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Influence of alimentary factors on the absorption of feed nutrients and poultry
productivity
B. Ya. Kyryliv1, A. V. Hunchak1, I. B. Ratych1, B. V. Gutyj2
1

Institute of Animal Biology NAAS, Lviv, Ukraine
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv, Ukraine

2

Article info
Received 06.04.2021
Received in revised form
10.05.2021
Accepted 11.05.2021
Institute of Animal Biology NAAS,
V. Stus Str., 38, Lviv,
79034, Ukraine.
Tel: +38-098-266-52-53
E-mail: a_gunchak@ukr.net
Stepan Gzhytskyi National
University of Veterinary Medicine
and Biotechnologies Lviv,
Pekarska Str., 50, Lviv,
79010, Ukraine.
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23(95), 3–14. doi: 10.32718/nvlvet-a9501
The article is a summary of the literature on the main aspects of the modern bird feeding system.
Theoretical aspects and results of experimental research of scientists on the substantiation of parameters of
protein and amino acid nutrition are given, which is an important factor that, under appropriate conditions
can significantly guarantee the realization of the genetic potential of corresponding breeds and crosses of
poultry. It is shown that an important aspect of protein nutrition is the ratio of feed amino acids. Their
negative interaction can be caused by a deficiency of one or more amino acids, an imbalance between them,
antagonism, and toxicity. This is accompanied by effects on various physiological and biochemical
processes, significantly affects appetite, intestinal absorption, renal reabsorption and transport of amino
acids, their catabolism, rate of protein decomposition, synthesis, and formation of toxic metabolic products.
The data show that the required level of energy for the bird's body is provided by carbohydrates (mainly of
plant origin) and lipids (fat supplements of various origins). It is noted that lipids promote the absorption,
transport, and deposition of fat-soluble vitamins. The effectiveness of using fat supplements as energy depends on their source. At the same time, among the indispensable nutrients that have a significant impact on
growth intensity, reproductive quality, poultry productivity, and biological value of products, an important
role is played by macro-and micronutrients. Many researchers emphasize that along with the use of traditional feeds in poultry feeding, the possibilities of non-traditional cereals rich in protein and lipids are not
fully used. A limiting factor in their use is the presence in their composition of anti-nutrients contained in
many feeds. Once in the digestive tract of animals, they negatively affect the absorption of feed nutrients. In
most cases, the consumption of such feed by animals is manifested in growth retardation, increased feed
consumption, hormonal effects, and, less frequently, in the dysfunction of certain organs.
Key words: poultry, proteins, fats, carbohydrates, micro- and macronutrients, amino acids, vitamins,
anti-nutrients.

Вплив аліментарних чинників на засвоєння поживних речовин корму та
продуктивність птиці
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Стаття є узагальненням даних літератури про основні аспекти сучасної системи живлення птиці. Наведені теоретичні аспекти й результати експериментальних досліджень вчених з обґрунтування параметрів протеїнового і амінокислотного живлення, що є вагомим чинником, який, за відповідних умов значною мірою може ґарантувати реалізацію генетичного потенціалу відпо-

Scientific Messenger LNUVMB. Series: Agricultural sciences, 2021, vol. 23, no 95

3

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 2021, т 23, № 95

відних порід і кросів сільськогосподарської птиці. Показано, що важливим аспектом протеїнового живлення є співвідношення
амінокислот корму. Негативна їхня взаємодія може бути викликана дефіцитом однієї або декількох амінокислот, незбалансованістю між ними, антагонізмом і токсичністю. Це супроводжується впливом на перебіг різних фізіолого-біохімічних процесів, суттєво впливає на апетит, кишкову абсорбцію, ниркову реабсорбцію і транспорт амінокислот, їх катаболізм, швидкість розкладання протеїнів, синтез та утворення токсичних продуктів метаболізму. Наведені дані про те, що необхідний рівень енергії для
організму птиці забезпечується за рахунок вуглеводів (в основному рослинного походження) та ліпідів (жирові добавки різного
походження). При цьому відзначено, що ліпіди сприяють всмоктуванню, транспортуванню та депонуванню жиророзчинних вітамінів. Ефективність використання жирових добавок як енергії залежить від їх джерела. Водночас серед незамінних чинників
живлення, що здійснюють суттєвий вплив на інтенсивність росту, репродуктивні якості, продуктивність птиці та біологічну
цінність продукції, важлива роль відводиться макро- та мікроелементам. Чимало дослідників наголошують, що поряд з використанням традиційних кормових засобів в годівлі птиці можливості нетрадиційних зернових культур, багатих на протеїн та ліпіди
‒ використовують не повністю. Обмежуючим чинником їх використання є наявність в їхньому складі антипоживних речовин, що
містяться у багатьох кормах. Потрапляючи у травний канал тварин вони негативно впливають на засвоєння поживних речовин
корму. У більшості випадків споживання тваринами таких кормів проявляється у затримці росту, підвищенні витрат кормів,
гормональних впливах та рідше – у порушенні функцій окремих органів.
