортизація і
суми чистого прибутку спрямовуються на повернення
інвестованого капіталу.
Найбільш значні грошові кошти необхідно вкласти
протягом перших 4 років від моменту закладки плантації. До посадки верби повинні бути проведені роботи з підготовки ґрунту, придбані мінеральні добрива і
гербіциди, посадковий матеріал і посадкова машина.
Найсерйозніші капіталовкладення необхідні на 4 рік
від часу посадки плантації, та з придбанням збиральної техніки. Вартість комбайна становить від 150
тисяч доларів (BenderMark, виробництво Швеція),
(Biobaler, виробництво Канада) до 300 тисяч доларів
(CaseNewHolland, виробництво Бельгія). Комбайни
BenderMark і Biobaler це вузькоспеціалізована техніка, призначена для збирання деревини (верба або інші
культури), тому амортизаційні відрахування при використанні такої техніки безпосередньо залежать від
площі плантації. Комбайн CaseNewHolland може так
само використовуватися, наприклад, для скошування
кукурудзи, і для збирання деревини він повинен бути
оснащений спеціальним посиленим змінним хедером
130 FB. Недолік комбайна у високій вартості, перевага в більш широкої спеціалізації, що передбачає кращу ефективність використання. Конкретний вибір
залежить від спеціалізації господарства, фінансових
можливостей і інших умов. Розрахунковий термін
експлуатації плантації верби становить 22 роки від
моменту посадки, що обумовлюється кількістю циклів збирання врожаю деревини. Встановлено, що
врожайність деревини верби залишається досить стабільною величиною протягом 7 циклів вирощування,
при трирічному періоді часу між скошуванням біомаси. При подальшої експлуатації плантації врожайність
буде знижуватися.
Витрати необхідні протягом перших 4 років експлуатації плантації верби при площі 100 гектарів, за
нашими розрахунками складають близько 3200 доларів на гектар. Ці дані можна порівняти з показниками,
наведеними для умов штату Нью-Йорк (США). Середнє для штату Нью-Йорк початкове інвестування
необхідне для закладки енергетичної плантації верби
становить 3097 доларів на гектар, включаючи фінанси
необхідні власне для плантації 2709 доларів на гектар,
вартість оренди землі 340 доларів на гектар і адмініс-
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плантації 100 га за звістку термін її експлуатації
(22 роки) складе 30,5 долара. Аналогічним чином
розраховувалася собівартість біомаси соломи і приро-

дних багаторічних трав, як інших потенційних джерел
енергії в агроландшафтах. Порівняльні характеристики біомаси представлені в табл. 2.

Таблиця 2
Собівартість однієї тонни біомаси з деревини верби, соломи та природної болотної рослинності
Види біомаси
Деревина верби
Солома
Сіно

Вологість, %
10
14
14

Ступінь подрібнення, мм
До 5
Не подрібнювати
До 5

Урожайність, т/га
12
3
15,3

Собівартість за тону, $
30,5
9
14

верби, соломи та болотної рослинності при рівних
показниках вологості, і ступеня подрібнення, а так же
енергії, яка може бути отримана при спалюванні біомаси в залежності від теплоти згорання, представлені
в табл. 3. Найбільш висока питома теплота згоряння
біомаси була у деревині верби, солома в свою чергу
дещо перевищує за цим показником сіно болотної
рослинності. Таким чином, собівартість одиниці енергії отриманої з деревини верби в 1,5 рази і в 1,8 рази
вище, ніж відповідно з біомаси природною болотної
рослинності і соломи, що відповідає даним зарубіжних дослідників (Styles et al., 2008). У представлених
розрахунках собівартості соломи не враховувалися
витрати пов’язані з посівом, доглядом і збиранням
зернових культур. Солома приймалася до уваги як
рослинний залишок, який можна використовувати на
енергетичні цілі.

Характеристика і собівартість видів біомаси представлених в таблиці 2 отримані на основі результатів
експериментальних досліджень з урахуванням рекомендацій щодо подальшої технології використання
біомаси в енергетичних цілях. Біомасу соломи доцільно використовувати для безпосереднього спалювання в твердопаливних котлах і отримання теплової
енергії. Біомасу багаторічних трав, зі ступенем подрібнення до 5 мм, раціонально використовувати для
приготування пелет і (або) додавання в торфобрикети.
Біомасу деревини верби можна використовувати як
безпосередньо для спалювання і отримання теплової
енергії, так і виготовлення пеллет і торфобіобрикетів.
Для коректної порівняльної оцінки, розрахунки повинні ґрунтуватися на уніфікованих характеристиках
біомаси, з урахуванням питомої теплоти згорання.
Результати розрахунків собівартості біомаси деревини

Таблиця 3
Собівартість одиниці енергії отриманої з біомаси деревини верби, соломи зернових культур і сіна болотної
рослинності
Біомасса
Деревина
Солома
Сіно

Вологість, %
10
10
10

Ступінь подрібнення,
мм
До 5
До 5
До 5

Теплота згоряння,
кДж/кг
18500
16000
15500

Собівартість
біомаси за тону, $
30,5
14,4
16,4

Собівартість одиниці
енергії, $/гДж
1,64
0,9
1,09

енергетичних культур в європейських країнах припадають на плантації коротко циклової посадок верби,
площі якої після деякого падіння на початку 21 тисячоліття стабілізувалися, що головним чином пояснюється порівняно низькою собівартістю. Період окупності коротко циклової посадок верби на енергетичні
цілі залежить від умов використання. У разі заміщення деревиною природного газу, що доцільно при її
використанні виробниками на власні потреби, при
сформованих в Україні цінах, простий період окупності початкових і основних капіталовкладень в плантацію верби складе 3,8 року і дисконтований – 4,7 року.
При реалізації деревини на вкрай нестабільному ринку біопалива, простий період окупності складе
5,9 років (при ціні 40 доларів) за тонну і 7,9 років (при
ціні 30 доларів за тонну), дисконтований відповідно
7,3 і 11,1 року. У зарубіжних країнах, стабільність
ринку біопалива підтримується за рахунок субсидій,
що забезпечує термін окупності деревини верби, наприклад, в США протягом 4–8 років, при її ринкової
вартості 60 доларів за тонну. Собівартість одиниці
енергії отриманої з деревини верби, нижче по відно-

Сіно отримано з природної болотної рослинності,
що так само виключає статті витрат пов’язані з обробітком багаторічних трав. Незважаючи на більш високу собівартість деревини верби в порівнянні з іншими
видами біомаси, слід враховувати, що енергетичні
плантації верби можуть бути закладені на площах, де
немає можливості отримати високий урожай соломи
зернових або сіна природних травостоїв з екологічних
або економічних причин.
Висновки
Аналіз динаміки виробництва біомаси енергетичних культур за кордоном показує, що площі посадок
передбачувано залежать від цін на традиційні енергоресурси. Різкий стрибок цін в 70-х роках минулого
століття стимулював інтерес виробників до розширення площ енергетичних культур, що так само підтримувалося енергетичної та екологічної політикою на
міжнародному рівні: прийняттям Плану розвитку
відновлюваної енергетики в Європі і підписанням
Кіотського протоколу. Найбільш значні площі серед
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шенню до інших енергетичними культурами, але в
1,5 рази і в 1,8 рази вище, ніж відповідно з біомаси
природною болотної рослинності і соломи. Проте,
слід враховувати природоохоронне значення посадок
верби і те, що енергетичні плантації цієї культури
можуть бути закладені на площах, де немає можливості отримати високий урожай соломи зернових або
сіна природних травостоїв з екологічних або економічних причин.
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High groundwater levels, defects and imperfect drainage systems contribute to the active dampening of
stone structures, resulting in their corrosion destruction and accelerated load loss. There are two main
sources of capillary pull-up: groundwater level and so-called sprayed water. Analysis of the destruction of
stone buildings shows that the major factor in their destruction is the various sources of excessive soaking
(up to 50% of buildings) and, as a consequence, salinization. High groundwater levels, defects and
imperfect drainage systems contribute to the active dampening of stone structures, resulting in their
corrosion destruction and accelerated load loss. There are two main sources of capillary pull-up: ground
water and so-called sprayed water. The humidity decreases in the bottom-up direction, as well as from the
middle of the wall to its outer surfaces, which means that the capillary suction of water is in effect. Analysis
of the destruction of stone buildings shows that the major factor in their destruction is the various sources of
excessive soaking (up to 50% of buildings) and, as a consequence, salinization. Waterproofing has a huge
impact on the durability, comfort, and cost of operating the facilities. The lack of waterproofing or its
destruction, as well as the violation of the wet regime, are the cause of many defects in both individual
structures and buildings in general, which require considerable cost. In the case of insulation failure or lack
thereof, the soil water seeps through the walls and destroys the plaster and masonry from the outside, and
after the capillary movement inside the masonry, reaches the inner layer of the plaster. Depending on the
degree of threat, the appropriate type of waterproofing should be used. The quality and durability of the
waterproofing layer depend on the strength of the surface preparation. Reliable adhesion to the substrate,
solid coating and uniform thickness of the waterproofing coating are ensured by quality alignment,
cleaning, drying, priming of the insulated surface, as well as careful preparation and execution of joints,
touches and seams. To protect the foundations, walls and columns of agricultural buildings and structures
from the capillary rise of moisture, we propose to cut off the inter-wall waterproofing and improve the
hydrogeological conditions of the site. Waterproofing materials must comply with European standards and
be certified by ISO quality management system.
Key words: waterproofing, agricultural buildings and structures.

Особливості гідроізоляції сільськогосподарських будівель і споруд
Р.М. Минів
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького,
м. Львів, Україна
Кам’яні сільськогосподарські будівлі і споруди мають доволі часто значні проблеми внаслідок зволоження стін (фундаментів).
Високий рівень ґрунтових вод, дефекти та недосконалі системи водовідведення сприяють активному зволоженню кам’яних конструкцій, внаслідок чого відбувається їхнє корозійне руйнування й пришвидшується втрата несучої здатності. Високий рівень
ґрунтових вод, дефекти та недосконалі системи водовідведення сприяють активному зволоженню кам’яних конструкцій, внаслідок чого відбувається їхнє корозійне руйнування й пришвидшується втрата несучої здатності. Розрізняють два основних джерела
капілярного підтягування: з рівня ґрунтової води і так званої розпорошеної води. Вологість зменшується в напрямку знизу – вверх,
а також із середини стіни до її зовнішніх поверхонь, це означає, що діє капілярне підсмоктування води. Аналіз руйнування кам’яних
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будівель засвідчує, що основним чинником їхньої руйнації є різноманітні джерела надмірного замокання (до 50% будівель) і, як
наслідок, засолення. Гідроізоляція має величезний вплив на довговічність, комфорт, а також витрати на експлуатацію об’єктів. .
Відсутність гідроізоляції або її руйнування, а також порушення вологого режиму є причиною багатьох дефектів як окремих конструкцій, так і будівель загалом, усунення яких вимагає значних витрат. У разі порушення ізоляції або її відсутності, вода, що є в
ґрунті, просочується через стіни і руйнує штукатурку та цегляну кладку із зовнішнього боку, а після капілярного переміщення
всередині мурування доходить до внутрішнього шару штукатурки. Залежно від ступеня загрози слід застосовувати відповідний
тип гідроізоляції. Якість і довговічність гідроізоляційного шару залежать від міцності підготовки поверхні. Надійне зчеплення з
основою, суцільне покриття і рівномірна товщина гідроізоляційного покриття забезпечуються якісним вирівнюванням, очищенням, сушінням, ґрунтуванням ізольованої поверхні та також ретельною підготовкою й виконанням сполучень, дотиків і швів. Для
захисту фундаментів, стін та колон сільськогосподарських будівель і споруд від капілярного підйому вологи ми пропонуємо влаштовувати відсічну внутрішньостінову гідроізоляцію та поліпшення гідрогеологічних умов площадки. Матеріали для гідроізоляції
повинні відповідати європейським стандартам та бути підтвердженими сертифікатами по системі управління якістю ISO.
Ключові слова: гідроізоляція, сільськогосподарські будівлі і споруди.

Досліджуючи вологий стан стіни, іноді спостерігаємо, що вологість зменшується в напрямку знизу –
вверх, а також із середини стіни до її зовнішніх поверхонь, це означає, що діє капілярне підсмоктування
води. Якщо аналізувати загальний стан замокання на
розрізах будівлі, то розрізняють два основних джерела капілярного підтягування: з рівня ґрунтової води і
так званої розпорошеної води (рис. 1).

Вступ
Кам’яні сільськогосподарські будівлі і споруди
мають доволі часто значні проблеми внаслідок зволоження стін (фундаментів). Високий рівень ґрунтових
вод, дефекти та недосконалі системи водовідведення
сприяють активному зволоженню кам’яних конструкцій, внаслідок чого відбувається їхнє корозійне руйнування й пришвидшується втрата несучої здатності
(Luchko et al., 1999; Nazarevych & Luchko, 2010).
Підвальні приміщення будівель оточені вологою
землею. Відсутність гідроізоляції або її руйнування, а
також порушення вологого режиму в підвальних приміщеннях є причиною багатьох дефектів як окремих
конструкцій, так і будівель загалом, усунення яких
вимагає значних затрат.
В свою чергу відсутність дренажу або його неякісне виконання (замулювання, засмічення) призводить
до затоплення підвалів та підмивання фундаментів.
Технічний прогрес і все більш високі вимоги до
якості будівельних матеріалів змушують використовувати все більш якісні, ефективні та довговічні ізоляційні матеріали. Ці тенденції можна спостерігати в
сільськогосподарському будівництві, так як гідроізоляція має величезний вплив на довговічність, комфорт, а також витрати на експлуатацію об’єктів.

Рис. 1. Капілярне підтягування води в різних матеріалах і будівельних структурах: 1 – гравій, щебінь;
2 – грубий пісок; 3 – дрібний пісок; 4 – мул; 5 – спечена
глина; 6 – цегляна стіна; 7 – стіна з каменю непористого;
8 – моноліт з непористого (щільного) каменю

Результати та їх обговорення

Як правило стіни підвалів виконують з цегляного
мурування, натурального каменю або бетонних блоків
та мають велику кількість швів, і, врешті-решт, створюють проблему щодо водонепроникності стін, що
призводить до проникнення в стіни агресивних ґрунтових та техногенних вод. У разі порушення ізоляції
або її відсутності, вода, що є в ґрунті, просочується
через стіни і руйнує штукатурку та цегляну кладку із
зовнішнього боку, а після капілярного переміщення
всередині мурування доходить до внутрішнього шару
штукатурки.
Аналіз руйнування кам’яних будівель засвідчує,
що основним чинником їхньої руйнації є різноманітні
джерела надмірного замокання (до 50% будівель) і, як
наслідок, засолення.
Основні джерела замокання стін сільськогосподарських будівель і споруд показані на рис. 2.

Необхідність виконання гідроізоляції сільськогосподарських будівель і споруд заснована на вимогах,
зазначених у будівельному законодавстві, щодо безпечної експлуатації, а також відповідних санітарногігієнічних умов, економії енергії та теплоізоляції
будівельних перегородок, що накладає на проектувальника обов’язок урахування впливу зовнішніх факторів на об’єкт протягом усього періоду його використання. Важливим зовнішнім фактором є вплив води,
яка представляє загрозу для будівельних об’єктів.
Вода діє на будівлі, як правило, у вигляді опадів:
дощу, снігу, туману. При цьому деякі об’єкти особливо уразливі для згубного впливу води протягом усього періоду експлуатації. Залежно від ступеня загрози
слід застосовувати відповідний тип гідроізоляції.

Scientific Messenger LNUVMB. Series: Agricultural sciences, 2019, vol. 21, no 91

90

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 2019, т 21, № 91

Рис. 2. Види замокання стін сільськогосподарських будівель і споруд:
а – поверхневе зволоження, косі дощі (відбійна вода, конденсація тощо – усувається традиційними методами); b – наскрізне замокання (довготривале промокання даху, водостічних труб і інших комунікацій тощо – усувається традиційними
методами); c – зволоження (як результат дії капілярного підтягування води з утворенням постійного W%, та тиску
Pbar – const) – усувається методами влаштування горизонтальних гідроізоляцій

час проектування влаштування горизонтальних гідроізоляцій;
– визначення ядра зволоження (величина W%,
Pbar) дає можливість прийняти рішення, яким способом виконувати подачу ін’єкційного матеріалу (гравітаційно чи під тиском) під час влаштування горизонтальної гідроізоляції ін’єкційними методами;
– структура (стан) стіни і несучих елементів є важливими чинниками щодо прийняття рішення із вибору
технології влаштування горизонтальної гідроізоляції.
Механічні технології можуть бути застосовані в тому
випадку, коли дозволяє статика будівлі та при чітко
виражених горизонтальних швах кладки і при наявності доступу до поверхонь стін. Найефективніше вони
застосовуються при товщині до 510 мм. При застосування ін’єкційних технологій слід використовувати
додаткові заходи, щоб уникнути перевитрати
ін’єкційного матеріалу.
Найбільш надійними видами гідроізоляції сільськогосподарських будівель і споруд є:
 обмазувальна гідроізоляція;
 проникаюча гідроізоляція;
 ін’єкційна гідроізоляція.
Типи гідроізоляції (гідроізоляційних покриттів)
наведено на рис. 3.

Розглянемо основні правила для проектування технології влаштування гідроізоляції в сільськогосподарських будівлях і спорудах старої забудови. Зокрема, під час проектування ремонту будівлі, пошкодженої в результаті замокання її конструкції та пораження сіллю, слід дотримуватися таких вказівок:
– якщо вологість у стіні зменшується в напрямку
знизу вверх, а також із середини стіни до її зовнішніх
поверхонь, це означає, що діє капілярне підсмоктування води;
– якщо вологість в стіні збільшується в напрямку
знизу вверх, або залишається по вертикалі майже
незмінною – це означає, що причиною зволоження
правдоподібно є гігроскопічні властивості основи
(вологість гігроскопічна), що може підтвердити додатковий аналіз на наявність гігроскопічних сполук,
правда в окремих випадках це можна віднести до
зволоження конденсатною водою (спостерігаємо краплі води на стіні). В цьому випадку слід провести
відповідні заміри щодо визначення параметрів середовища (W% – вологість, t – температура повітря);
– якщо зволоження збільшується в напрямку від
осі стіни до зовнішньої поверхні, то найвірогідніше
маємо справу з конденсатним зволоженням;
– оскільки величина поверхневого зволоження стіни може істотно відрізнятися від зволоження всередині стіни, і, отже, її не потрібно брати до уваги під

Рис. 3. Типи гідроізоляції (гідроізоляційних покриттів): а) фарбувальна; б) штукатурна; в) обклеювальна; г) лита;
д) засипна; е) просочена; ж) ін’єкційна; з) монтована; 1 – ізолювальна конструкція; 2 – ґрунтовка основи;
3 – гідроізоляційне покриття; 4 – захисні огородження
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достатню товщину покриття;

міцність і довговічність;

високу адгезію з оброблюваною поверхнею;

відсутність усадки.
До матеріалів, що можуть задовольнити всі перераховані вище умови, відносяться бітумні мастики.
Вони повинні відповідати високим європейським
стандартам та бути підтвердженими сертифікатами по
системі управління якістю ISO.
Для гідроізоляції фундаменту на бітумній основі
слід застосовувати комплекс матеріалів в залежності
від рівня необхідного захисту(табл. 1).

Обмазувальна гідроізоляція – може застосовуватися для захисту від ґрунтових вод (зовнішньої сторони
будівлі) та від капілярної вологи (всередині приміщень). Існує два основні різновиди обмазувальної
гідроізоляції: на цементній основі, на бітумній основі.
На сьогоднішньому будівельному ринку існує безліч
видів і марок ізоляційних матеріалів обмазувальної
гідроізоляції. Вибір матеріалу слід здійснювати, знаючи найбільш важливі і необхідні умови для гідроізоляції фундаменту (Cherevko, 2019).
Обмазувальна гідроізоляція фундаменту повинна
забезпечувати:

повну герметичність і відсутність швів;

водонепроникність шару;

Таблиця 1
Сучасні види обмазувальної гідроізоляції для сільськогосподарських будівель і споруд
Вид гідроізоляції

Перший шар
Нанесення
грунтовки
IZOBIT BR в 1
шар

Наступні шари
Нанесення бітумнокаучукової мастики
IZOBIT DK в
2–3 шару

Важка
гідроізоляція

Нанесення
грунтовки
DYSPERBIT
GRUNT в 1 шар

Нанесення бітумнокаучукової мастики
STYRBIT 2000-K в
2 шари

Важка
гідроізоляція

Нанесення
грунтовки
DYSPERBIT
GRUNT в 1 шар

Нанесення бітумнокаучукової мастики
STYRBIT 2000 в 2
шари

Зволоження і
насичення поверхні водою

Нанесення цементного розчину
СТРІМCУМІШ
мінімум в 2 шари

Середня
гідроізоляція

Важка/середня
гідроізоляція
























Важка
гідроізоляція

Зволоження і
насичення поверхні водою









Нанесення цементного розчину ІНФІЛЬТРОН-100 в 2
шари



Переваги
утворює високоякісне еластичне покриття
шар стійкий до слабких кислот і лугів
перекриває мікротріщини на поверхні
можна застосовувати в будь-яку пору року
висока адгезія до поверхні
мастика модифікована синтетичним каучуком
безпека при контакті з пінополістиролом
стійкість до дії слабких кислот і лугів
використовується як клей для пінополістирольних плит
можна застосовувати в будь-яку пору року
матеріали не містять розчинників
багатошарова і тиксотропна мастика
висока адгезія з бетоном, деревом, цегляною кладкою
можна застосовувати при контакті з пінополістиролом в
якості клею
стійкість до кислот і лугів у ґрунті
не має запаху
паропроникність шару
висока міцність, морозостійкість, водонепроникність,
зносостійкість
бронюючі та проникаючі властивості
працює при позитивному і негативному тиску води
стійкість до агресивних речовин навколишнього середовища
може застосовуватися як зовні фундаменту, так і всередині підвального приміщення (при його наявності)
екологічність матеріалу
висока проникаюча здатність до 300 мм
підвищення показників водонепроникності бетону
водопроникність при гідростатичному тиску
не дає усадку
паропроникність покриття
висока сульфатостійкість, стійкість до умов агресивного
середовища
екологічна безпека матеріалу

Джерело: побудовано за даними (Mohylnychenko et al., 2019)

Ще одним основним поділом гідроізоляції є відмінність за типом небезпеки (табл. 2). Гідроізоляцію
також можна розділити за матеріалами, з яких вона
зроблена – так виділяється мінеральна ізоляція, бітумна та пластикова.
Якість і довговічність гідроізоляційного шару залежать від міцності підготовки поверхні. Надійне

зчеплення з основою, суцільне покриття і рівномірна
товщина гідроізоляційного покриття забезпечуються
якісним вирівнюванням, очищенням та сушінням. За
необхідності проводять ґрунтування ізольованої поверхні, а також ретельну підготовку і виконання сполучень, дотиків і швів.
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Таблиця 2
Гідроізоляції за типом небезпеки
Тип
Легкий

Середній

Важкий

Характеристика
Ізоляцію застосовують для захисту споруд від проникнення вологи у бічному напрямку. Її не слід застосовувати для захисту від води та прямих опадів(наприклад, у разі покрівлі) або для горизонтальних перегородок (ізоляції терас, водопропускних труб, підземних резервуарів тощо). Таку ізоляцію застосовують
на об’єктах, розташованих вище рівня ґрунтових вод
Ізоляцію застосовують для захисту будівлі від вологи, прямих опадів, у разі горизонтальних і вертикальних перегородок. Ізоляцію цього типу не слід використовувати для захисту споруд від води під тиском.
Винятки з цього правила можуть бути випадки, коли тиск води є тимчасове або коли повна герметичність не потрібно. Ізоляція середнього типу потрібна найчастіше тоді, коли трохи нижче рівня закладення фундаменту знаходиться ґрунт пропускає воду, а на рівні фундаменту ґрунт є водонепроникним
Ізоляцію важкого типу застосовують для захисту будівельного об’єкту від води під тиском, коли знаходиться нижче рівня ґрунтових вод, а також у разі важких ґрунтів, на яких після дощу довго залишаються
калюжі з-за складного проходження води в ґрунт

Свіжонанесену гідроізоляцію необхідно захистити
від попадання прямих сонячних променів та від потрапляння атмосферних опадів протягом 5–6 год від

моменту нанесення. Схеми влаштування (аплікації)
вертикальних блокад сільськогосподарських будівель
і споруд наведені на рис. 4.

Рис. 4. Схеми аплікацій вертикальних блокад сільськогосподарських будівель і споруд під час влаштування
горизонтальних гідроізоляцій на поверхнях стін з різних матеріалів
a – цегляна стіна; b – стіна із фундаментних блоків; с – бутова стіна; 1 – вирівнювальна піщано-цементна штукатурка;
2 – полімерцементний розчин (мінеральна гідроізоляція); 3 – пакер (штуцер); 4 – шпур (отвори Ø 12–18 мм)

Для захисту фундаментів, стін та колон сільськогосподарських будівель і споруд від капілярного підйому вологи ми пропонуємо влаштовувати відсічну
внутрішньостінову гідроізоляцію та поліпшення гідрогеологічних умов площадки. В попередньо пробурені в цегляній кладці шпури ø18 мм ін’єктується
гідрофобізіруюча рідина. Крок шпурів влапштовується виходячи з необхідного розрахунку повного перекриття капілярів гідрофобізіруючою рідиною. Також
улаштовувалась вертикальна обмащувальна гідроізоляція та сануюча штукатурка для нейтралізації впливу
шкідливих для цегли солей.
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Висновки
Гідроізоляція – важливий чинник забезпечення довготривалої експлуатації сільськогосподарських будівель і споруд та підвищення їхньої довговічності.
Якісне виконання робіт з облаштування всіх видів
гідроізоляції, що повинно відповідати сучасним вимогам якості, дозволить убезпечити конструкції сільськогосподарських будівель і споруд від проникнення
та шкідливого впливу води, хімічно агресивних рідин,
стічних вод тощо, адже головне в гідроізоляції не
матеріали, а сумлінне та надійне виконання робіт.
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Currently, humanity owes great thanks to nature before the protection that nature has created is to protect the newborn. A person is born not sterile, but with protective appropriate antibodies transmitted from
the mother. Antibodies, in the human body, have the ability to penetrate the placenta, and with blood flow,
to be transmitted with maternal colostrum and milk. Unfortunately, not all living things have this advantage.
Pigs are born sterile unless they are infected with viruses and toxins that have the ability to penetrate the
placenta. In this case, they are sterile and defenseless, the whole environment is dangerous for them, and in
this case there is no immunity and inevitable death. Therefore, after birth, the pigs themselves, or with the
help of a sow that pushes them to the nipples with a snout, or an operator who receives farrowing, as soon
as they try to drink precious colostrum, which loses its protective capacity every hour. The sow's colostrum
contains not only nutritional, energy components, but also a more important component – Immunoglobulins.
Immunoglobulins contained in colostrum provide piglets with passive immunity, but not all. Why? This is
because the farrow is usually stretched or pathological. Pigs are born unevenly, so they eat colostrum
differently. The last piglets, at birth, get the least amount of colostrum, or not enough at all. In addition, the
quality of colostrum and the amount of immunoglobulins depend on the sow's age, the number of farrowing,
whether the sows are vaccinated before farrowing, and the presence of viral pathogens and their vaccination. A good practice for pigs in the world, as well as in Ukraine, is the use of the Globigen Pig Dozer,
which is given to the pigs orally to increase passive immunity and provide protection against viruses and
bacteria.
Key words: immunoglobulins, egg, mortality, conservation, viruses, bacteria, passive immunity.

Ефективність використання препаратів Глобіген Пиг Дозер і Глобіген
Джамп Старт при вирощуванні поросят
Т.Я. Прудиус, Я.І. Кирилів
Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААНУ, с. Оброшино, Україна
На сьогодні людство велично повинно завдячувати природі перед захистом яке природа створила – це захист новонародженого. Людина народжується не стерильною, а із захисними відповідним – антитілами захистом що передається від матері. Антитіла, в людському організмі, мають здатність проникати через плаценту, та із кровотоком, передаватися із материнським
молозивом та молоком. Нажаль, не всі живі істоти мають таку перевагу. Поросята народжуються стерильними, окрім випадків, коли вони не заражені вірусами та токсинами, які мають здатність проникати через плаценту. В даному випадку вони є
стерильні, і беззахисні, та усе навколишнє середовище небезпечне для них, і в даному випадку відсутній імунітет та неминуча
смерть. Тому після народження поросята самі, або за допомогою свиноматки, яка рилом підштовхує їх до сосків, або оператора,
який приймає опорос, чим швидше намагаються напитися дорогоцінного молозива, яке кожної години втрачає свою захисну здатність. Молозиво свиноматки містить в собі не тільки поживні, енергетичні складники, але і більш важливий компонент – імуноглобуліни. Імуноглобуліни, які містяться в молозиві, забезпечують поросят пасивним імунітетом, але не всіх. Чому? Це стається
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тому, що опорос, як правило є розтягнутим, або патологічним. Поросята народжуються нерівномірно, тож молозиво п’ють по
різному. Останнім поросятам, при народженні, дістається молозива найменше, або зовсім не вистачає. Також якість молозива
та кількість імуноглобулінів залежить від віку свиноматки, кількості опоросів, чи проводиться вакцинація свиноматок перед
опоросом, та наявність вірусних збудників та їх вакцинопрофілактика. Непоганою практикою свиноводів світу, а також України,
є застосування препарату Глобіген Піг Дозер, який задають поросятам перорально для підвищення пасивного імунітету та надання захисту проти вірусів та бактерій.
Ключові слова: імуноглобуліни, яйце, смертність, збереження, віруси, бактерії, пасивний імунітет.

шуку нових методів оцінки стану імунної системи
людини і тварин в нормі та при захворюваннях, а
також для призначення імуномодулюючих засобів і
контролю проведеної терапії.
Поряд з препаратами і засобами імуносупревсивного типу, що застосовуються для пригнічення реакції
трансплантаційного імунітету, лікування автоімунних
захворювань, в арсеналі лікарських засобів важливо
мати широкий спектр препаратів, які стимулюють
реакції імунітету. В звязку із цим було розроблено
принципово нові підходи до проблеми імуносупресії
та імуностимуляції, які відкрили нові можливості до
їх практичного застосування у різних галузях гуманної та ветеринарної медицини (Nikitenko, 1990;
Molchanov et al., 2016; Khariv et al., 2017; Zhukova et
al., 2017; Slivinska & Lukashchuk, 2018).
Людський організм народжується із певним ступенем захисту. При формуванні людського ембріону
антитіла мають здатність проникати через плаценту, а
саме із кровотоком, а пізніше передаватися із материнським молозивом та молоком. Та нажаль, не всі живі
істоти мають таку перевагу. Наприклад, поросята народжуються стерильними, крім випадків, коли вони
заражені вірусами та токсинами, які мають здатність
проникати через плаценту. В іншому випадку вони є
стерильні, і беззахисні, і усе навколишнє середовище
небезпечне для них, оскільки у них відсутній імунітет
та неминуча загибель. Тому, після народження поросята самі, або за допомогою свиноматки, яка рилом підштовхує їх до сосків, чи оператора, який приймає опорос, чим швидше намагаються напитися дорогоцінного
молозива, що кожної години втрачає свою захисну
здатність. Молозиво свиноматки містить в собі не тільки поживні, та енергетичні складники, але і більш важливий компонент – імуноглобуліни.
Імуноглобуліни, які містяться в молозиві, забезпечують поросят пасивним імунітетом, але не всіх. Чому? Це стається тому, що опорос, як правило є розтягнутим, або патологічним. Поросята народжуються
нерівномірно, тож молозиво п’ють по різному. Останнім поросятам, при народженні, дістається молозива
найменше, або зовсім не вистачає. Також якість молозива та кількість імуноглобулінів залежить від віку
свиноматки, кількості опоросів, чи проводиться вакцинація свиноматок перед опоросом, та наявність
вірусних збудників і їх вакцинопрофілактика.
Непоганою практикою свиноводів світу, а також
України, є застосування препарату Глобіген Піг Дозер, який задають поросятам перорально для підвищення пасивного імунітету та надання захисту проти
вірусів та бактерій.
Метою наших досліджень було вивчити вплив
препарату Глобіген Піг Дозер на продуктивні показники новонароджених поросят. Даний препарат має

Вступ
У процесі становлення та розвитку імунології як
науки, яка на початку входила в галузь мікробіології,
найбільшої уваги приділялось пошуку та розробці
препаратів, які посилюють синтез антитіл проти інфекційних збудників різного походження. В результаті цього пошуку були розроблені імуномодулятори,
які використовувалися для розкриття механізмів імуногенезу. Найбільш ефективні з них використовувалися у практичній медицині.
Проте цей захист не завжди був ефективний, тому
медична наука інтенсивно працювала над їх удосконаленням. Так, було створено ряд ад’ювантів, які
значно посилювали продукцію антитіл (Mashkovs'kij,
1993; Leskov, 1999). Зокрема, було застосовано розроблено мінеральні сорбенти, зокрема гідроксид алюмінію, що використовувалися в якості ад’ютантів при
проведенні масових вакцино-профілактичних заходів
(Petrov & Haitov, 1998).
Значний вклад у розвиток імуномодуляції внесли
дослідження імунодепресивних властивостей численних препаратів, зокрема антиметаболітів пуринових
агентів антибіотиків, стероїдів (Ljubimov &
Kovalenko, 2000; Haitov, 2000; Yeaman & Yount, 2003),
а також застосовування таких препаратів як імуран,
мілеран, кортизол, циклофосфамід (Petrov et al., 1984).
Ці розробки мали значний вплив на вирішення проблеми імуномодуляції. Зокрема, вони дали можливість перейти від визначення титрів антитілу у крові
експериментальних тварин до кількісного визначення
клітин, які виробляють ці антитіла, оцінювати дію
препарату не лише на гуморальний імунітет, але і на
клітинні фактори імунітету. Таким чином, з’явилася
можливість кількісно оцінювати дію препарату на
функціональну активність основних клітинних популяцій, які ініціюють імунну відповідь – Т- і Влімфоцитів, фагоцити в генетично контрольованих
умовах досліду визначити дію імунодепресантів на
основі функції стовбурових клітин – процеси їх міграції, проліферації та диференціації (Haitov, 2000). Це
дозволило доказати, що більшість вивчених препаратів пригнічують реакції трансплантаційного імунітету, зокрема імуран, метотраксин, мілеран та інші.
Вони є цитостатиками широкого профілю, що блокують ключові етапи біосинтезу нуклеїнових кислот і
білків та пошкоджують більшість швидко проліферуючих тканин (кістковий мозок, лімфоїдну систему,
епітелій кишківника та інше). Тому виникли особливі
вимоги розробки доз і схем призначення імунодеприсантів та пошуку більш ефективних їх поєднань. Розробка нових підходів, до оцінки імуномодулюючої
ефективності нових препаратів, позитивно вплинула
на подальший розвиток клінічної імунології при по-
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неоднорідний склад: сукупність специфічних імуноглобулінів IgY (immunoglobulin yellow – імуноглобулін
жовтий), соєва олія, вітаміни та пробіотик.
Основним носієм препарату є соєва олія, яке дає
енергію поросятам для кращого руху, та є основним
наповнювачем;
Вітаміни А, Д3, Е – відповідають за розвиток та
скріплення слизової оболонки кишківника і є антистресовим фактором для ворсинок кишківника;
Пробіотик – Enterococcus faecium NCIMВ забезпечує оптимальні умови для розвитку позитивної мікрофлори.
Специфічні імуноглобуліни IgY захищають від:
 Clostridium perfringens
 Ротавіруус
 Трансмісивного гастроентериту
 E.coli Неонатальної діареї та діареї при відлучці(K88, К99, 987Р)
 S. typhimurium
 Криптоспорідіозів.

Відомо, що у свиней лише невелика частина імуноглобулінів може проникати через плаценту або їх
може синтезувати власна лімфоїдна тканина (Karput',
1981).
Застосування препарату Глобіген Піг Дозер за рахунок свого складу, зокрема, соєвої олії, яка є добрим
джерелом енергії та пробіотика Enterococcus faecium
NCIMВ, що створює оптимальні умови для розвитку
пасивної мікрофлори сприяє кращому всмоктуванні
імуноглобулінів у новонароджених тварин і підвищує
проникність слизової оболонки кишківника.
Застосування Глобіген Піг Дозера в умовах свинокомплексів у різних країнах світу показало позитивну
тенденцію, зокрема, загибель поросят в маточнику
знижувалася на 3% та додатково було отримано
1 порося на свиноматку в рік.
Через 2–3 дні всмоктування імуноглобулінів у нормально розвинених поросятах припиняється. А як
бути із поросятами в подальшому, після закінчення
дачі Глобіген Піг Дозер? В подальшому ми продовжували підсилювати пасивний імунітет шляхом дачі
сухих імуноглобулінів у складі предстартера поросятам, до часу поки повністю не сформується активний
імунітет. Пасивний імунітет, набутий через молозиво,
у поросят триває 5–7 днів, а активний ще не наступив,
тому поросята стають знову беззахисні. Для цього
було розроблена кормова добавка Глобіген Джамп
Старт, в основі якої є специфічні імуноглобуліни IgY,
які дають захист проти наступних збудників:
 Інфекційний гастроентерит
 Clostridium perfringens
 Ротавірус
 E.coli Неонатальна діарея (K88, К99, 987Р)
 E.coli Діарея до та після відлучки (K88, К99,
987Р)
 E.coli Набрякова – Коллібактеріоз (F18, К882)
 S. typhimurium
 Криптоспорідіоз
 Цирковірус.
Даний препарат можна задавати в предстартер та
згодовувати тваринам вже з 4–5 дня життя. При цьому
імуноглобуліни будуть постійно попадати в кишечник
із кормом та систематично здійснювати захист кишечника, що є важливим сегментом у створенні імунітету.
Синтез власних антитіл починається лише з 7–14денного віку поросят. Однак до 28 денного віку цей
процес досить повільний. Слабка гуморальна відповідь на антигенну стимуляцію в цей період пов’язана
з наявністю в організмі молодняка материнських антитіл, які блокують антигени що надходять та з недостатнім формуванням В-системи імунітету, що відповідає за синтез різних класів імуноглобулінів. Після
приймання молозива кількість імуноглобулінів у сироватці крові поросят перевищує їх рівень у крові
свиноматок. Повного розвитку імунна система у свиней досягає до 45–60 днів (Fesenko, 1980).

Матеріал і методи досліджень
З метою вивчення впливу препарату Глобіген Піг
Дозер нами було сформовано дві групи свиноматок –
аналогів, порода велика біла, по 4 голови в групі.
Дослід тривав 28 днів, починаючи із дня опоросу. Під
час досліду враховували загальну кількість народжених та відлучених поросят, їх збереження, середню
масу поросят при народженні та відлученні і середньодобові прирости.
Контрольна та дослідна група свиноматок отримувала стандартний раціон збалансований за поживними
та біологічно активними речовинами. Дослідна група
поросят отримувала, зразу після народження протягом трьох днів препарат Глобіген Піг Дозер в кількості 2 мл/голову/добу.
Результати та їх обговорення
В результаті проведених досліджень встановлено,
що застосування специфічних імуноглобулінів зразу
після народження, до перших порцій молозива призводить до підвищення збереженості поросят, збільшення приростів. Це можна побачити за результатами
застосування Глобіген Піг Дозера в умовах свинокомплексу (таблиця).
Таблиця
Результати застосування Глобіген Піг Дозера в
умовах свинокомплексу

Кількість свиноматок
Загальна кіл-ть народжених поросят
Загальна кіл-ть відлучених поросят
Смертність (%)
Середня вага при нарождені (кг)
Середня вага поросят при
відлученні (кг)
Середньодобові прирости (кг)

КонтроГлобіген
льна
група
група
4
4
46
42
41
41
10,9%
2,3%
1,33
1,25
7,56

7,75

0,270

0,276

Висновки
Використовуючи кормові добавки Глобіген Піг Дозер
та Глобіген Джамп Старт можна забезпечити пасив-

Scientific Messenger LNUVMB. Series: Agricultural sciences, 2019, vol. 21, no 91

96

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 2019, т 21, № 91

ним імунітетом поросят від народження аж до 80-го
дня життя, підвищити роботу шлунково-кишкового
тракту, отримати додатково одне порося на свиноматку в рік та зменшити загибель на 3%.
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The article analyzes the origin of horses of Hutsul breed, which gives an opportunity to make a certain
idea about the genotypic features of animals. They were found to have specific features in the distribution of
factors and alleles of the D-system of blood groups. An individual analysis of the genotypes of Hutsul horses
shows that their diversity is quite significant. Generally, genotypes occur that combine the dghm allele with the
cgm and bcm alleles. At the individual level, animal testing materials for blood groups create an information
base to study the genetic structure of a population. Analysis of the genetic structure of the herd shows its
considerable variability. It was found 9 alleles in the herd with a frequency from 0.014 to 0.264. The most
common alleles are de; sgm, with frequencies of 0.264 and 0.220 respectively. The saturation of the herd with
these alleles is primarily related to the genotypes (de/cgm) of the stallions used by Vulcan and Centaur. The
degree of homogeneity of the flock gene pool is characterized by a homozygosity coefficient (CA) of 0.173 and
indicates the theoretically expected frequency of homozygous genotypes in panmyxia, that is, the absence of
directed selection of parental pairs in the same number of females and males. Although the herd does not meet
the requirements of panmyxia, there is a clear deficiency in homozygotes. In general, immunogenetic studies
provide grounds for organizing a breeding process for the reconstruction of the Hutsul breed gene pool with
the restoration of its inherent qualities, which will enable it to obtain competitive breeding products. The study
of the structure of the population provides material for the analysis of genetic processes occurring at certain
stages of the breeding process as a result of the use of different breeding methods. The results of the testing,
which is still limited by the number of horses of the Hutsul breed, form the basis for further systematic
application of genetic marking in the work on the formation of the Hutsul breed in the Ukrainian Carpathian
region.
Key words: immunogenetic control, factors of blood groups, alleles of system D of blood groups,
genetic similarity, hereditary information, genotype, coefficient of homozygosity.