Ключові слова: птиця, протеїни, жири, вуглеводи, мікро- та макроелементи, амінокислоти, вітаміни, антипоживні речовини.

для утворення протеїнів тканин і яєць (Lemesheva,
2013), а їх вміст у раціонах має вирішальне значення в
забезпеченні птиці пластичним матеріалом, необхідним для нормального протеїнового синтезу (Ionov et
al., 2011).
Незбалансованість амінокислотного складу раціону призводить до значних перевитрат сировини та
зниження продуктивності птиці (Dean et al., 2006;
Nishchemenko et al., 2014). Водночас, зважаючи на те,
що протеїни організму характеризуються властивим
лише кожному із них амінокислотним складом, з кормами повинні надходити певні амінокислоти в необхідному співвідношенні (Dean et al., 2006).
При цьому вміст і співвідношення незамінних амінокислот (лізину, метіоніну, триптофану, треоніну,
аргініну, лейцину, ізолейцину, фенілаланіну, цистину), які птицею не синтезуються, є визначальним для
синтезу протеїнів в організмі птиці. Однак дефіцитними або критично важливими в сучасних раціонах,
за даними різних авторів, називають три: лізин, метіонін і треонін або ще – цистин, триптофан і аргінін
(Podobed et al., 2006). Варто враховувати, що в кормах
тваринного походження незамінних амінокислот більше, ніж у рослинних. Нестача, відсутність або дисбаланс незамінних амінокислот в раціонах птиці супроводжується погіршенням використання протеїну,
порушенням обмінних процесів та зниженням продуктивності (Sychov, 2014; 2015). Швидкість всмоктування амінокислот залежить від наявності метаболічних інгібіторів, вітамінної забезпеченості, віку, стану
здоров’я та інтенсивності поглинання пептидів у кишечнику.
Доведено, що біологічна доступність амінокислот
із кукурудзи складає 97–99 %, пшениці – 91–98 %,
високопротеїнового вівса – 91–97 %, звичайного вівса
– 70–90 %, ячменю – 75–88 %, соєвого борошна – 91–
93 %. За умови згодовування комбікормів із пониженим рівнем протеїну, знижується швидкість засвоєння
амінокислот, а з підвищеним вмістом протеїну – навпаки, підвищується (Sknar, 2012; Sychov, 2015).
Взаємодія амінокислот корму є важливим аспектом протеїнового живлення (Sychov, 2014). Негативна
взаємодія може бути викликана дефіцитом однієї або
декількох амінокислот, незбалансованістю між ними,
антагонізмом і токсичністю. Це супроводжується
впливом на перебіг різних фізіолого-біохімічних про-

Вступ
Ефективність галузі птахівництва залежить від багатьох чинників. Зокрема – від виду птиці та генетичного потенціалу відповідних порід і кросів, дотримання ветеринарно-профілактичних вимог певної
технології утримання, параметрів мікроклімату, типу
годівлі та її повноцінності. При цьому в отриманні
максимальної продуктивності птиці саме годівлі належить надважлива роль.
В основу сучасної системи живлення птиці
покладено балансування раціонів за вмістом основних
поживних
(протеїнів, жирів,
вуглеводів)
та
біологічно-активних (мікро- та макроелементів,
вітамінів, амінокислот) речовин (Dychakovska, 2011;
Balanchuk, 2014) з обовʼязковим урахованням віку
птиці, її фізіологічного стану та напряму
продуктивності (Balukh, 2012).
Білки або протеїни, що в перекладі з грецької
означає “перші” або “найважливіші”, кількісно переважають над всіма іншими макромолекулами, присутніми в живій клітині і становлять близько половини
сухої маси більшості організмів. У клітині наявні
тисячі різновидів протеїнів і кожний із них виконує
специфічну функцію, яка визначається певним геном.
Отже, протеїни – це не тільки найчисленніші, а й
виключно різноманітні за своїми функціями макромолекули (Balukh, 2012; Balanchuk, 2014). У тілі птиці на
частку протеїнів припадає 18–22 % маси, а в сухій
речовині продуктів птахівництва (м’ясо, яйце, перо) ‒
50–90 %. Перетворення протеїнів корму в протеїн тіла
та яєчної продукції у курей складає 16,5–17,3 %
(Biriukova & Tatarchuk, 2011).
Оскільки білки тканин, що інтенсивно беруть участь в обміні речовин, складаються із ензимних протеїнів, перша умова для синтезу достатньої кількості
ензимів полягає в достатньому забезпеченні тварин
високоякісним протеїном (Lemme et al., 2004; Sterling
et al., 2005; Jiang et al., 2005).
Результати та їх обговорення
Синтез тканинних протеїнів організму птиці перебуває у прямій залежності від кількості та якості протеїну, що поступає з кормом. Протеїни корму є основним джерелом амінокислот, що використовуються
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товстий кишечник, де всмоктування цієї амінокислоти
обмежене (Berres et al., 2010).