Імуногенетичний контроль достовірності походження гуцульської породи
коней
С.С. Попадюк
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького,
м. Львів, Україна
У статті проведено аналіз з достовірності походження коней гуцульської породи, що дає можливість скласти певне уявлення
про генотипові особливості тварин. Встановлено, що вони мають специфічні ознаки за розподілом факторів та алелей D-системи
груп крові. Індивідуальний аналіз генотипів гуцульських коней свідчить про досить значну їх різноманітність. Найчастіше
трапляються генотипи, які поєднують алель dghm з алелями cgm і bcm. На індивідуальному рівні матеріали тестування тварин за
групами крові створюють інформаційну базу для дослідження генетичної структури популяції. Аналіз генетичної структури
стада свідчить про його досить значну мінливість. В стаді знайдено 9 алелів з частотою від 0,014 до 0,264. Найбільш
розповсюджені алелі dе; сgm, з частотами відповідно 0,264 і 0,220. Насичення стада цими алелями пов’язано насамперед з
генотипами (dе/сgm) використовуваних жеребців Вулкана і Кентавра. Ступінь однорідності генофонду стада характеризує
коефіцієнт гомозиготності (Са), який дорівнює 0,173 і вказує на теоретично очікувану частоту гомозиготних генотипів при
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панміксії, тобто відсутності спрямованого підбору батьківських пар за однакової кількості самок і самців. Хоч стадо не
відповідає вимогам панміксії, але щодо гомозигот в ньому спостерігається явний дефіцит. Загалом проведені імуногенетичні
дослідження дають підстави для організації селекційного процесу із реконструкції генофонду гуцульської породи з відновленням
притаманних їй якостей, що дасть змогу одержати конкурентноздатну племінну продукцію. Дослідження структури популяції
дає матеріал для аналізу генетичних процесів, що відбуваються на певних етапах селекційного процесу в результаті застосування
різних методів розведення. Результати проведеного тестування поки що обмеженого за кількістю поголів’я коней гуцульської
породи створює базу для подальшого системного застосування генетичного маркірування в роботі з формування масиву
гуцульської породи в регіоні Українських Карпат.
Ключові слова: імуногенетичний контроль, фактори груп крові, алелі системи D груп крові, генетична схожість, спадкова інформація, генотип, коефіцієнт гомозиготності.

нами безперервного селекційного процесу (Stoianov et
al., 2000; Sokolovа et al., 2015).
Завдання щодо ефективного використання племінних ресурсів коней вирішується шляхом поєднання
селекційних і генетичних методів досліджень.
В реальному селекційному процесі одним з генетичних методів, який знаходить систематичне застосування, є імуногенетичний контроль достовірності
походження племінних тварин. Цей контроль згідно з
Законом “Про племінну справу у тваринництві” є
одним з елементів ідентифікації тварин. Основне
завдання, яке вирішується при здійсненні контролю
походження, полягає в підтвердженні достовірності
записів про батьків тварини.
При контролі за групами крові порівнюють типи
крові батька, матері і їхнього нащадка. У останнього
повинні бути тільки ті фактори груп крові, що є хоч
би в одного з батьків. Більш детальний і поглиблений
імуногенетичний контроль походження проводиться
за алелями системи D груп крові. В цьому випадку
можливий неповний сімейний аналіз, за яким визначається наявність у потомна одного з двох альтернативних алелів батька.
Результати повного сімейного аналізу в фермерському господарстві “Золотій підкові” з підтвердженням походження наведені нижче (табл. 1).
Контроль походження жеребців Бубен 027, Мудрий 019, кобила Міра 023 і Чайка 036 засвідчує достовірність їхнього походження за даними родоводів від
жеребця Вулкан і відповідних матерів. Імуногенетичним аналізом встановлено, що Міра 023 і Чайка 036
від свого батька одержали алель сgm, а Мудрий 019 і
Бубен 027 одержали альтернативний алель dе.
За результатами проведеного при контролі походження імуногенетичного аналізу можна констатувати, що напівсибси Бубен 027 і Мудрий 019 мають
генетичну схожість за генетичним матеріалом, що
маркірується алелем Dde, а Міра 023 і Чайка 036 відрізняються від них за цією спадковою інформацією.
Таким чином, за інформацією, яка покладена в основу контролю достовірність походження, є можливість скласти певне уявлення про генотипові особливості тварини.
Таким аналізом можна охопити всіх нащадків плідника, що протестоване за групами крові, тобто до
деякої міри провести аналіз його генотипу за відповідними алелями.

Вступ
На даний час зростає актуальність раціонального
використання генетичних ресурсів, притаманних локальним породам, комплексу генів, які забезпечують
їхню адаптаційну пластичність, пристосованість до
конкретних умов утримання і експлуатації (Vinnichuk
et al., 1991; Lisovyi et al., 2000; Tkachova, 2015). В
цьому плані має значення об’єктивна оцінка якостей,
які притаманні аборигенним породам і забезпечують
їхню конкурентоспроможність. Такою породою є
гуцульська для Карпатського регіону України
(Stefurak, 1998; Popadiuk, & Dzitsiuk, 2002; Marchuk, &
Lavryniuk, 2016; Romanenko, 2018). З цієї точки зору
актуальним завданням є всебічне дослідження племінних ресурсів і вирішення питання раціонального
використання, а також формування масиву гуцульської породи коней в Україні
Матеріал і методи досліджень
Дослідження проводились на поголів’ї коней гуцульської породи фермерського господарства “Золота
підкова” Ужгородського району Закарпатської області
(34 голів). Матеріалом для імунологічного аналізу
послужили проби переферійної крові коней, яку брали
зранку, до годівлі і напування.
Тестування тварин за 12 факторами груп крові (Da,
Db, Dc, Dd, De, Df, Dh, Dk, Dm) здійснювали, в лабораторії генетичних основ селекції Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН,
постановкою реакції прямої аглютинації за методичними вказівками Дубровської (Dubrovskaja, 1983), з
використанням
моноспецифічних
сироватокреагентів, виготовлених в лабораторії імуногенетики
та ідентифікованих з міжнародними еталонами.
Результати та їх обговорення
Кожна порода характеризується властивими їй біологічними і господарськими особливостями, що
формуються в певних умовах середовища і зумовлені
спадковістю тварин (Tkachova, 2019). Породи сільськогосподарських тварин складаються з різнорідних
особин зі складною спадковою різноманітністю, а
також природного і штучного добору, вони відрізняються одна від одної за генетичною структурою. Породи як системи спадкових форм є складовими части-
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Таблиця 1
Експертиза походження коней в фермерському господарстві “Золота підкова’
Родинні
відносини
Батько
Мати
Син
Мати
Син
Мати
Дочка
Мати
Дочка

Кличка,
номер
Вулкан
Миша
Бубен 027
Медея
Мудрий
Муха
Міра
Чайка 006
Чайка 036

А
аd/
аd/
аd/
-/аd/-/ad/-

Генетичні системи груп крові
Б
сgm/dе
bcm/dе
сgm/аd
сfm/аd
dе/cfm
dе/сghm
cgm/dе
bcm/dе
cgm/dе

К
-/-/-/-/-/-/-/-/-/-

Висновок про походження
Батьки дійсні
Батьки дійсні
Батьки дійсні
Батьки дійсні

Таблиця 2
Аналіз генотипів жеребця Вулкана за алелями системи D груп крові
Родинні відносини
Батько
Дочка
Дочка
Дочка
Дочка
Син
Син
Дочка
Дочка
Дочка

Кличка, номер
Вулкан
Міра 023
Білоп’ятка 021
Гречка 020
Чайка 036
Бубен 027
Мудрий 019
Ельза 017
Зірка 028
Лаванда 032

Алелі системи D груп крові
cgm/de
cgm/de
cgm/cfm
cgm/dgm
cgm/de
de/cgm
de/cfm
de/bcm
de/de
dе/сgm

Так, у жеребця Вулкан з 9 нащадків 4 успадкували
алель cqm, а п’ятьма був успадкований алель батька –
de (табл. 2).
Якщо аналіз генотипу Вулкана здійснювати за виявленням зв’язків альтернативних алелів з іншими
ознаками, то з тих ознак, що наочно можна зафіксувати у нащадків Вулкана, найбільш доступною є масть.
Різноманітність масті у нащадків цього жеребця, як і в
усій породі, не дає підстав для того щоб вважати алелі
системи D груп крові маркерами цієї ознаки. Проведення аналізу генотипів плідників в гуцульській по-

Масть
сіра в гречку
каракова
сіра в гречку
гніда
гніда
мишаста
гніда
бура
мишаста
руда

роді за іншими ознаками потребує накопичення більшого обсягу імуногенетичної та фенотипової інформації.
Інші більш доступні можливості аналізу генотипів
пов’язані з наявністю імуногенетичної інформації в
декількох поколіннях. Такий аналіз руху генетичної
інформації жеребця Кентавра ілюструє схема (рис. 1).
В цій схемі штрихуванням позначені різні алелі,
які у відповідних напівквадратах (для жеребців) або
напівколах (для кобил) розміщуються ліворуч ті, що
отримані від матері, праворуч – отримані від батька.

Чайка 036
de/cgm

Кентавр
cgm/de

Бубен 027
cgm/de

Вулкан
cgm/de

Рис. 1. Схема успадкування алелів, які маркірують спадкову інформацію жеребців Кентавра і Вулкана
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Простежуючи за передачею алелів Кентавра, можна відзначити розщеплення його генотипу в першому
поколінні, де напівсестри за батьком кобили Чайка
006 і Миша 004 успадкували різні алелі батька (dе і
сgm).
Відповідно нащадків цих кобил успадкували алелі,
які маркірують генетичний матеріал їхнього діда (сgm
і dе). Отже, з одного боку, ці нащадки (кобила Чайка
006 і Бубен 027) мають генетичну спільність з своїм
дідом за спадковою інформацією, яка маркірується
алелем системи D груп крові. З іншого боку, можна
стверджувати, що у цих тварин генотипи за системою
D груп крові ідентичні, але вони маркірують різний
генетичний матеріал, тому що алель dе Чайка 036
одержала від матері Чайки 006, а Бубен 027 – від Миші 004.
Крім імуногенетичного аналізу на індивідуальному рівні, матеріали тестування тварин за групами
крові створюють інформаційну базу для дослідження
генетичної структури популяцій. Аналіз генетичної
структури стада фермерського господарства “Золота
підкова” за алелями D системи груп крові свідчить
про його досить значну мінливість (табл. 3).
Таблиця 3
Генетична структура коней фермерського господарства
“Золота підкова” за алелями D-системи груп крові, n =
34
Алелі
ad
bcm
cegm
cfm
cghm
cgm
de
dghm
dk
Коефіцієнт
гомозиготності

Кількість носіїв
5
7
4
4
2
15
18
11
1

Генна частота
0,088
0,120
0,055
0,055
0,028
0,220
0,264
0,161
0,014
0,173

В стаді знайдено 9 алелів з частотою від 0,014 до
0,264. Найбільш розповсюджені алелі dе; сgm, з частотами відповідно 0,264 і 0,220. Насичення стада цими алелями пов’язано, насамперед з генотипами
(dе/сgm) використовуваних жеребців Вулкана і Кентавра. Ступінь однорідності генофонду стада характеризує коефіцієнт гомозиготності (Са), який обчислений як сума квадратів генних частот всіх виявлених
алелів. Цей коефіцієнт у стаді дорівнює 0,173 і вказує
на теоретично очікувану частоту гомозиготних генотипів при панміксії, тобто відсутності спрямованого
підбору батьківських пар за однакової кількості самок
і самців. Хоч стадо не відповідає вимогам панміксії,
але щодо гомозигот в ньому спостерігається явний
дефіцит (табл. 4).
В стаді виявлено всього дві гомозиготні кобили
Медея 008 (генотип аd/аd) і Зірка 028 (генотип dе/dе).

Таблиця 4
Генотипи тварин за алелями D-системи груп крові
коней фермерського господарства “Золота підкова”,
n = 34
Генотипи
аd/ad
аd/cfm
аd/cgm
аd/de
bcm/cgm
bcm/de
cegm/cgm
cegm/dghm
cfm/cgm
cfm/de
cghm/dghm
cgm/de
cgm/dghm
de/de
de/dghm
de/dk

Кількість тварин
1
2
1
1
2
5
3
1
1
1
2
4
4
1
4
1

Частота, %
2,94
5,88
2,94
2,94
5,88
14,70
8,82
2,94
2,94
2,94
5,88
11,76
11,76
2,94
11,76
2,94

Дефіцит гомозигот частково пов’язаний з особливостями підбору, з використанням неспоріднених з
тваринами стада жеребців. З іншого боку, очевидно, в
гуцульській породі діють генетичні процеси, що протидіють звуженню генетичної мінливості, механізми
яких можуть бути аналогічні встановленим в стаді
сірої української верхової породи. Звичайно, кількості
випадків повного сімейного аналізу по стаду замало
для одержання вірогідних висновків, та все ж з трьох
випадків теоретично очікуваного одержання гомозигот (див. табл. 3) фактично не було одержано жодного
гомозиготного генотипу (очікувалось з вірогідністю
0,5 одержання гомозигот при підборі до Вулкана:
сgm/сgm – Бубен 027, фактично сgm/dе; dе/dе –Міра
023, фактично сgm/dе; dе/dе–Чайка 036, фактично
сgm/dе).
Найбільше в стаді тварин генотипів bсm/dе
(14,70%), сgm/dе (11,76%) і сgm/dghm (11,76%),
dе/dghm (11,76%). Закономірно, що в сімох з шістнадцяти знайдених в стаді генотипів D алель dе, а носіями його є половина тварин стада.
Імуногенетичний аналіз показав, що коні гуцульської породи мають специфічні особливості за розподілом факторів та алелей D-системи груп крові.
Висновки
За результатами проведених досліджень обґрунтовані методичні підходи і організаційно-методичні
засади селекційно-генетичного моніторингу з розведення гуцульської породи, які покликані забезпечити
не тільки збереження, а й реконструкцію і розширене
відтворення генофонду породи, що дасть змогу одержати конкурентноздатну племінну продукцію.
Перспективи подальших досліджень. Таким чином, аналізом при контролі походження не обмежується застосування імуногенетичних методів в племінній роботі. Дослідження структури популяції дає
матеріал для аналізу генетичних процесів, що відбуваються на певних етапах селекційного процесу в
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результаті застосування різних методів розведення.
Результати проведеного тестування поки що обмеженого за кількістю поголів’я коней гуцульської породи
створює базу для подальшого системного застосування генетичного маркірування в роботі з формування
масиву гуцульської породи в регіоні Українських
Карпат.
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Bodnaruk, V.Y., Muzyka, L.I., Zhmur, A.J., & Orikhivskyj, T.V. (2019). Influence of ecological and
geographical features of breeding brown Carpathian rocks on its genetic structure. Scientific
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Studying the genetic structure of cattle makes it possible to characterize it by molecular genetic markers, which in the future enable effective breeding work with animals breed to achieve the desired characteristics. Lately is becoming more apparent the need to preserve genetic diversity namely due to the peculiarities of breeding in different ecological and geographical regions. Therefore, we conducted an investigation
of the genetic structure of animals of pure-bred Brown Carpathian (BC), Schwyz (S) breeds, their mixtures
of the first (F1) generation (1/2BС+1/2S), Brown Carpathian with a share of hereditary breed of Schwyz
breed up to 50 and more than 50%, as well as Brown Carpathian, raised in flat and mountain farms. Genetic structure was evaluated by genetically determined polymorphism of groups of genetic-biochemical systems. Of the 14 investigated loci that encode proteins and blood enzymes, polymorphism was identified in
five loci, namely: transferrin (Tf), ceruloplasmin (Cr), amylase-1 (Am-1), hemoglobin (Hb), and purine
nucleoside phosphorylase (NP). As a result of population-genetic analysis of polymorphic loci of proteins
and enzymes of blood in animals of Brown Carpathian breed the following data were obtained:the highest
level of heterozygosity (H) was found at the transferrin locus – 95%, the lowest – at the hemoglobin locus –
9.5%.The heterozygosity at the ceruloplasmin locus was 68%. Evaluation of heterozygosity at the purinnucleoside phosphorylase locus was not possible because part of the animals with the NP-H (high activity)
phenotype could carry a low activity variant in the heterozygous state. For all polymorphic systems in the
Brown Carpathian breed genotype frequency distribution was in a balanced state according to HardyWeinberg law, except for the transferrin locus,where a statistically significant deficiency of homozygotes
(P > 0.95) in the most common allelic variants is detected. Analysis of the dendrogram showed that groups
of animals of Brown Carpathian breed with different proportion of hereditary Schwyz form one cluster that
is clearly differentiated from purebred schwyzes. First-generation domestic animals (F1), by genetic structure, are significantly closer to the maternal Brown Carpathian breed than to the Schwyz one. Thus, the
data obtained indicate that the specific characteristic of Brown Carpathian breed may be a relatively increased breeding value of a number of allelic interlocal associations, in which the loci of the geneticbiochemical systems are involved in one way or another. Genetic analysis of these systems showed the
presence in the breed of its specific features, which are specific to it.
Key words: molecular genetic markers, genotype, gene pool, polymorphism, capsaicin, somatotropin,
myostatin.

Вплив еколого-географічних особливостей розведення бурої карпатської
породи на її генетичну структуру
В.Є. Боднарук, Л.І. Музика, А.Й. Жмур, Т.В. Оріхівський
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького,
м. Львів, Україна
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Вивчення генетичної структури великої рогатої худоби дає змогу охарактеризувати її за молекулярно-генетичними маркерами, які в подальшому дають можливість проведення ефективної селекційної роботи з породами тварин, спрямованої на досягнення бажаних ознак. Останнім часом стає все більш очевидною необхідність збереження генетичної різноманітності, а саме в
зв’язку з особливостями розведення в різних еколого-географічних регіонах. Тому нами було проведено дослідження генетичної
структури тварин чистопородної бурої карпатської (БК), швіцької порід (Ш), їх помісей першого (F1) покоління (1/2БК+1/2Ш),
бурої карпатської з часткою спадковості швіцької породи до 50 та більше 50%, а також бурої карпатської, виведеної в рівнинних
і гірських господарствах. Генетичну структуру оцінювали за генетично детермінованим поліморфізмом груп генетикобіохімічних систем. Встановлено, що із 14 досліджуваних локусів, які кодують білки та ферменти крові, поліморфізм був виявлений у п’яти локусах, а саме: трансферину (Tf), церулоплазміну (Ср), амілази-1 (Аm-1), гемоглобіну (Hb) і пуриннуклеозидфосфорилази (NP). У результаті популяційно-генетичного аналізу поліморфних локусів білків і ферментів крові у тварин бурої карпатської
породи одержані такі дані: найбільш високий рівень гетерозиготності (Н) виявлений за локусом трансферину – 95%, а найменший
– за локусом гемоглобіну – 9,5%. Гетерозиготність за локусом церулоплазміну складала 68%. Оцінка гетерозиготності за локусом
пуриннуклеозидфосфорилази була неможлива, оскільки частина тварин з фенотипом NP-H (висока активність) могла нести в
гетерозиготному стані варіант з низькою активністю. За всіма поліморфними системами у бурої карпатської породи розподілу
частот генотипів знаходилася у врівноваженому стані у відповідності з законом Харді-Вайнберга, крім локусу трансферину, де
виявлена статично достовірна недостача гомозигот (Р > 0,95) за найбільш розповсюдженими алельними варіантами. Аналіз
дендрограми показав, що групи тварин бурої карпатської породи з різною часткою спадковості швіцької утворюють один кластер, який чітко диференціюється від чистопородніх швіців. Помісні тварини першого покоління (F1) за генетичною структурою
суттєво ближче до материнської бурої карпатської породи, ніж до швіцької. Таким чином, одержані дані свідчать, що специфічною характеристикою бурої карпатської породи може бути відносно підвищена селекційна цінність ряду алельних міжлокусних
асоціацій, в які тим чи іншим шляхом втягуються розглянуті локуси генетико-біохімічних систем. Генетичний аналіз за даними
системами показав наявність у досліджуваної породи своїх специфічних особливостей, які характерні тільки для неї.
Ключові слова: популяція, порода, бура карпатська, швіцька, помісі, маркери, локус, алелі, гетерозиготність.

Вступ
Проблема збереження порід сільськогосподарських тварин існує у всіх країнах світу, оскільки процес
зникнення за певних причин спостерігається практично повсюдно. Це не тільки втрата об’єктивно безцінної генетичної та біологічної різноманітності, що
актуально також у зв’язку з антропогенним тиском і
для диких видів, але і звуження генетичного потенціалу, який принципово обмежує можливості селекційної роботи в майбутньому. Останнім часом стає все
більш очевидною необхідність збереження генетичної
різноманітності, а саме в зв’язку з особливостями
ведення господарства в різних еколого-географічних
регіонах. Уявлення про те, що високопродуктивні
тварини або їх помісі з місцевими локальними породами зберігають свою продуктивність в різних регіонах не завжди справджується (Glazko et al., 2005;
Hlestkina, 2013; Bodnaruk et al., 2017).
Вивчення генетичної структури великої рогатої
худоби дає змогу охарактеризувати її за молекулярногенетичними маркерами, які в подальшому дають
можливість проведення ефективної селекційної роботи з породами тварин, спрямованої на досягнення
значних показників продуктивності. Для досягнення
бажаних параметрів породи необхідно враховувати
генофонди вихідних племінних плідників, а також
інтегральні показники “екологічного благополуччя”
господарств, в яких планується їх розміщення для
подальшого розведення (Bochkov et al., 2015;
Bodnaruk et al., 2016; Bodnaruk et al., 2017).
Крім того, актуальність дослідження генетичної
структури локальних порід стає особливо гострою в
зв’язку з необхідністю розробки генетично обґрунтованих програм збереження їх генофондів і використання при одержані нових типів і груп тварин, адаптованих до певних умов розведення, що відповідають
сучасним вимогам технологізації та інтенсифікації
сільськогосподарського виробництва (Shсherbatyj et
al., 2016; Suprovich & Mokhnachova, 2017). Виходячи з

цього доцільним є створення банків даних про фенотипову та генотипову різноманітність локальних порід. Така інформація могла б бути використана також
для вивчення питань щодо закономірностей і механізму генетичної дивергенції, мікроеволюції порід і
видів тварин. Таким чином, для того, щоб виявити
внесок у розмах генетичної мінливості в різних еколого-географічних зонах, нами проведено дослідження з вивчення генетичної структури тварин бурої
карпатської і швіцької порід, їх помісей з різними
частками спадковості, а також бурої карпатської,
виведеної в рівнинних і гірських господарствах.
Матеріал і методи досліджень
Генетичну структуру оцінювали за генетично детермінованим
поліморфізмом
груп
генетикобіохімічних систем. Досліди проводились на еритроцитах і плазмі крові. Кров у тварин брали з яремної
вени в пробірку з гепарином. Поліморфізм білків та
ферментів оцінювали, застосовуючи метод електрофоретичного розділення білків у 13% крохмальному
гелі в горизонтальних мікро та звичайних камерах з
подальшим гістохімічним фарбуванням (Harris &
Hopkinson, 1976).
Досліджувані тварини були поділені на ряд груп:
чистопородна бура карпатська і швіцька породи та їх
помісі, зокрема півкровні тварини (1/2БК+1/2Ш –
гетерозигота), група 1 – з перевагою (більше 50%)
швіцької “крові”, група 2 – з меншою часткою (менше
50%) швіцької “крові”, група 3 – бура карпатська
виведена в рівнинних умовах, група 4 – бура карпатська виведена в гірських господарствах.
До групи досліджуваних генетико-біохімічних систем входили транспортні білки: церулоплазмін і
трансферин; фермент метаболізму пуриннуклеозидфосфорилаза. Розрахунок генетичних відстаней та
кластерний аналіз поліморфних локусів виконаний за
методом М. Нея (Nei, 1972) при використанні комп'ютерної програми “BIOSYS”.
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Результати та їх обговорення
Встановлено, що із 14 досліджуваних локусів, які
кодують білки та ферменти крові, поліморфізм був
виявлений у п’яти локусах, а саме: трансферину, церулоплазміну, амілази-1, гемоглобіну і пуриннуклеозидфосфорилази (табл. 1).
Трансферин (Tf). У тварин бурої карпатської породи у цьому локусі виявлено чотири алельних варіанти: Tf A, Tf D1, Tf D2, Tf E. Три алельні варіанти
зустрічаються приблизно з однаковою частотою в

бурої карпатської породи (Tf A – частота прояву –
0,381; Tf D1 – 0,238; Tf D2 – 0,357). Найменша частота притаманна алелю Tf E (0,024).
Церулоплазмін (Ср). У цьому локусі спостерігали
три генотипи – Ср АА, Ср ВВ, Ср АВ. В групі чистопородних тварин бурої карпатської породи переважав
алель Ср А (0,553).
Амілаза-1 (Аm-1). При аналізі фореграм було виявлено три генотипи – Аm-1 ВВ, Аm-1 СС, Аm-1 ВС.
Найвищою частотою відзначалась алель Аm-1 В
(0,737).

Таблиця 1
Генетична структура бурої карпатської і швіцької порід та їх помісей за поліморфними генетико-біохімічними
системами

Локуси

TF
Генотипи
(%)

Алелі

CP Генотипи (%)
Алелі
AM-I
Генотипи
(%)
Алелі
HB Генотипи (%)
Алелі
PN Генотипи (%)

Генотипи

Швіцька
порода (Ш)

AA
AD1
AD2
AE
D1D1
D1D2
D1E
D2D2
D2E
A
D1
D2
E
AA
AB
BB
A
B
BB
BC
CC
B
C
AA
AB
A
B
L
H

8
–
36
8
11
–
33
3
0,264
0,139
0,583
0,014
32
53
15
0,588
0,412
57
33
10
0,738
0,262
47
53
0,736
0,264
72
28

ГетероГрупа 1
Група 2
Група 4 (БК,
Бура карпатГрупа 3 (БК,
зигота (більше 50% (менше 50%
виведена в
ська порода
виведена в рів(1/2БК+1/
швіцької
швіцької
гірських райо(БК)
нинних районах)
Ш)
крові)
крові)
нах)
–
7
11
8
7
8
28
26
33
8
26
8
43
26
22
58
20
67
5
7
–
–
7
–
–
7
–
–
7
–
19
7
22
8
7
8
7
–
–
7
–
5
13
–
17
20
8
–
–
11
–
–
–
0,381
0,367
0,389
0,417
0,333
0,458
0,238
0,267
0,278
0,083
0,267
0,083
0,357
0,300
0,278
0,500
0,333
0,458
0,024
0,067
0,056
–
0,067
–
21
27
56
50
40
34
68
67
33
50
60
58
11
6
11
–
–
8
0,553
0,600
0,722
0,750
0,700
0,625
0,447
0,400
0,278
0,250
0,300
0,375
58
53
78
50
60
42
32
27
11
50
20
58
10
20
11
–
20
–
0,737
0,667
0,833
0,750
0,700
0,708
0,263
0,333
0,167
0,250
0,300
0,292
90
80
78
92
73
100
10
20
22
8
27
–
0,952
0,900
0,889
0,958
0,867
1,000
0,048
0,100
0,111
0,042
0,133
–
67
60
67
58
60
58
33
40
33
42
40
42

Гемоглобін (Hb). Нами було виявлено два генотипи – Hb AA та Hb AB, не було виявлено в породі
гомозигот Hb BB. У бурої карпатської породи найбільш розповсюджений алель Hb A (0,952), що являється характерним для європейських порід.
Пуриннуклеозидфосфорилаза (NP). За локусом NP
у бурої карпатської породи на фореграмах спостерігали два фенотипи, які суттєво відрізнялися за активністю: високою (H) і низькою (L). В дослідженій групі
чистопородних тварин бурої карпатської породи найбільш часто зустрічався фенотип з низькою активністю NP-L (0,667).

У результаті популяційно-генетичного аналізу поліморфних локусів білків і ферментів крові у тварин
бурої карпатської породи одержані такі дані: найбільш високий рівень гетерозиготності (Н) виявлений
за локусом трансферину – 95%, а найменший – за
локусом гемоглобіну – 9,5%. Гетерозиготність за
локусом церулоплазміну складала 68%. Оцінка гетерозиготності за локусом пуриннуклеозидфосфорилази
була неможлива, оскільки частина тварин з фенотипом NP-H (висока активність) могла нести в гетерозиготному стані варіант з низькою активністю. За всіма
поліморфними системами у бурої карпатської породи
розподілу частот генотипів знаходилася у врівнова-
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женому стані у відповідності з законом ХардіВайнберга, крім локусу трансферину, де виявлена
статично достовірна недостача гомозигот (Р > 0,95) за
найбільш розповсюдженими алельними варіантами.
З метою вивчення взаємовідносин чистопородних
тварин і помісного потомства був виконаний порівняльний аналіз генетичної структури чистопородної
бурої карпатської (БК) і швіцької порід (Ш) та їх потомства різної кровності. За алельними частотами
швіцька порода суттєво відрізнялася від тварин бурої
карпатської тільки за локусом TF I HB. У швіцької
породи відносно бурої карпатської частіше зустрічались алельні варіанти Tf D2, Hb B і рідше Tf D1. За
локусом НВ генетична структура груп помісних тварин чітко відповідала особливостям їх походження –
помісі з перевагою крові швіців (група 1) були подібні
з чистопородними швіцами і відрізнялися від інших
груп підвищеною частотою проявлення алельного
варіанту Hb B.
У тварин з перевагою крові бурої карпатської
(група 2) також найнижча частота прояву Hb B, як і у
чистопородної бурої карпатської. За локусом TF, навпаки, група 2 за розподіленням алельних частот виявилась більш подібною з чистопородними швіцами,
а група 1 – з чистопородною бурою карпатською.
Відмінності, що спостерігалися, можуть бути зумовлені рядом обставин, а саме: випадковими стохастичними процесами в малих вибірках та впливом на генетичну структуру досліджених тварин різних умов
розведення в господарствах гірських і рівнинних зон.
Для того, щоб оцінити вплив на генетичну структуру
двох груп помісних (F1 – з перевагою крові бурої
карпатської породи), виведених в умовах рівнинного

(група 3) і гірського (група 4) господарств одержані
дані представлені в таблиці.
Незважаючи на невелику кількість тварин і їх помісне походження видно, що між двома цими групами
(група 3 і 4) диференціація за генетичною структурою
спостерігається, в основному, по тих самих локусах –
TF і Hb. В рівнинних зонах (група 3) відносно частіше, ніж у гірських (група 4) проявляється гомозигота
D2D2 і гетерозигота Hb АВ, а в гірській – гетерозигота TF АD2 і гомозиготи Hb АА. У бурої карпатської
породи вищий рівень середньої гетерозиготності на
поліморфних локусах в порівнянні з швіцами (0,410 і
0,378) так само, як і у гірської групи в порівнянні з
рівнинною (0,400 і 0,347). При цьому в обох випадках
однакові причини відмінностей середньої гетерозиготності – у чистопородної бурої карпатської породи і
помісей гірської групи тварин вища гетерозиготність
локусу TF (0,952 і 0,833), ніж у швіців і рівнинної
групи (0,500 і 0,667), а нижча за локусом Hb (бура
карпатська і гірські помісі – 0,095 і 1,000; швіци і
рівнинна група – 0,528 і 0,267). Одержані дані дозволять припустити, що різні еколого-географічні умови
розведення тварин вносять певний внесок (але не
визначать повністю) у диференціацію генетичних
структур досліджуваних чистопородних і помісних
тварин.
На основі алельних частот поліморфних генетикобіохімічних систем були розраховані генетичні дистанції (за стандартним методом М. Нея (Nei, 1972) і
використаний кластерний аналіз між чистопородними
і помісними тваринами. Одержані результати представлені на дендрограмі (рис. 1).

Рис. 1. Дендрограма генетичних взаємовідносин між досліджуваними групами тварин
Аналізуючи дану дендрограму можемо відзначити,
що групи тварин різних помісей з участю бурої карпатської породи утворюють один кластер, який чітко
диференціюється від чистопородніх швіців. Група
помісних тварин першого покоління, одержаних від
схрещування чистопородних, за генетичною структурою суттєво ближче до материнської бурої карпатської породи, ніж до швіцької.
Приймаючи до уваги, що швіцька порода історично брала участь у формуванні генофонду бурої кар-

патської породи, одержані дані можуть свідчити про
підвищений консерватизм її генетичної структури за
генетико-біохімічними системами, який зберігається
навіть при “прилитті крові” генетично близької породи.
Висновки
Виходячи з одержаних даних, можна говорити, що
специфічною характеристикою бурої карпатської
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породи може бути відносно підвищена селекційна
цінність ряду алельних міжлокусних асоціацій, в які
тим чи іншим шляхом втягуються розглянуті локуси
генетико-біохімічних систем. Генетичний аналіз за
даними системами показав наявність у досліджуваної
породи своїх специфічних особливостей, які характерні тільки для неї.
Перспективи подальших досліджень. На основі
даних досліджень можна проводити спрямовану та
інтенсивнішу селекцію різних порід сільськогосподарських тварин з одержанням бажаного результату.
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Three groups of rabbits of different origin (29, 27 and 28 animals; 3 or 4–6 months of age) were
slaughtered, their caecal contents analyzed and used for inoculation of in vitro cultures. Whereas the
caecal pH, dry matter percentages and acetate molar proportions in caecal volatile fatty acids (VFA)
were relatively stable, molar proportions of other VFA varied considerably. In in vitro incubations,
caecal parameters varied somewhat less than in vivo. Methane production varied much more than
total VFA production. No non-methanogenic rabbit, however, was found. The hydrogen recovery
correlated Significantly with the methane production and, in two out of three groups of rabbits, also
with the propionate molar percentage. The caecal pH was inversely related to VFA concentration.
Key words: rabbit,caecum, metabolism, variability.

Introduction
The caecum is the major site of fibre digestion in rabbits. Caecal fermentation converts organic substrates to
volatile fatty acids (VFA), gases and compounds incorporated into bacterial cells. The VFA are absorbed, providing an important source of energy for the host (Parker,
1976). The caecum is also supposed to have an important
role in the etiology of digestive disturbances. Various
nutritional and ontogenic factors affecting the caecal
fermentation have been reviewed by Gidenne (1996).
According to our knowledge, there is no study on animalto-animal variation of caecal parameters in rabbits. Agedependent variation of caecal traits in rabbits has been
reported by Piattoni et al. (1995). The animal variability
should by taken into account when evaluating results of in
vitro experiments and various in vivo measurements. The
aim of this study was to assess variability of caecal parameters in three groups of rabbits of different origin.
Material and methods
Rabbits of the first group (29 animals) were Hyla
2000 broilers from the Research Institute of Animal Production. Rabbits were fed a granulated concentrate feed
containing (%): alfalfa meal (30), wheat bran (30), barley
(12), wheat meal (8), extracted soya-bean meal (8), distillers dried grains (8), rapeseed oil (1) and a vitamin-

mineral supplement (3). The feed contaned 16.5% crude
protein, 13.7% crude fibre and 3.5% fat.
Rabbits of the second group (27 animals) were Hyla
2000 and Hyplus broilers from a big rabbitry. Animals
ware fed a granulated feed similar to the feed of the first
group. No details on the feed composition were available.
Rabbits of the third group (28 animals) were crossbred
rabbits purchased from small farmers. These rabbits were
fed meadow hay, fodder beet and various local forages.
Rabbits of the first and second group were killed at the
age of 3 months (live weight: 2.6–2.8 kg). Rabbits of the
third group were killed at the age of 4 -6 months (live
weight: 2.6–3.0 kg) Rabbits of the first group were
slaughtered ca 2h after the last feed intake. Other rabbits
were slaughtered after ca 14 h fasting. The caeca were
emptied by gentle squeezing and used for inoculation of
in vitro cultures and analyses. The caecal contents (25 g)
were added to 75 ml of water or McDougall buffer
(McDougall, 1948) with yeast extract (1 g/l) and urea
(0.5 g/l). To stop the fermentation in former samples, 0.1
g of HgCI2 was added immediately. The latter samples,
i.e. caecal contents diluted with buffer were incubated in
0.3 I serum bottles at 39 °C for 24 h. All bottles contained
starch, pectin and wheat hemicellulose, 0.5g each. The
bottles were thoroughly flushed with CO2 and hermetically closed with rubber stoppers. The pH (ca 7.2 initially)
fell to 5.8–6.0 in the course of the incubation.
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The caecal pH and dry matter were determined immediately. Other analyses were performed using conserved
samples. Samples of the headspace gas were taken at the
end of the incubation and analysed by gas-liquid chromatography ( FID) at the room temperature on a column of
the Chromosorb WAW with – 15% SP 1220 and 1%
H3P04 (Supelco, USA). Total VFA were estimated by
titration, after steam distillation. Their molar composition
was determined employing the gas chromatograph and the
same column at 140 °C. Metabolic hydrogen balance was
calculated according to Demeyer (1991) as: 2Hrec = 100
(2P + 2B + 4M)/(2A + P + 4B), where A, P, B, M represent molar production of acetate, propionate, butyrate and
methane, respectively. Such calculation compares the
amounts of metabolic hydrogen prodused and recovered
in reduced end products. The statistical treatment of data
was performed using the GraphPAD Software, version
1.14. One-way analysis of variance was used to evaluate
differences among groups. Variability of data was ex-

pressed as coefficient of variation (CV), i.e. as percentage
of standart deviation from the mean.
Results and discussion
Results are summarized in Table 1 (in vivo measurements) and Table 2 (in vitro fermentation pattern). The
caecal contents of rabbits slaughtered 2 h after the last
feed intake (group 1) had lower pH and higher VFA concentration and dry matter percentage than caecal contents
of rabbits slaughtered after 14–16 h fasting. In fasted
rabbits (groups 2 and 3), molar proportion of caecal acetate was higher and that of propionate and butyrate lower
than in non-fasted rabbits. Similar finding was reported
earlier by Piattoni et al. (1997). Whereas the pH, dry
matter contents and acetate percentages were relatively
stable (CVs from 2.9 to 10.6%), molar proportions of
other VFA varied considerably (CVs from 15,4 to 100%).
Caecal parameters tended to be more stable in non-fasted
rabbits (group 1) than in rabbits of other groups.