У процесі травлення і всмоктування існує взаємодія між компонентами, які поступають з кормом. Як
регулюючі аліментарні чинники виступають речовини
різноманітної природи, зокрема амінокислоти, мінеральні речовини, вітаміни, вуглеводи, жири та інші.
Зокрема, встановлено, що низка нейтральних амінокислот – лейцин, метіонін, аланін проявляють стимулювальну дію на всмоктування лізину, а інші, такі як
ізолейцин, триптофан, валін, пролін, цистин (Rocha et
al., 2009; Cupertino et al., 2009) і деякі основні амінокислоти – аргінін і орнітин інгібують цей процес.
Припускають, що стимулювальний ефект обумовлений наявністю обміну між лізином і нейтральними
амінокислотами, інгібуючий – конкуренцією за транспортну систему (Corzo et al., 2009; Berres et al., 2010;
Campos et al., 2012). У результаті цих досліджень було
встановлено, що всі нейтральні амінокислоти, крім
ізолейцину, є дис. - інгібіторами і транс - стимуляторами транспорту лізину.
Щодо взаємовідносин амінокислот і цукрів у процесі резорбції, то є дані про взаємне інгібування цих
груп речовин (Hale et al., 2004; Mejia et al., 2011; Duarte et al., 2013) і припущення про конкуренцію за
джерело енергії під час транспорту (Egorov & Tarasov,
2012) або із підвищенням концентрації натрію з внутрішнього боку мембран (Zheinova, 2016). Іншими ж
дослідниками інгібуючого впливу цукрів не виявлено
або, навпаки, виявлено їх стимулювальний вплив
(Ibatullin et al., 2013). Причиною таких протиріч можуть бути різні концентрації використаних в експериментах цукрів.
У літературі наводяться дані про стимулювальний
вплив на абсорбцію лізину деяких антибіотиків та
жирних кислот (Ibatullin et al., 2014; Barnard, 2015).
У молодняку птиці для росту пір’я існує висока
потреба в cульфуровмісних амінокислотах, зокрема
метіоніні, що є головним донором метильних груп і
Сульфуру та займає провідне місце у протеїновому
обміні. Проте, за даними деяких дослідників, частину
необхідного елементу для синтезу кератину пір’я
можна забезпечити за рахунок сульфату натрію, що
доказано в дослідженнях з використанням міченого
Сульфуру 35S. Дефіцит метіоніну в раціоні супроводжується зниженням швидкості (до 25 %) включення
L-C-14 лізину в протеїни печінки, м’язової тканини,
підшлункової залози, кишечнику і плазми крові, порівняно зі збалансованим амінокислотним живленням.
Поряд з цим спостерігається зниження відносного
вмісту альбумінів у сироватці крові на 18 %, у печінці
на 14 % і в м’язовій тканині на 11–12 % порівняно з
контролем (Ratych, 1999; Lisna, 2004).
Численними дослідженнями встановлено позитивний вплив метіоніну на продуктивність, ефективність
використання корму, покращення оперення та підвищення збереженості. Встановлено позитивну кореляцію між вмістом метіоніну в раціоні та вмістом у
жовтку яєць, метіоніну, цистину, треоніну, валіну,
лейцину, ізолейцину, аланіну і орнітину (Ratych, 1999;
Goulart et al., 2011; Marchenkov, 2012). У літературі
наводиться низка даних щодо існування тристорон-

цесів, суттєво впливає на апетит, кишкову абсорбцію,
ниркову реабсорбцію і транспорт амінокислот, їх
катаболізм, швидкість розкладання протеїнів, синтез
та утворення токсичних продуктів метаболізму
(Skopichev et al., 2003; Sychov, 2015; Faitarone et al.,
2016). У дослідах на птиці встановлено антагонізм
між треоніном і триптофаном, тирозином і треоніном,
метіоніном і триптофаном, метіоніном і гліцином,
метіоніном і аргініном, аргініном і гліцином (Kyryliv
et al., 2002; Mejia et al., 2011).
У раціонах для птиці основним джерелом незамінних амінокислот в основному є корми тваринного
походження. Це насамперед м’ясо-кісткове та рибне
борошно. Такі складники є дороговартісними і тому
їх стараються частково замінити додаванням інших
нетрадиційних складових або синтетичними амінокислотами. Деякі дослідники вважають, що протеїн
кормів тваринного походження можна повністю замінити за рахунок протеїну рослинних кормів, а також
20 % протеїнових кормів рослинного походження –
шляхом додавання синтетичних амінокислот без негативного впливу на продуктивність (Domingues et al.,
2012). Низка інших повідомлень вказують на те, що
заміна кормів тваринного походження рослинними
без додавання синтетичних амінокислот призводить
до зниження продуктивності (Valizadeh et al., 2014).
Потреба в амінокислотах завжди змінюється залежно від рівня згодовуваного протеїну. Відносне співвідношення різних амінокислот в раціоні є важливішим за сумарний вміст протеїну. Зокрема, за умови
підвищення рівня протеїну необхідний відносний
вміст якоїсь з амінокислот, наприклад лізину, рівень
якого знижується (Podobed et al., 2006). Амінокислоти
характеризуються індивідуальними специфічними
властивостями, які залежать від багатьох чинників
(Adeola & Cowieson, 2011).