Table 1
Caecal pH, volatile fatty acids (VFA) and dry matter (DM) content in rabbits
Rabbit group
1
2
pH
5.58 ± 0.16a
6.26 ± 0.19b
(2.9%)
(3.0%)
Total VFA (µmol/ml)
101.1 ± 20.5a
75.0 ± 0.19b
(20.3%)
(24.9%)
Acetate (%)
71.4 ± 2.5a
92.1 ± 6.2b
(3.5%)
(6.7%)
Propionate (%)
10.4 ± 1.6a
2.7 ± 2.4b
(15.4%)
(88,9%)
Butyrate (%)
16.6 ± 2.5a
3.9 ± 3.8b
(15.1%)
(97.4%)
Other VFA (%)
1.6 ± 1.6
1.3 ± 1.2
(100%)
(92.3%)
DM (%)
23.1 ± 1.8a
21.7 ± 2.3a
(7.8%)
(10.6%)
Means ± standard deviations. Coefficients of variation are given in parentheses.
abc Values in the same row with different letters differ significantly (P < 0.001).
Parameter

3
6.34 ± 0.30c
(4.7%)
74.9 ± 0.30c
(19.8%)
84.7 ± 3.3c
(3.9%)
6.0 ± 1.8c
(30.0%)
7.6 ± 2.8c
(36.8%)
1.7 ± 0.9
(52.9%)
19.4 ± 1.5b
(7.7%)

Table 2
Production of microbial metabolites in cultures of rabbit caecal contents supplied with starch, hemicellulose and pectin
Rabbit group
1
2
Total VFA (mmol/flask)
11.42 ± 1.26
11.44 ± 1.25
(11.0%)
(10.9%)
Acetate (%)
72.6 ± 4.9a
64.4 ± 3.8b
(6.8%)
(5.9%)
Propionate (%)
8.8 ± 1.5a
13.1 ± 3.7b
(17.1%)
(28.2%)
Butyrate (%)
17.0 ± 3.7a
20.1 ± 2.8b
(21.8%)
(13.9%)
Other VFA (%)
1.6 ± 1.6
2.4 ± 1.1
(100%)
(4.6%)
Methane (µmol/flask)
952 ± 338
1027 ± 507
(35.5%)
(49.4%)
2H recovery (%)
37.1 ± 6.5a
45.8 ± 10.4b
(17.5%)
(22.7%)
Means ± standard deviations. Coefficients of variation are given in parentheses.
abc Values in the same row with different letters differ significantly (P < 0.001)
Parameter
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3
10.32 ± 1.09
(10.6%)
65.6 ± 3.0b
(4.6%)
13.0 ± 2.4b
(18.5%)
19.0 ± 3.2ab
(16.8%)
2.4 ± 0.9
(37.5%)
813 ± 555
(68.3%)
42.5 ± 10.1ab
(23.8%)
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In in vitro experiments, caecal parameters varied
somewhat less than in vivo. Methane production varied
more than VFA production (CVs 35.5 – 68.3% and 10.6 –
11.0%, respectively). No non-methanogenic rabbit among
84 animals was found. Piattoni et al. (1997) observed that
in in vitro incubations the effect of fasting was not pronounced when substrate was added to cultures. In this
study, caecal microbes from non-fasted rabbits (group 1)
produced significantly more acetate and less propionate
than caecal microorganisms of fasted rabbits (groups 2
and 3). It should be, however, taken into account that
diets were not the same in the three groups.
Statistical analysis revealed that the 2H recovery correlated significantly (P < 0.01) with the methane production. Correlation coefficients were 0.78, 0.68 and 0.96 in
the group 1, 2 and 3, respectively. In groups 1 and 3, the
2H recovery correlated also with the propionate percentage (correlation coefficients, 0.46 and 0 45, respectively).
The caecal pH and VFA concentration values were inversely related Correlation coefficients were -0.61, -0.46
and -0.10 in groups 1, 2 and 3, respectively. The latter
coefficient was not statistically significant. Similar relationship between pH and VFA observed Jensen (1977) in
the rumen fluid and Piattoni et al. (1995) in rabbit caecal
conttents. No significant correlation between production
of methane and that of other metabolites was found. In the
rumen, an inverse relationship between production of
methane and propionate exists (Van Nevel et al., 1974).
Conclusions
Article is dedicated to research of peculiarities of microbial metabolism in caecum of rabbits of different nutrients, especially carbohydrates, in connection with age
and action of many exogenous factors, which have goaldirected influence on common metabolism in growth
organism, anabolic processes are intensified and the
productivity of animals is increased.
It was determined, that microbial metabolism in caecum is at higt level and it basic peculiarities is increased
production of volatile fatty acids (VFA), the content of
acetate (C2) of which consists of 80 mol%, propionate
(C3) is formed not enough (< 5 mol%).The intensity of
metabolism and the correlation of last products of enzyme
depends on the age of rabbits. Methanogenese begins its
functioning from 8-week of age. Thanks to transition on
plant feeds, the production of C2 is increased and forming
of C3 is decreased twice.

Not only scientific and cognitive information on quantitative evaluation of end products of microbial fermentation in the caecum is important for regulating metabolism
in the direction of enhancing nutrient assimilation and
improving the productive features of rabbits, but also
knowledge about the individual molar redistribution of
low-molecular-weight carboxylic acids derived from
carbohydrates and other sources of carbon, nitrogen and
energy under certain conditions of nutrition.
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In today 's conditions of intensive cattle breeding, the improvement of the reproductive qualities of
cows has significant practical and scientific interest since reproductive function impairment of cattle,
shortens the period of its economic use, lowers the level of dairy productivity and therefore the profitability
of the livestock industry as a whole. In this respect the reproductive metrics studying of cows of different
production types of Simmental breed is important. Researches were held at agricultural limited liability
company “Litinske” in the Drohobych district of Lviv oblast. It is established that the average age of the
first insemination of Simmental breed animals was 549 days or 18.1 months, age of first calving – 827.3
days or 27.2 months, and the live weight in the specified physiological periods – 453.7 and respectively
529.1 kg. The duration of pregnant heifers was 278.4 days, and the duration of the service period of cows,
depending on lactation, was within 89.7–94.4, the interval period – within 371.8–375.1 and the dry period –
within 73.1–73.5 days. Indicators of reproductive capacity of animals depend on their production type. In
particular, the first insemination and the first calving of animals of dairy production type occurred later
than of animals of meat and dairy and meat types. However, heifers of dairy production type were smaller
live weight during these periods compared to animals of other production types. It is found that the shortest
duration of pregnancy and the longest duration of service and inter service periods were characterized by
cows of dairy production type. The strength of impact of production type of animals on age of the first
insemination accounted for 11.5% of the total phenotypic variability on the age of the first calving – 9,9%,
on the duration of the service period – 7.8–11.0%, inter-calving – 4.8–10.4%, and on the duration of the
body and the dry period was insignificant and unbelievable.
Key words: simmental breed, production type, cows, age and live weight at first insemination, age and
live weight at first calving, duration of service, inter-calving and dry periods, power of influence.
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У сучасних умовах інтенсивного ведення скотарства питання покращення відтворювальних якостей корів представляє значний як практичний, так науковий інтерес, оскільки порушення відтворних функцій у великої рогатої худоби, скорочує термін її
господарського використання, знижує рівень молочної продуктивності, а отже рентабельність галузі скотарства в цілому. У
цьому аспекті значний інтерес представляє вивчення показників відтворювальної здатності корів різних виробничих типів симентальської породи. Дослідження проведені у СГТзОВ “Літинське” Дрогобицького району Львівської області. Встановлено, що
середній вік першого осіменіння корів симентальської породи становив 549 днів або 18,1 місяця, а вік першого отелення – 827,3 дня
або 27,2 місяця, тривалість тільності при цьому становила 278,4 дня. У телиць симентальської породи жива маса при першому
осіменінні становила 453,7 кг, а при першому отеленні – 529,1 кг. Тривалість сервіс-періоду у корів, залежно від лактації, знаходилася в межах 89,7–94,4, міжотельного – в межах 371,8–375,1 та сухостійного – 73,1–73,5 дня. Показники відтворювальної здатності тварин залежать від їх виробничого типу. Зокрема, перше осіменіння та перше отелення тварин молочного виробничого
типу відбувалося пізніше, ніж у особин молочно-м'ясного та м’ясо-молочного типів. Однак, телиці молочного виробничого типу
мали меншу живу масу у зазначені періоди порівняно з тваринами інших виробничих типів. Виявлено, що найкоротшою тривалістю тільності та найдовшою тривалістю сервіс- й міжотельного періодів характеризувалися корови молочного виробничого
типу. Сила впливу виробничого типу тварин на вік першого осіменіння становила 11,5% від загальної фенотипової мінливості, на
вік першого отелення – 9,9%, на тривалість сервіс-періоду – 7,8–11,0%, міжотельного – 4,8–10,4%, а на тривалість тільності й
сухостійного періоду була незначною і невірогідною.
Ключові слова: симентальська порода, виробничий тип, корови, вік першого осіменіння, вік першого отелення, жива маса, показники відтворювальної здатності, сила впливу.

Матеріал і методи досліджень

Вступ
Найважливішими складовими успішного ведення
галузі молочного скотарства є висока молочна продуктивність корів у поєднанні з доброю їх відтворювальною здатністю. Оптимальне поєднання цих показників є критерієм співвідношення “генотипсередовище”, що характеризує ступінь пристосованості популяції, стада або окремої тварини до певних
виробничо-технологічних умов (Zubets, 2003; Kuziv &
Fedorovych, 2016; Babik, 2018; Crowe et al., 2018). У
сучасних умовах інтенсивного ведення скотарства
питання покращення відтворювальних якостей корів
представляє значний як практичний, так науковий
інтерес, оскільки порушення відтворних функцій у
великої рогатої худоби, скорочує термін її господарського використання, знижує рівень молочної продуктивності, а отже рентабельність галузі скотарства в
цілому (Berry et al., 2014; Bolgova, 2014; Shcherbatyy
et al., 2017).
Покращення показників відтворювальної здатності
корів лише селекційними методами здійснити дуже
важко, оскільки рівень їх успадковуваності є низьким.
Однак, ряд вчених зазначають, що відтворна функція
тварин залежить від генотипових факторів, зокрема
приналежності до породи, типу, лінії тощо і тому
добір за показниками відтворювальної здатності є
доцільним (Stavetska & Rudyk, 2012; Crowe &
Williams, 2012).
Високими адаптаційними властивостями, що вироблялися впродовж століть, характеризуються тварини симентальської породи. Крім того, як корови,
так і бугаї цієї породи відзначаються хорошою відтворювальною здатністю (Burkat et al., 1998). На даний
час у структурі симентальської породи існує чотири
виробничих типи (молочний, молочно-м'ясний, м’ясомолочний та м’ясний), господарськи корисні ознаки
яких вивчені недостатньо. З огляду на зазначене, метою наших досліджень було провести оцінку показників відтворювальної здатності корів різних виробничих типів даної породи.

Дослідження проведені у СГТзОВ “Літинське”
Дрогобицького району Львівської області на коровах
симентальської породи. До вибірки залучено 161 повновікову корову із закінченою третьою лактацією.
Розподіл корів на виробничі типи проводили за методикою, описаною З. Айсановым (Aysanov, 1997).
Оцінку відтворювальної здатності корів здійснювали за віком першого осіменіння та першого отелення, тривалістю тільності, сухостійного, сервіс- та
міжотельного періодів за першу, другу, третю та вищу
лактації.
За допомогою однофакторного дисперсійного аналізу вивчали силу впливу виробничого типу корів на
показники їх відтворювальної здатності.
Отримані результати досліджень обробляли методом варіаційної статистики за ГФ. Лакиным (Lakin,
1990) з використанням комп’ютерної програми
“Exсel” та “STATISTICA-6,1”. Результати середніх
значень вважали статистично вірогідними при
Р < 0,05 (*або1), Р < 0,01 (**або2), Р < 0,001 (***або3).
Результати та їх обговорення
У зоотехнічній практиці відтворювальну здатність
корів на популяційному рівні оцінюють за віком першого осіменіння та першого отелення, тривалістю
сухостійного, сервіс- і міжотельного періодів, тривалістю тільності тощо. Одним із найбільш важливих
показників, що характеризує вирощування ремонтного молодняку та подальшу молочну продуктивність
тварин є вік першого осіменіння телиць. Він обумовлює помітний вплив на ефективність подальшого
господарського використання корів. В умовах інтенсивного молочного скотарства інтерес до цього питання зростає, оскільки цей показник впливає на економічні показники галузі і результативність селекційно-племінної роботи (Fedorovych, 2017).
Встановлено, що середній вік першого осіменіння
корів симентальської породи, які увійшли у вибірку,
становив 549 днів або 18,1 місяця. З віком першого
плідного осіменіння тісно пов’язаний вік першого
отелення тварин. У піддослідних тварин середній вік
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першого отелення становив 827,3 дня або 27,2 місяця,
тривалість тільності нетелей при цьому становила
278,4 дня.
Для забезпечення нормальної відтворювальної функції тварин, народження здорового приплоду і високої майбутньої молочної продуктивності корів важливе значення має їх жива маса при першому осіменінні
та першому отеленні. Вважається, що жива маса телиць при першому осіменінні повинна становити не
менше 75% від живої маси дорослої корови. У підконтрольних телиць жива маса при першому осіменінні
становила 453,7 кг, а при першому отеленні цей показник у тварин становив 529,1 кг.
Наступними не менш важливими ознаками відтворювальної здатності корів є тривалість сервіс- та
міжотельного періодів. Сервіс-період є періодом фізіологічного циклу кожної корови, впродовж якого

вона повинна бути підготовлена до плідного осіменіння. Тривалість сервіс-періоду, як виробничого
показника, дає загальне уявлення про відтворювальну
функцію як стада в цілому, так і кожної корови зокрема (Fedorovych, 2017). Серед вчених і практиків до
цих пір немає єдиної думки щодо оптимальної тривалості сервіс-періоду (Sudarev, 2008), хоча існує класичне визначення цього періоду, згідно з яким його
тривалість повинна становити 80 днів. Зарубіжні вчені вважають оптимальним час від отелення до запліднення на рівні 80–90 днів, оскільки в стадах саме з
такою тривалістю сервіс-періоду виробництво молока
є найбільш рентабельним, причому незалежно від
рівня надою (Heringstad et. al., 2006).
Встановлено, що тривалість сервіс-періоду піддослідних корів була близькою до оптимальної і певним
чином залежала від їх віку (табл. 1).

Таблиця 1
Відтворювальна здатність корів симентальської породи
Лактація
Перша
Друга
Третя
Вища

тільності
М ± m, дні
Cv,%
278,4 ± 0,48
2,2
280,8 ± 0,34
1,6
282,9 ± 0,35
1,6
281,7 ± 0,40
1,8

сервіс
М ± m, дні
94,4 ± 1,98
90,0 ± 1,63
89,7 ± 1,60
91,3 ± 1,82

Тривалість періоду:
міжотельного
Cv,%
М ± m, дні
Cv, %
26,5
375,1 ± 1,98
5,0
22,9
372,9 ± 1,66
5,7
22,6
371,8 ± 1,76
6,0
25,4
373,1 ± 1,94
6,6

Найвищою тривалістю сервіс-періоду характеризувалися первістки. У корів з другою лактацією цей
показник знизився на 4,4, а з третьою – на 4,7 дня.
Подібна тенденція спостерігалася за тривалістю міжотельного періоду у корів у зв’язку з тим, що цей період прямо залежить від тривалості попереднього. Найдовший міжотельний період відмічено також у первісток, а у корів з другою та третьою лактаціями він
знизився на 2,2 та 3,3 дня. Тривалість сухостійного
періоду у корів, залежно від віку, знаходилася в межах 73,1–73,5 дня.
Щодо тривалості тільності, то з віком тварин цей
показник подовжувався. Найкоротшою тільністю
відзначалися первістки.
Окремої уваги заслуговує рівень коефіцієнтів мінливості досліджуваних ознак відтворювальної здатності корів. Найвищою мінливістю характеризувалася

сухостійного
М ± m, дні
Cv,%


73,5 ± 1,60
27,6
73,1 ± 2,00
34,6
72,9 ± 1,75
30,5

тривалість сервіс- та сухостійного періодів, що свідчить про те, що ці періоди детермінуються переважно
середовищними чинниками, тоді як тривалість тільності є генетично зумовленим періодом, на що вказують низькі значення коефіцієнтів мінливості.
Встановлено, що від виробничого типу тварин залежить вік їх першого осіменіння й першого отелення
(табл. 2). Зокрема, перше осіменіння телиць молочного виробничого типу відбувалося на 13,5 дня
(Р < 0,01) пізніше, ніж у особин молочно-м’ясного та
на 28,7 дня (Р < 0,001) – ніж у тварин м’ясомолочного типу, а перше отелення – на 12,4 (Р < 0,01)
та 25,8 дня (Р < 0,001) відповідно. Однак, телиці молочного виробничого типу мали меншу живу масу у
зазначені періоди порівняно з тваринами інших виробничих типів.

Таблиця 2
Вік та жива маса при першому осіменінні й першому отеленні корів різних виробничих типів, М ± m
Виробничий тип тварин
молочний (n = 45)
молочно-м’ясний (n = 94)
м’ясо-молочний (n = 22)
М±m
Cv,%
М±m
Cv,%
М±m
Cv,%
Вік першого осіменіння, дні
560,8 ± 3,11
3,7
547,3 ± 2,63**
4,7
532,1 ± 6,04***
5,2
місяці
18,4 ± 0,27
3,7
18,0 ± 0,18
4,7
17,5 ± 0,35*
5,2
Вік першого отелення, дні
838,1 ± 3,05
2,4
825,7 ± 2,56**
3,0
812,3 ± 6,20***
3,5
місяці
27,6 ± 0,28
2,4
27,1 ± 0,18
3,0
26,7 ± 0,34*
3,5
Жива маса при І осіменінні, кг
424,1 ± 3,25
5,0
432,1 ± 1,7**
4,3
447,3 ± 3,41***
5,2
Жива маса при І отеленні, кг
524,1 ± 2,43
2,3
530,3 ± 1,7*
2,7
542,9 ± 4,03***
3,7
Примітка: достовірність різниці показників вказана при порівнянні до тварин молочного виробничого типу
Показник
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Їх жива маса при першому осіменінні була нижчою, ніж у телиць молочно-м’ясного типу на 8,0
(Р < 0,01) та м’ясо-молочного – на 23,2 кг (Р < 0,001), а
при першому отеленні – на 6,2 (Р < 0,05) та 18,8 кг
(Р < 0,001) відповідно.
У корів різних виробничих типів спостерігалася
така ж зміна тривалості тільності з віком, як і в цілому
по стаду. Встановлено міжгрупову диференціацію за
цим показником (табл. 3). Зокрема, виявлено, що найкоротшою тривалістю тільності характеризувалися
корови молочного виробничого типу, а найдовшою –
тварини м’ясо-молочного виробничого типу. Проте
різниця за цим показником між коровами різних виробничих типів здебільшого була недостовірною.

Найдовшою тривалістю сервіс- та міжотельного
періодів відзначалися тварини молочного типу. Їх
перевага над ровесницями молочно-м’ясного та
м’ясо-молочного типів за тривалістю сервіс-періоду,
залежно від віку, становила 7,7–14,0 та 17,9–23,1 дня,
а за тривалістю міжотельного періоду – 7,3–13,7 та
15,9–21,9 дня. Слід зазначити, що різниця за цими
показниками між тваринами вищенаведених груп
здебільшого була вірогідною (Р < 0,05–0,001). Щодо
тривалості сухостійного періоду, то за цим показником між тваринами різних виробничих типів достовірної різниці не виявлено.

Таблиця 3
Відтворювальна здатність корів різних виробничих типів
Тривалість періоду:
сервісміжотельного
сухостійного
М ± m, дні
Cv,%
М ± m, дні
Cv,%
М ± m, дні
Cv,%
Молочний тип (n = 45)
Перша
277,3 ± 0,88
2,1
102,2 ± 4,50
29,5
382,4 ± 4,69
8,2


Друга
280,2 ± 0,62
1,5
100,7 ± 3,22
21,4
383,5 ± 3,28
5,7
77,4 ± 3,37
29,2
Третя
282,7 ± 0,72
1,7
96,6 ± 2,89
20,0
378,3 ± 3,17
5,6
69,4 ± 3,91
37,7
Вища
280,6 ± 0,92
2,2
102,2 ± 3,68
24,1
382,9 ± 3,98
7,0
71,9 ± 3,71
34,5
Молочно-м’ясний тип (n = 94)
Перша
278,5 ± 0,68
2,4
94,2 ± 2,34
29,5
375,1 ± 2,29
5,9


Друга
280,9 ± 0,47
1,6
86,7 ± 2,033
22,8
369,8 ± 2,103
5,5
73,5 ± 1,94
25,6
Третя
283,1 ± 0,41
1,4
88,9 ± 2,191
23,8
370,9 ± 2,42
6,3
74,5 ± 3,00
40,7
25,2
371,1 ± 2,491
6,5
74,7 ± 2,32
30,5
Вища
282,0 ± 0,47
1,6
88,9 ± 2,312
М’ясо-молочний тип (n = 22)
Перша
280,2 ± 0,721
1,2
79,1 ± 2,923
16,9
360,5 ± 2,673
3,4


3
Друга
281,5 ± 0,85
1,4
82,2 ± 2,75
15,3
364,5 ± 2,813
3,5
65,1 ± 4,07
28,6
13,3
362,4 ± 3,133
3,9
74,6 ± 3,82
23,5
Третя
283,3 ± 1,09
1,8
78,7 ± 2,283
Вища
282,4 ± 0,89
1,4
79,3 ± 2,453
14,1
361,4 ± 2,643
3,3
71,3 ± 3,20
20,5
Примітка: достовірність різниці показників вказана при порівнянні до тварин молочного виробничого типу
Лактація

тільності
М ± m, дні
Cv,%

Таблиця 4
Сила впливу виробничого типу на ознаки відтворювальної здатності
η2х ± mη, %
11,6 ± 1,25***
9,9 ± 1,25***

F
10,4
8,7

Р<
0,001
0,001

2,1 ± 1,27
7,8 ± 1,26***
7,0 ± 1,26***

1,7
6,7
5,9

0,186
0,002
0,003

0,7 ± 1,27
11,0 ± 1,26***
10,4 ± 1,25***
3,4 ± 1,26*

0,6
9,7
9,2
2,8

0,563
0,001
0,001
0,067

0,4 ± 1,27
7,9 ± 1,26***
4,8 ± 1,26**
0,8 ± 1,27

0,3
6,2
4,0
0,7

0,725
0,003
0,019
0,521

Вища лактація
Тривалість: тільності
1,9 ± 1,27
сервіс-періоду
10,5 ± 1,25***
міжотельного періоду
7,9 ± 1,26***
сухостійного періоду
0,2 ± 1,54
Примітка: число ступенів свободи організованого фактора – 2, неорганізованого – 158

1,6
9,3
6,8
0,1

0,212
0,001
0,002
0,885

Ознака
Вік першого осіменіння
Вік першого отелення
Перша лактація
Тривалість: тільності
сервіс-періоду
міжотельного періоду
Друга лактація
Тривалість: тільності
сервіс-періоду
міжотельного періоду
сухостійного періоду
Третя лактація
Тривалість: тільності
сервіс-періоду
міжотельного періоду
сухостійного періоду
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Однофакторним дисперсійним аналізом встановлено, що найсуттєвіше і високодостовірно (Р < 0,001)
виробничий тип тварин впливав на вік першого осіменіння та тривалість сервіс- і міжотельного періодів
(табл. 4).
Сила впливу виробничого типу тварин на тривалість тільності й сухостійного періоду була незначною і невірогідною.
Висновки
Встановлено, що середній вік першого осіменіння
тварин симентальської породи становив 549 днів або
18,1 місяця, вік першого отелення – 827,3 дня або 27,2
місяця, а жива маса у зазначені фізіологічні періоди –
відповідно 453,7 та 529,1 кг. Тривалість тільності
нетелей при цьому становила 278,4 дня, а тривалість
сервіс-періоду у корів, залежно від лактації, знаходилася в межах 89,7–94,4, міжотельного періоду – в
межах 371,8–375,1 та сухостійного – в межах 73,1–
73,5 дня.
Ознаки відтворювальної здатності тварин залежать
від їх виробничого типу. Зокрема, перше осіменіння
та перше отелення тварин молочного виробничого
типу відбувалося пізніше, ніж у особин молочном’ясного та м’ясо-молочного типів. Однак, телиці
молочного виробничого типу мали меншу живу масу
у зазначені періоди порівняно з тваринами інших
виробничих типів.
Виявлено, що найкоротшою тривалістю тільності
та найдовшою тривалістю сервіс- й міжотельного
періодів характеризувалися корови молочного виробничого типу. Сила впливу виробничого типу тварин
найсуттєвішою (Р < 0,001) була на вік першого осіменіння та тривалість сервіс- й міжотельного періодів, а
на тривалість тільності й сухостійного періоду – незначною і невірогідною.
Перспективи подальших досліджень. У подальшому буде вивчено зв’язок відтворювальної здатності
корів різних виробничих типів з їх молочною продуктивністю.
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The article summarizes, in a concise form, information about the importance of amino acids in the
context of solving the problem of fodder protein deficiency. Amino acids, as structural components of
proteins, are central to the exchange of nitrogen-containing compounds and are vital for life processes.
Essential amino acids are not synthesized by the body of animals and humans, but are prepared as a part of
diets. Vegetable proteins are less complete than animal proteins due to the absence of some essential amino
acids. Therefore, in feeding, plant feeds are balanced by limiting amino acids, which are obtained by
chemical or microbiological synthesis, or combine protein sources, taking into account their amino acid
composition. Amino acids are the primary microbial metabolites that are synthesized by microorganisms in
the process of life. Due to the large-scale cultivation of microorganisms in industrial conditions, amino
acids, proteins, preparations for increasing the productivity of crops and animals are receive. Appropriate
types of microorganisms use ammonia oxidation energy to synthesize their own organic matter. Different
bacteria for the synthesis of amino acids also use nitrogen, nitrates, urea. The microbiological synthesis and
accumulation of metabolites in the substrate depends on the component composition, temperature.
Microbial growth is usually limited by the nutrient component. Sulfur deficiency limits the utilization of
nitrogen by microorganisms. The introduction of sulfur compounds into the environment stimulates
microbial synthesis in general, including sulfur-containing amino acids. As a result of incubation of the
biosubstrate for 3 days at a temperature of 18 °C, the synthesis of most amino acids by microbial
association was activated. Incubation with sodium sulfate (at a dose of 0.3% by weight of biosubstrate) for 3
days at 25 °C had the best stimulating effect on amino acid biosynthesis. Such a biosubstrate can be used as
a source of amino acids in the form of a fertilizer or feed additive. In the XXI century anthropogenic impact
causes an imbalance of the ecological situation, one of the manifestations of which is the reduction of soil
fertility, which can be restored by the introduction of mineral and organic fertilizers, as well as
preparations containing amino acids and stimulate seed germination, increase the yield, fertility, and
fertility. Amino acids are used as additives in food production, in the treatment of diseases of different
etiologies and for other purposes.
Key words: amino acids, proteins, essential amino acids, methionine, lysine, nutrients, microorganisms,
microbiological synthesis, L- izomers, plants, animals, bio subtrate, surrounding, food supplements.

До питання про роль амінокислот і їх застосування
О.О. Коритко
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького,
м. Львів, Україна
У статті в стислій формі узагальнено відомості про значення амінокислот у контексті вирішення проблеми дефіциту кормового білка. Амінокислоти як структурні компоненти білків займають центральне місце в обміні нітрогеновмісних сполук i є вітальними для життєвих процесів. Незамінні амінокислоти організм тварин і людей не синтезує, а одержує в готовому вигляді у
складі раціонів. Рослинні білки менш повноцінні, ніж тваринні, через відсутність деяких незамінних амінокислот. Tому в годівлі
рослинні корми баланcyють за лімітними амінокислотами, які одержують хімічним чи мікробіологічним синтезом, або комбінуScientific Messenger LNUVMB. Series: Agricultural sciences, 2019, vol. 21, no 91
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ють джерела білка з урахуванням їх амінокислотного складу. Амінокислоти – первинні мікробні метаболіти, які мікроорганізми
синтезують в процесі життєдіяльності. Завдяки масштабному вирощуванню мікроорганізмів у промислових умовах отримують
амінокислоти, білки, препарати для підвищення продуктивності сільськогосподарських культур і тварин. Відповідні види мікроорганізмів під час синтезу власних органічних речовин використовують енергію окиснення амоніаку. Різні бактерії для синтезу амінокислот використовують також азот, нітрати, сечовину. Мікробіологічний синтез і накопичення метаболітів у субстраті
залежить від компонентного складу, температури. Мікробний ріст зазвичай лімітований за поживним компонентом. Дефіцит
сульфуру лімітує утилізацію нітрогену мікроорганізмaми. Внесення у середовище сполук сульфуру стимулює мікробний синтез
загалом, включно із сульфуровмісними амінокислотами. В результаті проведеного нами інкубування біосубстрату протягом 3 діб
при температурі 18 ºС активувався синтез більшості амінокислот мікробною асоціацією. Інкубування із сульфатом натрію (в
дозі 0,3% від маси біосубстрату) протягом 3 діб при температурі 25 ºС мало кращий стимулюючий вплив на біосинтез амінокислот. Такий біосубстрат можна застосувати як джерело амінокислот у формі добрива чи кормової добавки. У ХХІ ст. антропогенний вплив спричиняє дисбаланс екологічної ситуації, одним із проявів якого є зниження родючості ґрунту, яку можна відновити
внесенням мінеральних та органічних добрив, також препаратів, що містять амінокислоти і стимулюють проростання насіння,
підвищують врожайність, родючість ґрунту, стійкість рослин до дії стрес-факторів. Амінокислоти застосовують як добавки
при виробництві харчових продуктів, у лікуванні захворювань різної етіології та для інших цілей.
Ключові слова: амінокислоти, білок, метіонін, лізин, поживні речовини, рубець, середовще, біосубстрат, ґрунт, біопрепарати,
кормові добавки.

Вступ
У третьому тисячолітті в умовах посиленого антропогенного впливу на довкілля актуальною залишається проблема дефіциту білка. Її
вирішення
пов’язане з підвищенням родючості ґрунтів та продуктивності сільськогосподарських культур, поліпшенням якості рослинних кормів шляхом балансування
амінокислотного складу. Важлива роль відводиться
мікробіологічному синтезу, за допомогою якого одержують амінокислоти для різних потреб. Амінокислоти та їхні суміші широко застосовують у тваринництві
(вони збагачують рослинні корми лізином, метіоніном, треоніном, триптофаном), як харчові добавки
при виробництві харчових продуктів, як спеції (глутамінова кислота формі натрієвої солі), а також як
вихідні продукти в синтезі поліамідів, барвників,
синтетичних волокон.
Окремі амінокислоти використовують у медицині
для лікування різних хвороб (Реtrikov et al., 2010).
З розвитком нанотехнологій амінокислоти стали
застосовувати як компоненти наноліків, а також для
формування та зниження токсичності наноматеріалів,
O
R-C C
OH
O

які використовують в наномедицині (Chekman, 2009;
Chekman et al., 2014).
Амінокислоти займають центральне місце в обміні
нітрогеновмісних сполук, входять до складу білків,
пептидів, беруть участь у синтезі пуринів, піримідинів, вітамінів. У процесі еволюційного пристосування до життєдіяльності у відповідних екологічних
умовах виробилась специфіка взаємодії різних за
фізіологічними і біохімічними особливостями видів
мікроорганізмів з речовинами зовнішнього середовища. Упродовж мільярдів років відповідні види мікроорганізмів синтезують органічну речовину, використовуючи енергію окиснення амоніаку, NН3 (утворюється при гнитті решток рослин і тварин) та нітритів
(NO2-) для асиміляції вуглекислоти та інших ендергонічних процесів, а тому відіграють важливу роль у
кругообігу
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нітрогену в природі. Біосинтез амінокислот здійснюється через реакції ферментативного відновлювального амінування
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Продуцентами, які засвоюють NН3, NO2-, є анаеробні гетеротрофні прокаріоти-хемосинтетики, які й
сьогодні розповсюджені у ґрунтах та водоймах. Це
високоспеціалізовані бактерії-нітрифікатори родів
Nitrosomonas, Nitrosobacter, Nitrosospira, Nitrosococcus, Nitrosolobus.
Одержання мікробних метаболітів, включно з амінокислотами, має важливе значення в хімічній технології. Завдяки масштабному вирощуванню мікроорганізмів в промислових умовах отримують амінокислоти, білки, препарати для підвищення продуктивності
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сільськогосподарських культур. Отримано мікробні
препарати, які ефективно застосовують при боротьбі
із захворюваннями тварин (Shaposhnikova et al., 2012).
Мікроорганізми для побудови речовин свого тіла
використовують найпростіші сполуки. Вони синтезують практично всі амінокислоти, які є в природі. Інтерес до мікробіологічного синтезу амінокислот пояснюється постійним збільшенням випуску мікробних
препаратів. Головною перевагою мікробного біосинтезу над хімічним є те, що мікроорганізми продуку-
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ють біологічно активні L-ізомери (Bezborodov, 1969;
Sasson, 1987).
Потреби різних галузей промисловості вимагають
інтенсифікації виробництва амінокислот, вдосконалення існуючих і впровадження нових технологій,
пошуків дешевих субстратів та продуктивніших штамів. У мікробіологічній промисловості використовують здатність мутантних штамів продукувати цільові
амінокислоти (глютамінову кислоту, лізин). Висхідними для промислових процесів є мікробні штами з
порушеною регуляцією синтезу. Результати досліджень свідчать, що мутагенізований внаслідок зміни
ключових генів штам D.sp. IMB B-7447 збільшує накопичення лізину порівняно зі штамом D.sp. 90
(Andriiash et al., 2014).
Мікробіологічний синтез амінокислот активують
збільшенням утилізації субстрату; підвищенням швидкості утворення і активності ферментів біосинтезу
амінокислот; стимуляцією виділення продукту в позаклітинне середовище; стимуляцією попередників
цільових амінокислот.
Регулювати та інтенсифікувати шляхи біосинтезу
амінокислот можна внесенням до середовища відповідних сполук (Andriiash et al., 2012).
Поширеними об’єктами селекції продуцентів амінокислот є бактерії роду Corynobacterium, які мало
піддаються фаголізису, мають цінні властивості, прості шляхи синтезу сполук. При рості C.glutamaticum у
середовищі з меншою за оптимальну концентрацією
біотину порушується синтез мембранних ліпідів і
глутамат натрію виходить з клітин та накопичується у
середовищі. Тому при синтезі L-лізину на мелясі у
середовище додають біотин для захисту від продукування L-глютамінової кислоти (побічний продукт),
або мінімальні концентрації гомосерину (або суміші
метіоніну і треоніну), які стимулюють ріст. L-треонін
застосовують як субстрат при одержанні Lізолейцину за участю штаму Serratia marscens. При
цьому L-треоніндезаміназа каталізує конверсію у α–
кетомасляну кислоту і амоніак та індукує синтез.
Метаболічним прекурсором у синтезі триптофану є
антранілова кислота, відносно недорога, її легко можна синтезувати хімічним методом із фталевого ангідриду (Sasson, 1987).
Мікробний ріст практично завжди лімітований за
поживним компонентом, а достатня концентрація
основних поживних речовин активує синтетичну
діяльність мікроорганізмів. Ріст мікробних клітин
обмежує нестача основних елементів живлення у
середовищі – карбону, нітрогену, сульфуру. Різні
бактерії для синтезу амінокислот використовують
також азот, нітрати, сечовину. Дефіцит сульфуру
лімітує утилізацію нітрогену, тому сульфуровмісні
сполуки, навпаки, стимулюють біосинтез в цілому,
зокрема сульфуровмісних амінокислот – метіоніну,
цистеїну і цистину (Bezborodov, 1969; Whanger et al.,
1978). Для синтезу білка важливим є співвідношення
сульфуру до нітрогену: сульфуру повинно бути в 10
разів менше (Nishchemenko et al., 2014).
Температура, як і компонентний склад середовища
– важливий фактор, який впливає на мікробний синтез, накопичення метаболітів у субстраті. Температу-

рний оптимум (25–35 ºС) забезпечує активний ріст і
розмноження мікроорганізмів, що стимулює синтез
різних метаболітів. Активна азотфіксація у бобових
рослин протікає при температурі ґрунту 24–26 ºС
(Kyrylenko, 2013).
Конкуренція щодо експлуатації запасів викопної
сировини сприяє застосуванню процесів нового типу
при виробництві хімічних речовин з відновлювальної
біомаси, багатої амінокислотами, білками і мікроелементами. Користь можна одержати від мікроорганізмів при розкладанні відходів і побічних продуктів
діяльності в галузі сільського господарства, лісової і
харчової промисловості (Hromyko & Pashkov, 2015).
При вирощуванні енергетичних культур для виробництва біопалива виснажуються ґрунти і залишаються неутилізовані органічні рештки (гумус, рослинні рештки, відходи агропромислового комплексу).
Перспективними біотехнологічними об’єктами в
останні десятиріччя стали дикорослі та культивовані
макроміцети, які завдяки специфічним метаболітам
мають широкий діапазон застосувань. Базидіальні
міксоміцети використовують готові органічні сполуки
в процесі біодеструкції лігнінцелюлозних комплексів.
При вирощуванні на агаризованих середовищах з
водних екстрактів таких біосубстратів швидкість
росту штамів була максимальною у випадку сорго і
перевищувала швидкість росту штамів на контрольному середовищі (8 ºБ сусло-агар) (Hrodzynska et al.,
2013).
У результаті проведених раніше нами досліджень з
інкубування біосубстрату протягом 3 діб при температурі 18 ºС встановлено, що мікробна асоціація підвищує синтез біологічно активних сполук. Загальний
вміст амінокислот зріс з 22, 69 до 24,74 мг/г натуральної речовини. При цьому відмічено зростання кількості треоніну, серину,глютамінової та аспарагінової
кислоти, гліцину, валіну, метіоніну, лейцину, ізолейцину, тирозину, триптофану, гістидину, лізину. Вміст
аргініну не змінився, а проліну – дещо зменшився.
Кращий стимулюючий вплив на синтез амінокислот
виявив додатково внесений сульфат натрію (0,3% від
маси біосубстрату). Інкубування із сульфатом натрію
протягом 3 діб при температурі 25 ºС сприяло зростанню загального вмісту амінокислот до 25,16 мг/г
субстрату. Виявлено незначне зменшення вмісту треоніну, валіну, лейцину, гістидину, аргініну. Згодовування такого біосубстрату курям як кормової добавки
до основного раціону стимулювало їх ріст та розвиток, підвищило якість продукції і продуктивність
(Gvozd', 1992).
Проведено дослідження зі стимулювання життєдіяльності симбіотичної мікробної асоціації біосубстрату шляхом інкубації при 25 та 27 ºС зі сульфатом
натрію та меласою (побічним продуктом при одержанні цукру, який містить, крім цукру, сульфіти, карбонати, солі кальцію, магнію). Відмічено зростання
вмісту біологічно активних речовин, в тому числі
амінокислот в біосубстраті, який може бути використаний для кормових добавок та препаратів для корекції обміну речовин сільськогосподарських тварин і
птиці, підвищення продуктивності та якості продукції
(Kravtsiv & Korytko, 2004).
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Отриманий нами біосубстрат застосовано для
компостування у поєднанні з осадом стічних вод
(ОСВ) і використано як добриво. Виявлено його позитивний вплив на розвиток кореневої системи рослин
(ріпаку, кукурудзи), ріст і розвиток та врожайність.
Інші автори повідомляють про доцільність використання біокомпосту як екологічно ефективного чинника при меліорації ґрунтів (Manivchuk, 2003).
Активна роль у процесах біотрансформації речовин належить мікроорганізмам травного тракту, які
перебувають у симбіозі з організмом тваринигосподаря, забезпечують його амінокислотами та
іншими біологічно активними сполуками і енергією.
Особливо складні процеси протікають у рубці жуйних, симбіотична мікрофлора якого включає велику
кількість різноманітних бактерій, найпростіших. За їх
участі у рубці розкладаються багаті на клітковину та
лігнін рослинні корми, які є основою у живленні жуйних. При цьому утворюється ацетат і пропіонат –
важливе джерело енергії. Склад раціону впливає на
кількість мікроорганізмів окремих видів і їх метаболічну активність у рубці (Tarakanov, 2001). Амінокислоти, що утворюються в рубці, засвоюються бактеріями, а також всмоктуються в кров і далі перетворюються в сечовину (Nishchemenko et al., 2014).
Мікробна деградація непротеїнового нітрогену і
його інкорпорація у мікробний білок становить предмет вивчення. Мікроорганізми-симбіонти для синтезу
амінокислот і власного білка використовують аміак,
який утворюється в рубці при розпаді білка корму
(Whanger et al., 1978).
Вирішення проблеми скорочення дефіциту білка
залежить від збільшення виробництва кормового
білка, поліпшення його якості та раціонального використання корму. Це своєю чергою тісно пов’язане з
використанням різних кормових добавок рослинного,
тваринного та мікробного походження з високим
вмістом білка і незамінних амінокислот. Рослинні
корми, крім бобових, бідні на незамінні амінокислоти.
Тому важливе значення має доповнення кормових
раціонів дефіцитними амінокислотами, насамперед
лізином, метіоніном, триптофаном, які необхідні для
синтезу білків в організмі в достатній кількості та у
відповідних співвідношеннях. Незбалансованість
раціону хоча б за однією амінокислотою лімітує використання всіх інших амінокислот для синтезу протеїну (Nikonov, 2012; Ibatullin et al., 2014). Кількість
мікроорганізмів у вмісті рубця та їх ензиматична активність зростає під впливом сульфуровмісних амінокислот (Tarakanov, 2003).
Ефективне використання білків корму можливе за
відповідності співвідношення найбільш дефіцитних
амінокислот потребам тварин. Останні інстинктивно
надають перевагу раціону, збалансованому за амінокислотами. Досягають оптимальне співвідношення
амінокислот комбінацією природних кормових джерел азоту або додаванням до раціону дефіцитних амінокислот промислового виробництва. Актуальними є
препарати з використанням ефективних мікроорганізмів (ЕМ), які впливають на ферментативні процеси
під час силосування корму, збагачують його амінокислотами. Це велика група співіснуючих разом корис-