Лізин використовується для синтезу всіх тканинних протеїнів, ензимів та гормонів і вважається першою лімітуючою амінокислотою для моногастричних
тварин та птиці. За його нестачі знижується ріст і
розвиток, м’ясна і яєчна продуктивність, підвищується витрата кормів та відхід у процесі вирощування і
утримання внаслідок анемії, м’язової дистрофії та
порушення розвитку скелета (Kocher et al., 2015).
Лізин самостійно або з іншими амінокислотами
впливає на процеси абсорбції мінеральних речовин,
зокрема Кальцію, Фосфору та Феруму, що визначається наявністю в цій амінокислоті Е-аміногрупи
(Campestrini et al., 2010). Вона відіграє провідну роль
у процесах глюконеогенезу на рівні мітохондрій, у
перетворенні сукцинату в глюкозу через посередництво малату. Також виявлено стимулюючу дію лізину в
процесі синтезу глюкози в тканині печінки за участю
лактатдегідрогенази (Vieira & Angel, 2012).
Рівень лізину в раціоні впливає на розщеплення та
засвоєння протеїнів рослинного походження, зокрема
швидкість і ступінь вивільнення амінокислот із протеїну (Baker et al., 2002). Дослідженнями з використанням радіоактивної мітки встановлено, що лізин швидко проходить через тонкий кишечник, тому близько
50 % його не встигає всмоктатися і поступає просто в
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нього зв’язку між метіоніном, холіном і неорганічним
сульфатом та їхнім впливом на інтенсивність біосинтетичних процесів і продуктивність.
Метіонін впливає на функціональну здатність щитоподібної залози та детоксикаційну функцію печінки. При цьому характер впливу – дозозалежний: надлишок метіоніну може гальмувати ріст і синтезувальну активність залози, а нестача – призводить до зниження маси тіла курей і несучості та підвищення витрати кормів на одиницю продукції (Goulart et al.,
2011). Дефіцит метіоніну в раціоні супроводжується
зниженням включення 14С лізину в протеїни печінки,
мʼязової тканини, підшлункової залози, кишечнику і
плазми крові птиці (Brumano et al., 2010). Додавання
до раціону птиці лізину і метіоніну також сприяє накопиченню глікогену в печінці. Так, у курей, які споживали комбікорми із додатковим включенням у них
тільки метіоніну, у період спадання несучості, вміст
глікогену в печінці зростав на 32 %. За умови включення до раціону лізину та метіоніну рівень глікогену
в печінці підвищувався на 57 % (Krzystanek et al.,
2011).
Однією із важливих амінокислот, яка також підвищує ефективність використання поживних речовин
корму, є триптофан (Rocha et al., 2009; Campestrini et
al., 2010; Fouad, 2021). Його роль визначається участю
в синтезі нікотинової кислоти, нікотинаміду, НАД,
НАДФ та впливом на енергетичний та ліпідний обміни. Дефіцит триптофану особливо відчутний в кукурудзяно-соєвих раціонах. Тому при його додаванні до
таких раціонів спостерігається найвища ефективність
(Liu et al., 2015; Zheinova, 2016). За нестачі триптофану в раціоні птиці пригнічується інтенсивність синтезу протеїнів та підвищуються окислювальні процеси,
що призводить до зниження ефективності використання енергії (Kryvenok & Ilchuk, 2015). З метою зменшення негативного впливу дефіциту триптофану
рекомендується
додавати
кристалічний
DLтриптофан, який нормалізує біосинтетичні процеси в
організмі, підвищує продуктивність, якість м’яса та
яєць за рахунок підвищення маси сухих речовин і
оптимізації функцій між нагромадженням азотистих
речовин та ліпідів (Rocha et al., 2009). Важливим чинником, який впливає на інтенсивність процесів травлення і засвоєння поживних та біологічно активних
речовин, є рівень енергії в раціоні. Наприклад, наявні
повідомлення про те, що дефіцит енергії в раціонах
курей-несучок знижує інтенсивність яйцекладки, масу
яєць, синтез протеїнів і ліпідів в організмі. При цьому
збільшення рівня енергії в раціоні більшою мірою
сприяє підвищенню маси яєць, ніж збільшення рівня
протеїну (Krzystanek et al., 2011; Pavlichenko &
Holubiev, 2011; Kryvenok & Ilchuk, 2015; Кryvenko et
al., 2017).
Використання комбікормів із раціональними рівнями обмінної енергії, однак з нижчою протеїновою
(26 і 18 %) та амінокислотною (лізин – 1,31 і 0,90 %,
метіонін+цистин – 0,95 і 0,65 %) поживністю, порівняно з контролем, знижує живу масу перепелят на
14,1 %, забійний вихід патраних тушок самок і самців
на 2,0–2,6 % (Р < 0,01–0,001) і масу їстівних частин на
17,7–19,4 %. Однак при цьому збільшуються витрати

корму для одержання 1 кг приросту живої маси на
38,2 %, зменшується вміст вільних амінокислот у
плазмі крові, хімусі, а також протеїну в м’язовій тканині й печінці за одночасного зниження активності
травних ензимів (King et al., 2013).
Необхідний рівень енергії забезпечується за рахунок вуглеводів та ліпідів. Джерелом вуглеводів в основному є корми рослинного походження, а ліпідів –
жирові добавки різного походження. Ефективність
використання жирових добавок як енергії залежить
від їх джерела (Wecke & Liebert, 2013).
Використання жирів у годівлі птиці сприяє підвищенню поживної цінності кормів, а також спричиняє
зниження швидкості проходження кормових мас через травний канал. Як наслідок – підвищується ступінь перетравності кормів (Sychov, 2010; Kystsiv et al.,
2016). Водночас доведено, що жири тваринного походження засвоюються гірше, порівняно з рослинними,
в середньому на 20 %, а використання їх у суміші
підвищує засвоєння на 10–15 %. Рівень ліпідів у раціоні впливає на кількість спожитого корму та швидкість його перетравлення і засвоєння. Використання
наявної в ліпідах обмінної енергії тісно пов’язане з
інтенсивністю всмоктування жирних кислот у травному тракті (Dozier et al., 2008).
Як жирові добавки до раціонів птиці використовують соєву, ріпакову, соняшникову, кукурудзяну,
пальмову та інші рослинні олії. Вони характеризуються високим вмістом фосфоліпідів та ненасичених
жирних кислот (Honda et al., 2009; Duarte et al., 2010).
Є повідомлення про те, що добавка до раціону жиру може бути лімітуючим чинником споживання кількості корму в курчат. У виведеного молодняку в
травному каналі відсутня здатність всмоктувати жири. Така функціональна властивість у птиці розвивається в звʼязку з віком. Однак інтенсивність всмоктування залежить від походження і якості ліпідних добавок. Зокрема, жири з високим умістом поліненасичених жирних кислот (наприклад кукурудзяна олія)
всмоктуються досить добре навіть курчатами 14добового віку. Водночас яловичий жир в травному
каналі курочок може всмоктуватись тільки після досягнення птицею 56–58-добового віку. Про це свідчать результати досліджень, що передбачали зниження рівня волового жиру в раціоні з 20 до 10 %. За
таких умов інтенсивність всмоктування в організмі
птиці значно підвищувалась (Oliveira et al., 2010).
Згідно з іншими даними літератури, ліпіди сприяють всмоктуванню, транспортуванню та депонуванню
жиророзчинних вітамінів. Тобто, за умови нестачі
жиру в раціоні знижується рівень поступлення та
інтенсивність використання цих вітамінів птицею
(Kyryliv et al., 2009; Kononenko, 2014).
Водночас згодовування птиці комбікормів із вмістом 18 % сирого жиру спричиняє зниження ліполітичної активності внутрішнього жиру (Usatiuk et al.,
2010) та кишечнику (Kononenko, 2014). Показано, що
за умови введення до раціону підвищеного рівня жиру
інтенсифікується синтез протеїнів у грудних мʼязах
курей-несучок та скелетних мʼязах курчат-бройлерів і
гусей (Lopez & Leeson, 2008; Urdzik, 2008; 2013). Це
обумовлено посиленим окисненням жирних кислот у
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сприяє кровотворенню, проявляє антиоксидантні
властивості, бере участь в утилізації жирів, протидіє
дегенерації печінки, підвищує якість шкаралупи яєць,
покращує стан ембріонів, впливає на дію вітамінів
групи В, Е, С і мінеральних речовин – Феруму, Кальцію, Фосфору, поліпшує функціонування залоз внутрішньої секреції, сприяє збереженню репродуктивної
функції. Встановлено, що зі зниженням вмісту Мангану в організмі підвищується процес окостеніння
(Timofeeva, 2012; Ao & Pierce, 2013). Брак елементу
призводить до зменшення синтезу інсуліну, зниження
або втрати здатності до розмноження, анемії, порушення процесів кісткоутворення, тобто захворювання
перозис. У дорослої птиці знижується несучість і
виводимість курчат.
Поряд з використанням традиційних кормових засобів в годівлі птиці не повністю використовують
можливості нетрадиційних зернових культур, багатих
на протеїн та ліпіди. Це такі культури, як горох, кормові боби, сочевиця, безалкалоїдний люпин, ріпак,
льон та інші. Обмежуючим чинником їх використання
є наявність в їхньому складі антипоживних речовин
(Ratych et al., 2007; Timofeeva, 2012).
Антипоживні речовини містяться у багатьох кормах. Потрапляючи у травний канал тварин, вони негативно впливають на засвоєння поживних речовин
корму. У більшості випадків споживання тваринами
таких кормів, що містять певну кількість антипоживних речовин, проявляється у затримці росту, підвищенні витрат кормів, гормональних впливах та рідше
– у порушенні функцій окремих органів (Obertiukh &
Kulyk, 2002; Chabb, 2005; Abouelezz et al., 2012).