них аеробних та анаеробних мікроорганізмів, що
включає 80 їх видів, до якої належать молочнокислі
бактерії, дріжджі, актиноміцети та інші. У результаті
ферментації ячмінного шроту з ЕМ-препаратом протягом 6 днів при температурі 25 ºС виявлено зміну
співвідношення амінокислот у ферментованому кормі. Пул вільних амінокислот містив більшу кількість
лізину, валіну, метіоніну, лейцину, ізолейцину тирозину та фенілаланіну порівняно з контролем при зменшенні вмісту гістидину, цистину, глютамінової та
аспарагінової кислот (Zinoviev, 2002).
Амінокислоти як засоби захисту рослин мають
широке застосування. Препарати, що містять амінокислоти, забезпечують їхнє включення у метаболізм
рослини зі збереженням енергії, необхідної на продукування цих метаболітів, та накопичення азоту. Комплекс амінокислот з мікроорганізмами сприяє зменшенню ураження рослин бактеріозом. Застосування
препаратів, які містять метіонін, підвищує стійкість
злаків до вилягання і дії патогенних бактерій. Важлива роль належить гліцину та проліну. Гліцин впливає
на утворення халатних комплексів, як прекурсор хлорофілу збільшує ефективність фотосинтезу. Пролін
поліпшує розвиток рослин, врожайність, стабілізує
структуру і синтез білків, протидіє водному стресу
(Golovnev et al., 2004; Avhustovych, 2018).
В організмі тварин більшість замінних амінокислот синтезується зі звичайних безазотових продуктів
обміну і амонійного нітрогену (незамінні амінокислоти поступають у складі дієти). Вищі рослини всі необхідні амінокислоти синтезують з амонійних солей,
нітратів і нітритів. Нітроген, засвоєний рослинами для
синтезу амінокислот та білків, далі по трофічних ланцюгах потрапляє в організм тварин та людей.
Деструктивний антропогенний вплив на довкілля
підміняє собою біогенну еволюцію, темпи якої диктує
не хід природних явищ, а трансформовані природні
екосистеми – одноманітні за біогеохімічними характеристиками агросистеми. Несприятливий розвиток
екологічної ситуації і як наслідок – тотальне зниження родючості ґрунту за останні десятиріччя на планеті, в усіх зонах України в т. ч., вимагає збалансування.
Необхідна зміна пріоритетів, яка повинна спрямовуватись на використання в системах удобрення, крім
традиційного органічного добрива – підстилкового
гною, – вторинної продукції рослинництва – соломи і
сидератів і оптимальних доз мінеральних добрив
(Yermolaiev & Khokhlov, 2013).
Родючість ґрунту – одна з найважливіших його
властивостей. Ґрунт забезпечує рослини поживними
елементами, від чого залежить їх ефективне вирощування для одержання продуктів харчування і сировини для промисловості (Sedilo et al., 2018). Заходи з
відтворення ґрунтової родючості насамперед залежать
від мікробіологічних процесів деструкції-синтезу
гумусових речовин. Ґрунтові мікроорганізми відіграють важливу роль у ґрунті, розкладають органічну
речовину і переводять в неорганічну (Volkohon, 2013).
Органічні речовини ґрунту, включно з амінокислотами та білками, легко переробляються мікроорганізмами і швидко зникають. Сульфурвмісні органічні речовини ґрунту включають амінокислоти цистеїн, цистин
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і метіонін, а також вітаміни тіамін і біотин. Вивільнення мінеральних речовин з органічного матеріалу
відбувається поволі, забезпечуючи рослини безперервним джерелом живлення (Barber, 1988).
У бобових рослин бульбочки коренів заселені азотфіксуючими бактеріями, які засвоюють атмосферний
азот, перетворюють в амоній (NН4+) і використовують
для синтезу амінокислот та білків. Розвиток уявлень
про азотфіксуючі симбіотичні асоціації дав можливість для використання їх потенціалу у сільському
господарстві, зокрема для інокуляції бобових, а розуміння механізмів, які регулюють нітрогенкіназу, дозволило оптимізувати застосування добрив (азотових,
сульфурвмісних). Відкрились можливості азотфіксуючих симбіотичних асоціацій для створення ценозів з
бобовими і небобовими рослинами (Marschner et al.,
2004). Дослідження біологічної фіксації атмосферного
азоту, створення нових азотфіксуючих симбіотичних
асоціацій попри існуючі між бобовими рослинами і
бактеріями роду Rhizobium дають можливість підвищувати продуктивність рослин.
Для підвищення симбіотичної азотфіксації і продуктивності бобових культур найефективнішим прийомом є інокуляція препаратів бульбочкових бактерій. Передпосівна обробка насіння штамами Rhizobium galegae активізує засвоєння молекулярного азоту
та підвищує врожайність і якість зеленої маси рослин
козлятнику (Kyrylenko, 2013; Kyrylenko et al., 2014).
Інокуляція активним штамом азоспірил, Azospirillum
brasilense 10/1 може бути ефективним засобом підвищення рівня фіксації молекулярного азоту в кореневій
зоні тритикале ярого, дозволяє підвищити азотфіксуючий потенціал рослин (Patyka et al., 2015).
В останні роки популярності набули генетично
модифіковані рослини, зокрема соя. Тому важливим є
вивчення впливу генетично модифікованих рослин на
розвиток ризосферної мікробіоти, від якої залежить
спрямованість та інтенсивність кругообігу речовин,
зокрема азотфіксація. Дослідженнями встановлено
залежність структури мікробної асоціації ризосфери
генетично модифікованої сої від кліматичних умов та
пестицидного фону за вегетаційний період. Виявлено
високу чутливість олігоазототрофних та целюлозолітичних мікроорганізмів до факторів середовища, тимчасом як кількість мікроорганізмів роду Azotobacter
не змінюваласть (Brovko et al., 2013).
У рослин амінокислоти є не лише складовими білків, вони ще й стимулюють проростання насіння,
регулюють інтенсивність фотосинтезу, розвитку і
росту, кущення і врожайність, процес акліматизації.
Під дією стрес-факторів (УФВ, пестициди, важкі метали, промислове забруднення) в рослинах активуються захисні механізми, які включають продукування відповідальних за імунітет сполук – амінокислот і білків, що захищають від незворотних змін структуру та функції рослин, від порушення метаболізму
азоту (Avhustovych, 2018).
Вважають, що активація біосинтезу деяких амінокислот внаслідок обробки метанолом підвищує посухостійкість рослин і врожайність в умовах водного
дефіциту. Степанов С.С., Золотарьова О.К. (Stepanov
& Zolotarova, 2013) встановили, що при цьому в клі-

тинах Chlamidomonas reinchardtii зростає внутрішньоклітинний вміст NAD(P), водорозчинних протеїнів, вільних амінокислот, зокрема треоніну (прекурсор у біосинтезі ізолейцину) і тирозину, при одночасному зменшенні метіоніну внаслідок ймовірного
включення його у синтез білків. Ці дані можуть свідчити про активацію асиміляції азоту клітинами у формі нітрату
Промислове виробництво амінокислот, особливо
метіоніну та лізину, триптофану розвивається не тільки для харчування людей та одержання добавок до
комбікорму худоби, а й для інших потреб. Вважливим
є впровадження нових технологій, більш продуктивних штамів, пошук економічно вигідних субстратів.
За допомогою мікроорганізмів можна розкладати
побічні продукти сільського господарства, відходи
виробничих підприємств для одержання біомаси,
багатої білками, виготовлення біодобрив для підвищення родючості ґрунту, що сприяє, крім того, очищенню довкілля і поліпшеню екологічної ситуації.
Висновки
В останні десятиріччя мікроорганізми й надалі є
перспективними біотехнологічними об’єктами. Інтерес до мікробіологічного синтезу пояснюється постійним збільшенням попиту на мікробні препарати, на
різні амінокислоти, багату білками мікробну біомасу.
Мікроорганізми синтезують практично всі амінокислоти, які є в природі, причому тільки біологічно активні L-ізомери, для доповнення кормових раціонів за
дефіцитними амінокислотами з метою задоволення
потреб тварин і для інших потреб.
За допомогою мікроорганізмів можна розкладати
відходи і побічні продукти діяльності в галузі сільського господарства, лісової і харчової промисловості,
лісового господарства для одержання біомаси, багатої
білками, а також для виготовлення біодобрив, внесення яких у ґрунт підвищує його родючість.
Використання природної сировини в біотехнологічних процесах дає можливість отримати біосубстрати,
збагачені амінокислотами. При інкубуванні біосубстрату на основі торфу в ньому зростає загальна кількість амінокислот під впливом температури та сульфату натрію. Використаний як добавка до раціону
курей біосубстрат підвищує продуктивність і покращує якість продукції.
Перспективними є бактеріальні препарати, які
вносять у ґрунт з метою поліпшення ефективності
мікробних угруповань, в тому числі амоніфікаторів,
що підвищує врожайність культур, а також препарати,
які застосовують під час ферментації кормів. Мікроорганізми, синтезуючи органічні сполуки, включно з
амінокислотами, забезпечують ними організм господаря.
Наведені дані сприяють кращому розумінню ролі
амінокислот, шляхів підвищення їх вмісту в різних
біологічних об’єктах з метою збільшення вмісту протеїну в сільськогосподарській продукції і поліпшення
її якості, а також підвищення родючості ґрунту, що є
ключовим питанням сьогодення.
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Experimental data of the lipid composition of the honey bees and bee bread in the spring period under
the conditions of feeding sugar syrup with Ag and Cu citrates are presented in the article. The studies were
conducted on 3 groups of bee colonies, three bee colonies each. Control group (I) received sugar syrup at a
concentration of 1:1 (1000 ml per week), experimental (II) group received under similar conditions with
sugar syrup 0.2 mg of Argentum and 0.2 mg of Cuprum in citrate form. The third experimental group was
fed with sugar syrup Ag and Cu citrates at doses of 0.5 mg each per 1000 ml of sugar syrup per week. The
study was lasted 36 days. Samples of tissues of the whole organism of honey bees in the amount of 30–35
pieces were selected for the study. from each bee colony and bee bread to determine the total lipid content
by the Folch method and their separate fractions: phospholipids, mono- and diacylglycerols, free cholesterol, non-esterified fatty acids, triacylglycerols, esterified cholesterol glycol cholesterol using thin layer
chromatography using silica gel plates Sorbfil. According to the results of the research, we found intergroup differences of total lipid content in the tissues of whole organism of the honey bees and bee bread of
experimental groups in comparison with the control group. Higher levels of phospholipids, esterified cholesterol, and lower levels of free cholesterol, mono- and diacylglycerols and triacylglycerols were found in
the tissue of bees II and III of the experimental group. Introduction of Ag and Cu citrates into the components of bee feeding in the bee bread the level of phospholipids (P ˂ 0.01), mono and diacylglycerols (group
III), triacylglycerols increased against the decrease of free cholesterol (P ˂ 0.05) and esterified cholesterol
(P ˂ 0.01).
Key words: honey bee, bee bread, lipids, silver and copper nanoparticles citrate-based.

Вплив цитратів Ag і Cu на ліпідний склад тканин організму бджіл та перги
за умов їх введення до підгодівлі у весняний період
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У статті подано експериментальні дані ліпідного складу організму медоносних бджіл та перги у весняний період за умов згодовування цукрового сиропу із цитратами Ag і Cu. Дослідження проведені на 3 групах бджолиних сімей по три бджолосім’ї у
кожній. Контрольна група (I) отримувала цукровий сироп у концентрації 1:1 (1000 мл на тиждень ), дослідна (II) група отримувала за аналогічних умов з цукровим сиропом 0,2 мг Арґентуму і 0,2 мг Купруму у цитратній формі. Третій дослідній групі згодовуваScientific Messenger LNUVMB. Series: Agricultural sciences, 2019, vol. 21, no 91
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ли з цукровим сиропом цитрати Аg і Cu в дозах 0,5 мг кожного на 1000 мл цукрового сиропу на тиждень. Дослідження тривали 36
діб. Для дослідження відбирали зразки тканин цілого організму медоносних бджіл в кількості 30–35 шт. з кожної бджолиної сім᾽ї
та перги для визначення вмісту загальних ліпідів за методом Фолча та окремих їх фракцій: фосфоліпідів, моно- і диацилгліцеролів,
вільного холестеролу, неетерифікованих жирних кислот, триацилгліцеролів, етерифікованого холестеролу за допомогою тонкошарової хроматографії з використанням силікагелевих пластин Sоrbfil (ПТСХ-П-А). За результатами досліджень встановлено
міжгрупові різниці вмісту загальних ліпідів у тканинах цілого організму медоносних бджіл та у перзі дослідних груп порівняно до
контрольної групи. У ліпідах тканин бджіл ІІ і ІІІ дослідної групи встановлено вищий вміст фосфоліпідів, етерифікованого холестеролу та зниження вмісту вільного холестеролу, моно- та диацилгліцеролів та триацилгліцеролів. За введення цитратів Ag і Cu
до компонентів підгодівлі бджіл у перзі зростав рівень фосфоліпідів (P ˂ 0,01), моно і диацилгліцеролів (ІІІ група), триацилгліцеролів на тлі зменшення вільного холестеролу (P ˂ 0,05) і етерифікованого холестеролу (P ˂ 0,01).
Ключові слова: бджоли, перга, ліпіди, цитрат Аргентуму, цитрат Купруму, нанотехнології.

Вступ
Для стимуляції весняного розвитку бджолиних сімей, підвищення їх продуктивності та резистентності
до різних захворювань в практичному бджільництві
використовуються різні стимулюючі препарати, в
тому числі з додаванням мікроелементів (Alaux et al.,
2010; Anđelković et al., 2011; Kalashnikova, & Sidorova,
2016). Доведено, що для нормального розвитку однієї
личинки бджоли необхідно 125–185 мг перги. Перга
як продукт переробки бджолами пилку і меду забезпечує організм бджіл білками, ліпідами, вітамінами і
мікроелементами (Manning, 2016). Аналіз літератури
свідчить про різну біологічну цінність перги, зокрема,
відмінності у біохімічному складі у різні періоди медозбору, залежно від виду і складу рослин, грунтів,
зон утримання бджолиних сімей та інших факторів
(Madras–Majewska et al., 2009; Ulutaş & Özkirim,
2018).
За умов недостатнього надходження пилку, як
природного корму, бджоли витрачають метаболічні
запаси власного тіла. Відзначається пряма кореляція
між споживанням бджолами цукрового сиропу і перги. Це зумовлює одночасне збільшення вмісту ліпідів,
білка і мікроелементів в організмі, або їх зменшення
за умов відсутності перги. Власне ліпіди формують
групу сполук, що входять до складу всіх живих організмів і забезпечують важливу біоенергетичну і пластичну функції, а також є складовою структурних елементів клітин (переважно мембран) і забезпечують
активний транспорт молекул та йонів (Manning et al.,
2007; Kather et al., 2011; Sinclair & Marshall, 2018).
Динаміка вмісту ліпідів та інтенсивність їх обміну в
організмі бджіл є важливим показником, який характеризує його функціональний стан (Larionova, 2005;
Kovalska et al., 2009). Під впливом ферменту ліпази у
середній кишці бджіл вони розщеплюються до жирних кислот, які використовуються для виробництва
залозами молочка, воску, відкладання про запас енергетичного матеріалу, фізіологічних і біохімічних процесів у клітинах.
Варто зазначити, що підгодівля бджіл тільки цукровим сиропом без ліпідних і мінеральних добавок у
весняний період, коли розпочинається інтенсивне
розмноження бджолиних сімей, завдає значної шкоди
пасікам. З метою недопущення таких втрат і зниження біологічної цінності продукції використовується
підгодівля бджолиних сімей замінниками перги, або її
доповнювачами, у тому числі з введенням мікроелементів. Доведено, що окремі біогенні мінеральні ре-

човини в організмі бджіл навіть у незначних концентраціях, відіграють винятково важливу біологічну
роль.
Вивченню метаболізму жирів у комах приділяється велика увага протягом багатьох років, проте вплив
мінеральних елементів підгодівлі бджіл недостатньо
вивчено (Pashchenko et al., 2004; Fedoruk & Romaniv,
2014; Fedoruk & Romaniv, 2014; Romaniv et al., 2018).
Зокрема, у літературі відсутні дані щодо біологічної
дії цитратів Ag і Cu, отриманих з використанням нанотехнології, на організм бджіл та якість їх продукції
(Mamonova et al., 2013; Rai et al., 2014; Samantarai &
Achakzai, 2014; Sharma et al., 2014; Trofimova, 2015;
Hladun et al., 2016; Feregrino-perez et al., 2018; Chen,
2018).
Тому, метою наших досліджень було вивчення
особливостей ліпідного складу та їх окремих фракцій
в тканинах організму медоносних бджіл та перзі за
підгодівлі цукровим сиропом із цитратами Ag і Cu.
Матеріал і методи досліджень
Дослідження проведені на пасіці ЛНУВМ та БТ ім.
С.З. Ґжицького на 3 групах бджолиних сімей, по три
бджолосім’ї у кожній (групи сформовані по принципу
аналогів). Контрольна група (I) отримувала підгодівлю
цукровим
сиропом
(1000
мл/тиждень/
бджолосім’ю), II дослідна група – за аналогічних умов
отримувала цукровий сироп з додаванням до нього
0,2 мг Ag і 0,2 мг Cu у вигляді цитрату, III дослідна
група – за аналогічних умов отримувала Ag і Cu у
вигляді цитрату в дозах 0,5 мг кожного на 1000 мл
цукрового сиропу на бджолосім’ю. Тривалість досліду становила 36 діб з інтервалом підгодівлі 7 діб.
Мікроелементи додавали до цукрового сиропу у вигляді цитратів, що отримані від ТОВ “Наноматеріали і
нанотехнології” м. Київ і виготовлені методом нанобіотехнології (М.В. Косінов, В.Г. Каплуненко).
Для дослідження у весняний період відбирали
зразки бджіл та перги з вуликів контрольної та дослідних груп. Зразки відбирали в кількості 90–100 бджіл
з кожної групи, по 30–35 комах з бджолосім'ї, які
використовували для приготування гомогенату тканин цілого організму медоносних бджіл. У зразках
тканин бджіл та перги визначали вміст загальних
ліпідів за методом Фолча (Hladun et al., 2016). Співвідношення окремих фракцій ліпідів: фосфоліпідів
(ФЛ), моно- і диацилгліцеролів (МДАГ), вільного
холестеролу (ВХ), неетерифікованих жирних кислот
(НЕЕЖК), триацилгліцеролів ТГ), етерифікованого
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холестеролу (ЕХ) досліджували за допомогою тонкошарової хроматографії з використанням силікагелевих пластин Sоrbfil (ПТСХ-П-А) з подальшим вимірюванням показників оптичної густини у дослідних
зразках тканин на спектрофотометрі СФ-46 при довжині хвилі 440 нм. Одержані числові дані опрацьовані
за допомогою стандартного пакету статистичних програм Місrosoft EXCEL 7.

Результати та їх обговорення
Результати досліджень вмісту загальних ліпідів в
тканинах цілого організму медоносних бджіл вказують на міжгрупові різниці вмісту загальних ліпідів та
їх окремих фракцій за комплексної підгодівлі цитратами Ag і Cu з цукровим сиропом у весняний період
(табл.1).

Таблиця 1
Вміст загальних ліпідів та співвідношення окремих класів у тканинах цілого організму медоносних бджіл за
умов згодовування цитратів Ag і Cu, % (М ± m,n = 3)
Групи медоносних бджіл
I
II
III
Загальні ліпіди г/%
3,10 ± 0,12
3,17 ± 0,15
3,37 ± 0,12
Фосфоліпіди
21,62 ± 0,63
22,97 ± 0,69
22,69 ± 0,69
Моно- і диацилгліцероли
16,70 ± 0,10
16,57 ± 0,67
14,40 ± 0,50**
Вільний холестерол
16,34 ± 0,38
15,65 ± 0,57
14,92 ± 0,43*
НЕЖК
16,60 ± 0,43
15,28 ± 0,50
17,87 ± 0,43
Триацилгліцероли
15,32 ± 0,44
15,29 ± 0,84
14,44 ± 0,41
Етерифікований холестерол
12,91 ± 0,54
14,23 ± 1,67
15,68 ± 0,93*
Примітка: у цій і наступних таблицях вірогідні різниці II і III дослідних груп порівняно до контрольної I групи,
* – Р < 0,05,** –Р < 0,001, *** – Р < 0,001
Класи ліпідів

Зокрема, відзначено вірогідне зниження вмісту
моно- і диацилгліцеролів (Р < 0,01) та вільного холестеролу (Р < 0,05) у тканинах бджіл III дослідної групи
порівняно до контрольної групи. Відносний вміст
триацилгліцеролів виявляв зниження у тканинах
бджіл ІІІ групи, проте різниця була не вірогідна. Це
вказує на оптимізуючий вплив комплексної підгодівлі
бджіл цукровим сиропом і цитратами Ag і Cu на біосинтез і депонування триацилгліцеролів у тканинах
організму.
Вплив аліментарних чинників на відносний вміст
НЕЖК не виявляв чіткої залежності. Зокрема у бджіл
ІІ групи рівень НЕЖК зменшувався, але зростав у ІІІ
групі порівняно до контрольної групи, проте різниці
були не вірогідні.
Компоненти підгодівлі зумовлювали підвищення
відносного вмісту етерифікованого холестеролу у
ліпідах тканин ІІ і ІІІ (Р < 0,05) дослідних груп. Отри-

мані дані мажуть вказувати на визначальний вплив
цитратів Ag і Cu на зростання етерифікації холестеролу в тканинах бджіл.
Підгодівля медоносних бджіл цитратами Ag і Cu
зумовлювала зміни ліпідного складу їх продукції, в
т.ч. перги. Аналіз отриманих результатів досліджень
вказує на незначні відхилення показників вмісту
загальних ліпідів у перзі ІІ і ІІІ дослідних груп порівняно до контрольної групи (табл. 2). Більше виражені
зміни встановлені щодо співвідношення окремих
фракцій ліпідів перги за комплексного згодовування
цитратів Ag і Cu. Зокрема, спостерігали вірогідно
вищий вміст фосфоліпідів (P ˂ 0,01) у зразках перги
III дослідної групи порівняно до величини цього показника у контрольній групі. За вмістом моно- та
диацилгліцеролів відзначено зростання у зразках перги ІІІ дослідної групи у 1,2 рази на тлі дещо нижчого
вмісту у ІІ дослідній групі порівняно до контролю.