Утворення антипоживних речовин у рослинах є
особливістю механізмів обміну, одним зі способів
збереження поживних речовин та захисту. За механізмами фізіологічної дії антипоживні речовини ділять
на три групи: сполуки, що пригнічують процеси травлення і використання поживних речовин корму (інгібітори протеаз); сполуки, що знижують розчинність
та використання мінеральних речовин (фітинова кислота, щавлева кислота), та сполуки, що інактивують
певні вітаміни або збільшують потребу в них (антивітаміни А, Д, Е, К, В) (Akande et al., 2010).
Загальний вміст інгібіторів протеаз у зерні бобових коливається в межах 6–10 % від загальної кількості протеїну (Ratych et al., 2007; Akande et al., 2010).
Увагу вчених і практиків привернули інгібітори, які
містяться в сої, оскільки ця культура займає особливе
місце в годівлі птиці. Основна дія інгібіторів протеаз
супроводжується впливом на розвиток підшлункової
залози, що обумовлено надмірною секрецією ензимів
з метою подолання впливу інгібіторів (Ratych et al.,
2005; Tufarelli et al., 2018).
Лектини – широко розповсюджені в рослинах,
особливо у бобових. Їх ще називають фітогемаглютемінами у зв’язку зі здатністю викликати аглютинацію еритроцитів. Вважають, що механізм токсичної
дії лектинів полягає у їхній здатності зв’язувати ділянки специфічних рецепторів на поверхні клітин кишкового епітелію, що призводить до неспецифічного
пригнічення процесів всмоктування поживних речовин у кишечнику і проявляється зниженням швидкос-

мʼязах та інгібуючим впливом на катаболізм амінокислот.
Про вплив жирів на обмін амінокислот в організмі
птиці свідчать дослідження активності амінотрансфераз. Так, за додавання до раціонів курей-несучок соняшникової олії та риб’ячого жиру встановлено підвищення активності АлАТ в печінці, скелетних
мʼязах, шкірі і слизовій оболонці дванадцятипалої
кишки. Тобто, в досліджуваних органах і тканинах
посилюється синтез аланіну шляхом переамінування
амінокислот. Значення аланіну при цьому може полягати в активації глюкозо-аланінового циклу, що забезпечує синтез глюкози з аланіну, утвореного в скелетних мʼязах і транспортованого кровʼю у печінку
(Kutkina, 2006; Hunchak et al., 2010).
Використання у складі комбікорму для курей соняшникової чи ріпакової макухи достовірно підвищує
у плазмі крові рівень таких амінокислот, як гліцин,
валін, ізолейцин і фенілаланін, що свідчить про позитивний вплив вказаних годівельних чинників на амінокислотне забезпечення процесів синтезу тканинних
протеїнів та протеїнових компонентів яйця (Kuziak &
Yanovych, 2001).
Встановлено, що застосування рослинних жирів у
годівлі сільськогосподарської птиці призводить до
зменшення використання амінокислот у тканинній
енергетиці, завдяки чому активується їхня участь в
синтезі протеїнів печінки і мʼязової тканини (Biletskyi
& Artemenko, 2007).
Серед незамінних чинників живлення, що здійснюють суттєвий вплив на інтенсивність росту, репродуктивні якості, продуктивність птиці та біологічну
цінність продукції, важлива роль відводиться мікроелементам. При цьому на особливу увагу заслуговують Цинк, Купрум і Манган.
Цинк є мікроелементом, функції якого в організмі
дуже різноманітні. Як кофактор він входить до складу
понад 300 металоензимів і відіграє важливу роль у
багатьох метаболічних процесах, включаючи синтез
протеїнів. Через здатність впливати на відтворювальну здатність організму його ще називають мікроелементом розмноження. За дефіциту Цинку в несучок
зменшується яєчна продуктивність, витоншується
шкаралупа яєць, знижується виводимість молодняку,
в ембріонів виникають аномалії скелету (Biletskyi &
Artemenko, 2007). За даними Фісініна В. І. та співавт.
(2011) встановлена позитивна кореляція між кількістю Цинку в жовтку та заплідненістю яєць, виводом
пташенят і виводимістю яєць (Fisinin et al., 2011).
Купрум необхідний для утворення еритроцитів, кісток, еластину, нормальної мієлінізації клітин головного і спинного мозку, максимальної імунної відповіді, нормальної пігментації пір’я. Введення в рослинний комбікорм 7,5 г/т Купруму підвищувало несучість індичок на 2,3 %, а також заплідненість яєць на
2,0 % та вивід пташенят на 1,1 % (Lemesheva &
Jurchenko, 2015).
Цинк і Купрум вкрай необхідні для утворення
структурного протеїну колагену. Нормальний розвиток хрящової тканини також залежить від Мангану.
Він є більше необхіднішим елементом для птиці, ніж
для ссавців. Активуючи багато ензимних процесів,
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ганічних сполук. Фітинова кислота має сильні хелатуючі властивості, тому вважається негативним годівельним чинником, оскільки утворює нерозчинні
комплекси з важливими у живленні тварин і птиці
мінеральними елементами (Ca, P, Zn, Mg, Fe), знижуючи їх біодоступність, а також амінокислотами, що
може негативно впливати на розщеплення протеїну.
Соєвий шрот містить приблизно у два рази більше
Фосфору, ніж інші зернові, проте 50–70 % його – у
формі фітинової кислоти, тому при його згодовуванні
виникає дефіцит цього елементу. Під час обробки
соєвого шроту утворюється комплекс фітинової кислоти з мінеральними речовинами, внаслідок чого
знижується доступність Кальцію, Фосфору, Цинку,
Купруму, Мангану, Молібдену і Феруму (Liu et al.,
2008; Diarra et al., 2010; Podobied, 2015).
Негативний вплив на обмінні процеси проявляють
антитиреоїдні сполуки (синоніми: струмогени,
гойтрогени, ендокринні дизраптори – речовини,
здатні блокувати функції щитоподібної залози і
викликати її ріст). Гойтрогени – це сполуки, які
гальмують синтез і секрецію тиреоїдних гормонів у
щитоподібній залозі. За високого їх рівня в кормах у
тварин виникає гіпотиреоїдоз (Selle et al., 2009; 2012).
До групи антивітамінів належать природні органічні сполуки, здатні руйнувати певні вітаміни або
зʼєднуватись із ними й утворювати незасвоювані комплекси. Механізм дії антивітамінів зводиться до витіснення хіміко-споріднених вітамінів з відповідних
ензимних систем, що беруть участь у обмінних процесах. Антивітаміни вступають у реакції з вітамінами
та утворюють інактивний комплекс, внаслідок чого в
клітинах і тканинах припиняються біохімічні процеси,
що відбуваються за їхньої участі. Антивітаміни є шкідливими для тварин і птиці, проте в більшості випадків немає можливості враховувати їх при складанні
раціонів в зв’язку з відсутністю даних про їх вміст в
кормах, що призводить до підвищеного використання
вітамінних препаратів (Auhatova & Il'bul'din, 1998;
Ratych et al., 2003). З метою зниження негативного
впливу вищеназваних поживних речовин застосовують різні методи їх знешкодження. До них належать
фізичні, хімічні, селекційно-генетичні та біологічні.
До фізичних способів – термічна і гідротермічна обробка, мікронізація та екструдування. Хімічними
способами знешкоджують антипоживні речовини
різними реагентами. Селекційно-генетичні методи
спрямовані на виведення сортів з низьким вмістом
антипоживних речовин або не стійких до дії фізичних, хімічних та біологічних способів їх знешкодження. Найбільше вивчені й описані способи знешкодження антипоживних речовин, що містяться в сої,
оскільки вона широко використовується в годівлі
тварин і птиці. Однак ці методи можуть бути успішно
використані також для інактивації антипоживних
речовин, що містяться в зерні інших бобових культур
(Auhatova & Il'bul'din, 1998; Akande et al., 2010; Kienle
& Kiene, 2010).
Склад раціону визначає активність низки панкреатичних та кишечних ензимів (Ratych et al., 2003), а
також транспортних систем в тонкій кишці різних
тварин (Ramalho et al., 2008; Ovsiienko et al., 2010).

ті перетравлення протеїну та всмоктування амінокислот (Ratych et al., 2005; Bak et al., 2012).
Деякі лектини імітують дію гормонів. Наприклад,
лектин із зародків може імітувати дію інсуліну на
жирові клітини, взаємодіючи з інсуліновим рецептором, чим і обумовлюється його інсуліноподібний
вплив (Kohrle, 2000; Antoniuk, 2013). Багато різних
лектинів взаємодіють з клітинами кишечника та ворсинками, змінюючи при цьому фізіологічний стан
клітин, у результаті чого знижується їхня здатність до
абсорбції поживних речовин у шлунково-кишковому
тракті, що спричиняє зниження інтенсивності росту
птиці (Allan, 2010; Antoniuk et al., 2013). Лектини
зерна сої, залежно від їхньої концентрації, у травному
каналі викликають численні тромбози в капілярах
слизових, що призводить до зниження засвоєння поживних речовин і значного розладу функцій травлення (Kienle & Kiene, 2010).
Значну шкоду здоров’ю тварин і птахів завдають
алкалоїди, що містяться у зернах люпину, сої, ячменю. Механізм їхньої дії дуже різноманітний. Одні з
них збуджують центральну нервову систему, а інші –
пригнічують їх діяльність або справляють стимулювальний вплив на серцево-судинну систему та функціональну діяльність м’язів. Алкалоїди люпину впливають переважно на травну і серцево-судинну системи (Czerwiński et al., 2005; Sharon, 2007; Kienle &
Kiene, 2010; Obertiukh, 2012).