Таблиця 2
Вміст загальних ліпідів та співвідношення окремих класів у перзі за умов згодовування цитратів Ag і Cu, %
(М ± m, n = 3)
Класи ліпідів
Загальні ліпіди г/%
Фосфоліпіди
Моно- і диацилгліцероли
Вільний холестерол
НЕЖК
Триацилгліцероли
Етерифікований холестерол

Групи медоносних бджіл
II
4,20 ± 0,17
27,46 ± 0,27
13,50 ± 0,28
12,90 ± 0,25
10,90 ± 0,71
20,37 ± 0,27
14,57 ± 0,57

I
4,23 ± 0,15
27,97 ± 0,13
14,36 ± 0,58
12,92 ± 0,51
11,31 ± 0,42
19,12 ± 0,87
14,32 ± 0,04

Відносний вміст вільного холестеролу і етерифікованого холестеролу у ліпідах перги бджіл дослідних
груп зберігав однакову залежність – суттєво не змінювався у ІІ групі, але вірогідно зменшувався
(P ˂ 0,01) у ІІІ групі. Відзначена залежність змін вка-

III
4,33 ± 0,15
30,13 ± 0,36**
15,50 ± 0,33
11,25 ± 0,46*
10,35 ± 0,58
19,90 ± 0,55
12,86 ± 0,36**

заних фракцій свідчить про однаково направлену
біологічну дію цитратів Ag і Cu з компонентами підгодівлі на співвідношення вільного холестеролу і
етерифікованого холестеролу у ліпідах перги бджіл.
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Висновки
1. Комплексне згодовування з цукровим сиропом цитратів Ag і Cu у дозах 0,2 і 0,5 мг зумовлювало
міжгрупові різниці вмісту загальних ліпідів та співвідношення окремих їх класів у тканинах цілого організму медоносних бджіл та перзі дослідних груп .
2. У ліпідах тканин бджіл ІІ і ІІІ дослідної групи
встановлено вищий вміст фосфоліпідів, етерифікованого холестеролу та зниження вмісту вільного холестеролу, моно- та диацилгліцеролів та триацилгліцеролів.
3. За введення цитратів Ag і Cu до компонентів
підгодівлі бджіл у перзі зростав рівень фосфоліпідів
(P ˂ 0,01), моно і диацилгліцеролів (ІІІ група), триацилгліцеролів на тлі зменшення вільного холестеролу
(P ˂ 0,05) і етерифікованого холестеролу (P ˂ 0,01).
References
Alaux, C., Ducloz, F., Crauser, D., & Le Conte, Y. (2010).
Diet effects on honeybee immunocompetence. Biol.
Lett., 6(4), 562–565. doi: 10.1098/rsbl.2009.0986.
Anđelković, B., Jevtić, G., Mladenović, M., Petrović, M.,
& Vasić, T. (2011). Influence of spring feed on the
strength of honey bee colonies during spring development. Biotechnology in Animal Husbandry, 27(4),
1757–1760. doi: 10.2298/BAH1104757A.
Chen, H. (2018). Metal based nanoparticles in agricultural
system: behavior, transport, and interaction with
plants. Chemical Speciation & Bioavailability, 30(1),
123–134. doi: 10.1080/09542299.2018.1520050.
Fedoruk, R.S., & Romaniv, L.I. (2014). Umist zahalnykh
lipidiv u tkanynakh medonosnykh bdzhil za zghodovuvannia boroshna z bobiv natyvnoi ta henetychno
modyfikovanoi soi. Visnyk ahrarnoi nauky, 1(731),
30–32 (in Ukrainian).
Fedoruk, R.S., & Romaniv, L.I. (2014). Vmist zahalnykh
lipidiv i spivvidnoshennia yikh fraktsii u tkanynakh
medonosnykh bdzhil za zghodovuvannia boroshna
natyvnoi soi z dodavanniam khlorydu ta tsytratu
khromu. Biolohiia tvaryn, 16(1), 160–168 (in Ukrainian).
Feregrino-perez, A.A., Magaña-lópez, E., Guzmán, C., &
Esquivel, K. (2018). A general overview of the benefits and possible negative effects of the nanotechnology in horticulture. Sci. Hortic., 238, 126–137.
doi: 10.1016/j.scienta.2018.03.060.
Hladun, K., Di, N., Liu, T.X., & Trumble, J. (2016). Metal contaminant accumulation in the hive: consequences for whole colony health and brood production in
the honey bee (Apis mellifera L.). Environ. Toxicol.
Chem., 35(2), 322–329. doi: 10.1002/etc.3273.
Kalashnikova, M.V., & Sidorova, K.A. (2016).
Vozmozhnosti povyshenija bioresursnogo potenciala
pchel. Molodoj uchenyj, 12, 1083–1085 (in Russian).
Kather, R., Drijfhout, F.P., & Martin, S.J. (2011). Task
group differences in cuticular lipids in the honey bee
Apis mellifera. Journal of Chemical Ecology, 37(2),
205–212. doi: 10.1007/s10886-011-9909-4.
Kovalska, L.M., Kyryliv, Ya.I., & Kovalskyi, Yu.V.
(2009).
Lipidnyi
sklad
okremykh
tkanyn

medonosnykh bdzhil u vikovomu aspekti. Naukovotekhnichnyi biuleten Instytutu biolohii tvaryn
Derzhavnoho naukovo-doslidnoho kontrolnoho instytutu vetpreparativ ta kormovykh dobavok. Lviv, 10(1–
2), 51 (in Ukrainian).
Larionova, O.S. (2005). Dinamika soderzhanija zhira v
organizme rabochih pchel v uslovijah estestvennoj
sredy pri razlichnyh vidah podkormok i masse otvodkov. Sovremennye problemy intensifikacii proizvodstva v APK: tr. Vseros. NII kontrolja standartizacii i
sertifikacii veterinarnyh preparatov, 88–89 (in Russian).
Madras–Majewska, B., Zygmunt, Ja., & Gąbka, J. (2009).
Effect of early supplemental feeding honeybee colonies with a substiute of bee bread made of pollen and
honey on colony strengh. Naukovyi visnyk
LNUVMBT imeni S.Z. Gzhytskoho, 11, 3(42), 337–
341.
Mamonova, I.A., Matasov, M.D., Babushkina, I.V., Losev, O.Je., Chebotareva, E.G., Gladkova, E.V., & Borodulina, E.V. (2013). Izuchenie fizicheskih svojstv i
biologicheskoj aktivnosti nanochastic medi. Rossijskie
nanotehnologii, 8(5–6), 25–29 (in Russian).
Manning, R. (2016). Artificial feeding of honeybees
based on an understanding of nutritional principles.
Animal Production Science, 58(4), 689–703.
doi: 10.1071/AN15814.
Manning, R., Rutkay, A., Eaton, L., & Dell, B. (2007).
Lipid-enhanced pollen and lipid-reduced flour diets
and their effect on the longevity of honeybees (Apis
mellifera L.). Australian Journal of Entomology, 46,
251–257. doi: 10.1111/j.1440-6055.2007.00598.x.
Pashchenko, A.H., Kovalchuk, I.I., & Romaniv, L.I.
(2017). Vmist zahalnykh lipidiv i spivvidnoshennia
okremykh yikh klasiv u tkanynakh orhanizmu ta
produktsii medonosnykh bdzhil za umov pidhodivli
tsytratamy kobaltu ta nikeliu. Visnyk Zhytomyrskoho
natsionalnoho ahroekolohichnoho universytetu. Zhytomyr, 3, 2(63), 143–148 (in Ukrainian).
Rai, M., Kon, K., Ingle, A., Duran, N., Galdiero, S., &
Galdiero, M. (2014). Broad-spectrum bioactivities of
silver nanoparticles: the emerging trends and future
prospects. Applied Microbiology and Biotechnology,
98(5), 1951–1961. doi: 10.1007/s00253-013-5473-x.
Romaniv, L.I., Kovalchuk, I.I., Fedoruk, R.S., & Pashchenko, A.H. (2018). Umist lipidiv u tkanynakh
orhanizmu medonosnykh bdzhil za zghodovuvannia
boroshna soi, tsukrovoho syropu i tsytrativ Co ta Ni.
Biolohiia tvaryn, 20(3), 84–92 (in Ukrainian).
Samantarai, S.K., & Achakzai, A.K.K. (2014). Application of nanotechnology in agriculture and food production: opportunity and challenges. Middle-East J.
Sci., 22, 499–501.
Sharma, V.K., Siskova, K.M., Zboril, R. et al. (2014).
Organic-coated silver nanoparticles in biological and
environmental conditions: fate, stability and toxicity.
Adv Colloid Interface Sci., 204, 15–34.
doi: 10.1016/j.cis.2013.12.002.
Sinclair, B.J., & Marshall, K.E. (2018). The many roles of
fats in overwintering insects. Journal of Experimental
Biology, 221: jeb161836. doi: 10.1242/jeb.161836.

Scientific Messenger LNUVMB. Series: Agricultural sciences, 2019, vol. 21, no 91

126

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 2019, т 21, № 91

Trofimova, S.A. (2015). Metodologicheskie podhody k
ocenke biologicheskogo dejstvija nanomaterialov.
Journal of Biomedical Technologies, 1, 38–44.
doi: 10.15393/j6.art.2015.3283 (in Russian).
Ulutaş, K., & Özkirim, A. (2018). Importance of Nutrition
for Honey Bee Health. Mellifera, 18(1), 30–35.
https://dergipark.org.tr/en/download/articlefile/586520.

Zarić, N.M., Ilijević, K., Stanisavljević, L, & Gržetić, I.
(2016). Metal concentrations around thermal power
plants, rural and urban areas using honeybees (Apis
mellifera L.) as bioindicators. International Journal of
Environmental Science and Technology, 13(2), 413–
422. doi: 10.1007/s13762-015-0895-x.

Scientific Messenger LNUVMB. Series: Agricultural sciences, 2019, vol. 21, no 91

127

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 2019, т 21, № 91

Науковий вісник Львівського національного університету
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького.
Серія: Сільськогосподарські науки
Scientific Messenger of Lviv National University
of Veterinary Medicine and Biotechnologies.
Series: Agricultural sciences
ISSN 2519–2698 print
https://nvlvet.com.ua/index.php/agriculture

doi: 10.32718/nvlvet‐a91

Зміст
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Крамаренко С.С., Кузьмічова Н.І., Крамаренко О.С.
Використання багатовимірних методів аналізу внутрішньопородної мінливості вмісту
жиру в молоці молочної худоби …………………………………………………………………
Халак В.І., Гутий Б.В., Стадницька О.І.
Відгодівельні та м’ясні якості молодняку свиней різного походження та інтенсивності
формування у ранньому онтогенезі ……………………………………………………………...
Гловин Н.М., Павлів О.В.
Дослідження причин виникнення та впливу кислотності ґрунтів на урожайність сільськогосподарських культур агрогосподарств Козівського району Тернопільської області .……..
Крамаренко О.С.
Генетична структура південної м’ясної породи худоби за локусами мікросателітів …….….
Гримак Х.М.
Статева активність баранів-плідників залежно від режиму їх використання ………..…………
Вовкогон А.Г.
Вуглеводневий обмін у мишей за доклінічних досліджень модифікованого крохмалю …….
Терпай В.П.
Загрози лососевим і зникаючим видам риб басейну річки тиса в межах Закарпатської
області (огляд) ……………………………………………………………………………………..
Савчук Л.К., Виговський І.В.
Продуктивність та біохімічний склад корму лучної травосумішки залежно від удобрення та
стимуляторів росту ………………………………………………………………………………..
Мацуська О.В., Ціжовська М.В., Хапко Д.М.
Перспективи екологізації процесу очищення стічних вод АПК при використанні
нетрадиційних сорбентів ………………………………………………………………………….
Фіялович Л.М., Кирилів Я.І., Паскевич Г.А.
Особливості забезпечення курчат-бройлерів обмінною енергією та протеїном як важливі
показники продуктивності та якості отриманої продукції …………………………………….
Денькович Б.С., Півторак Я.І., Гордійчук Н.М.
Пробіотична кормова біодобавка “ПРОГАЛ” в годівлі дійних корів …………………………
Петрів М.Д., Ференц Л.В., Слобода О.М.
Репродуктивні та перо-пухові якості оброшинської породної групи гусей в ІІІ поколінні
при прилитті крові гусей великої сірої та породи легарт ………………………………………
Федорович Є.І., Филь С.І., Боднар П.В.
Екстер’єрні
особливості
корів
та
їх
потомків
різних
генерацій
у
високопродуктивних стадах ………………………………………………………………………
Носко В.Л., Павлів О.В., Ліннік А.Ю.
Оцінка ефективності вирощування енергетичних культур як джерело біопалива …….......…
Минів Р.М.
Особливості гідроізоляції сільськогосподарських будівель і споруд ………………………...
Прудиус Т.Я., Кирилів Я.І.
Ефективність використання препаратів Глобіген Пиг Дозер і Глобіген Джамп Старт при
вирощуванні поросят ……………………………………………………………………………..
Scientific Messenger LNUVMB. Series: Agricultural sciences, 2019, vol. 21, no 91

128

3
10
16
21
29
33
37
49
54
60
65
71
76
83
89
94

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 2019, т 21, № 91

17. Попадюк С.С.
Імуногенетичний контроль достовірності походження гуцульської породи коней ………….
18. Боднарук В.Є., Музика Л.І., Жмур А.Й., Оріхівський Т.В.
Вплив еколого-географічних особливостей розведення бурої карпатської породи на її генетичну
структуру ……………………………………………………………………………………….………..
19. Vozna O., Motko N.
Variability of caecal parameters in rabbits …………………………………………………………
20. Оріхівський Т.В., Федорович В.В., Мазур Н.П.
Оцінка відтворювальної здатності корів різних виробничих типів симентальської породи ...
21. Коритко О.О.
До питання про роль амінокислот і їх застосування ……………………………………………
22. Двилюк І.І., Ковальчук I.I.
Вплив цитратів Ag і Cu на ліпідний склад тканин організму бджіл та перги за умов їх
введення до підгодівлі у весняний період ……………………………………………………….

Scientific Messenger LNUVMB. Series: Agricultural sciences, 2019, vol. 21, no 91

129

98
103
108
111
116
123

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 2019, т 21, № 91

Науковий вісник Львівського національного університету
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького.
Серія: Сільськогосподарські науки
Scientific Messenger of Lviv National University
of Veterinary Medicine and Biotechnologies.
Series: Agricultural sciences
ISSN 2519–2698 print
https://nvlvet.com.ua/index.php/agriculture

doi: 10.32718/nvlvet‐a91

Content
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kramarenko S.S., Kuzmichova N.I., Kramarenko A.S.
The use of multidimensional methods of analysis of the intra-breed variability of fat content in
milk of dairy cattle ………………………………………………………………………………
Khalak V.I., Gutyj B.V., Stadnits’ka O.I.
Feeding and meat qualities of young pigs of different origin and intensity of formation in early
ontogenesis ………………………………………………………………………………………
Glovyn N.M., Pavliv O.V.
Investigation of Causes and Influences of Soil Acidity on Crop Yields in Kozova District,
Ternopil Region ……………………………………….…………………….…………………..
Kramarenko A.S.
Genetic structure of the Southern meat cattle breed based on microsatellite markers ………….
Hrymak K.
The sexual activity of the ram-sires, depending on their mode of use …………………….…….
Vovkohon A.H.
Hydrocarbon metabolism in mice during preclinical studies of modified starch ……………….
Terpay V.P.
Threats to salmon and endangered fish species in Tysa river basin within trans Carpathian
region (review)…………………………………………………………………………………..
Savchuk L.K., Vyhovsky I.V.
Productivity and biochemical composition of feeds of grasses and herbage legumes, depending
on fertilizers and growth stimulators ……………………………………………………………
Matsuska O.V., Tsizhovska M.V., Khapko D.M.
Perspective ecological processes of agricultural sewage water treatment when using nontraditional sorbents………………………………………………………………………………
Fijalovych L.M., Kyryliv Ya.I., Paskevych G.А.
Features of providing broiler chickens with exchange energy and protein as important
indicators of productivity and quality of the obtained products ………………………………...
Denkovich B.S., Pivtorak Y.I., Gordiychuk N.M.
Probiotic feed supplement “PROGAL” in feeding the milking cows …………..………………
Petriv M., Ferenc L., Sloboda О.
Reproductive and feather-fluff qualities of the obroshyno breed geese group in the third
generation with blood of geese of great gray and legart breeds ……………………...………….
Fedorovych E.I., Fyl S.I., Bodnar P.V.
Exterior special characteristics of cows and their descendants of different generations at highproducing herds …………………………………………………………….……………………
Nosko V.L., Pavliv O.V., Linnik A.Iu.
Effectiveness evaluation of energy crops production as a biofuel sources ……………………...
Myniv R.M.
Features of waterproofing of agricultural buildings and structures ……………………………..
Prudyus T.Y., Kyryliv Y.I.
The effectiveness of the use of drugs Globigen Pig Dozer and Globigen Jump Start when
growing pigs …………………………………………………………………………………….
Scientific Messenger LNUVMB. Series: Agricultural sciences, 2019, vol. 21, no 91

130

3
10
16
21
29
33
37
49
54
60
65
71
76
83
89
94

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 2019, т 21, № 91

17. Popadiuk S.S.
Immunogenetic control of the origin of the Hutsul horse breed ………………………………..
18. Bodnaruk V.Y., Muzyka L.I., Zhmur A.J., Orikhivskyj T.V.
Influence of ecological and geographical features of breeding brown Carpathian rocks on its
genetic structure …………………………………………………………………………………
19. Vozna O., Motko N.
Variability of caecal parameters in rabbits ……………………………………………………...
20. Orikhivskyi T.V., Fedorovych V.V., Mazur N.P.
Evaluation of the reproductive ability of cows of different production types of the simmental
breed ……………………………………………………………………………………………..
21. Korytko O.O.
About the role of amino acids and whey consumption …………………………………………
22. Dvylyuk I.I., Kovalchuk I.I.
The influence of citrates Ag and Cu on the lipid composition of the tissues of the honey bees
body and bee bread under the condition of their added to the feeding in the spring period ……

Scientific Messenger LNUVMB. Series: Agricultural sciences, 2019, vol. 21, no 91

131

98
103
108
111
116
123

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 2019, т 21, № 91

НАУКОВИЙ ВІСНИК
ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВЕТЕРИНАРНОЇ
МЕДИЦИНИ ТА БІОТЕХНОЛОГІЙ
імені С.З. ҐЖИЦЬКОГО
заснований у 1998 році

Scientific Messenger
of Lviv National University
of Veterinary Medicine and Biotechnologies

СЕРІЯ “СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ”
SERIES “AGRICULTURAL SCIENCES”

Том 21 № 91

Підписано до друку 31.10.2019. Формат 60х84/8
Гарн. Times New Roman. Папір офсетний № 1. Ум. друк. арк. 15,35
Наклад 300 прим. Зам. № 31/10.
Друк ФОП Корпан Б.І.
Львівська обл., Пустомитівський р-н., с Давидів, вул. Чорновола 18
Ел. пошта: bkorpan@ukr.net, тел. 067-674-44-46
Код ДРФО 1948318017, Свідоцтво про державну реєстрацію
В02 № 635667 від 13.09.2007

Scientific Messenger LNUVMB. Series: Agricultural sciences, 2019, vol. 21, no 91

132