Токсичний вплив на організм тварин і птиці проявляють глікозиди та сапоніни, які є широко поширеною групою глікозидів рослинного походження. Вони
активують виділення кишкового і шлункового соків,
сприяють секреції жовчі та її розрідженню. Токсична
дія сапонінів проявляється за надлишкового їх поступлення в організм (Obertiukh, 2012). За наявності в
раціоні 0,3 % сапоніну птиця відстає у рості. Вміст
0,4–0,5 % сапоніну в раціоні призводить до різкого
зниження споживання корму, маси яєць і маси тіла та
суттєво впливає на зниження ліпідів у печінці
(Czerwiński et al., 2005; Akande et al., 2010).
Всі зернові складники раціонів містять таніни, які
є сумішшю дубильних речовин і здатні утворювати
поперечні зв’язки з протеїнами та іншими полімерами
(наприклад з целюлозою, пектинами), зумовлюючи їх
здатність інгібувати дію ензимів (Hunchak et al., 2016;
Tufarelli et al., 2018). Найбільше танінів містять кормові боби, сорго, ріпак. При згодовуванні кормів з
високим вмістом цих дубильних речовин, у курейнесучок знижується ефективність використання корму і несучість (Hassan et al., 2003).
Відомо, що мінеральні речовини, які містяться в
складі рослинних кормів, в тому числі олійних культур, характеризуються низькою біологічною доступністю (Hassan et al., 2003; Shimada et al., 2006). Особливо це стосується Фосфору, більша частина якого
перебуває в недоступній формі у вигляді фітатів (Liu
et al., 2008). Це пов’язано із наявністю у зерні рослин
фітинової кислоти, переважно у вигляді солей. Сполуки Са і Мg – солей фітинової кислоти називають
фітином. Фітинова кислота є основною формою зберігання Фосфору зерна рослин, який використовується
при проростанні для синтезу енергетичних фосфорор-
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При цьому тривалість адаптаційних процесів перебудови ензимної активності коливається від 1 до 7 діб, а
в деяких випадках і довше (Jamroz et al., 2002). Характерним є те, що зміна швидкості синтезу ензимів спостерігається уже через 2–4 години після зміни складу
раціону, тимчасом як підвищення активності ензимів
– тільки через 24 години (Khalid et al., 2010; Svihus,
2014). Транспорт амінокислот відбувається за допомогою спеціальних, пов’язаних з гідролазою переносників вільних амінокислот, що є в складі травнотранспортних комплексів. Підвищення рівня протеїну
в раціоні супроводжується підвищенням кількості
аміно-і дипептидаз в слизовій кишечнику, які відповідають за кінцевий етап протеолізу (Ao et al., 2008;
Sacranie et al., 2012; Svihus, 2014), та посиленням транспорту вільних амінокислот і амінокислот, що звільнилися в результаті пептидного гідролізу (Frikha et al.,
2009).
Отже, зʼясовано вплив складу раціону на інтенсивність каталітичної активності ензимів, що беруть
участь в проміжних і кінцевих стадіях гідролізу протеїнів, а також на активність транспортних систем для
амінокислот. Про вплив же складу раціону на розподіл пептидаз вздовж тонкої кишки і на активність
ензимних систем, відповідальних за засвоєння вільних амінокислот і амінокислот, що звільнилися при
гідролізі пептидів в умовах полісубстратного травлення до кінця ‒ не відомо. Проте отримані в результаті досліджень дані вказують на зміну активності
ензимів двох груп – мембранних і внутріклітинних,
після 23-денної годівлі птиці експериментальними
раціонами (Ibuki et al., 2014). Для мембранної гліциллейциндипептидази спостерігається пряма залежність між рівнем протеїну в раціоні і величиною ензимної активності на всіх досліджуваних ділянках
тонкої кишки. Однак максимальна залежність спостерігалася у медіальному відділі. При 30 % вмісті протеїну в раціоні гідроліз гліцин-Ĺ-лейцину в цьому відділі підвищувався на 17,9 % порівняно з контролем
(20 % протеїну), а при дефіциті протеїну (10 %) –
знижувався на 24,5 %. Для гомогенату слизової характерно, що при 30 % вмісті протеїну в раціоні рівень
пептидазної активності підвищується по всій тонкій
кишці, зокрема, на 14,5 % – у проксимальному, на
24,9 % – у медіальному і 30,6 % – у дистальному відділах порівняно з контролем. Згодовування комбікорму з 10 % рівнем протеїну викликає зниження пептидазної активності гомогенату слизової лише в проксимальному відділі на 91 % та медіальному – на
27,8 %.
Таким чином, раціони з різним рівнем протеїну
змінюють каталітичні властивості пептидаз кишечнику як мембранних, так і внутріклітинних і практично
не впливають на їхні регуляторні функції та на розподіл ензимної активності вздовж тонкої кишки (Svihus
et al., 2013; Ibuki et al., 2014).
З метою усунення дефіциту протеїну в раціонах
важливим елементом є балансування раціонів за амінокислотним складом, особливо за вмістом лізину і
метіоніну. За надлишку лізину і метіоніну в раціонах
курей-несучок встановлено, що активність протеїназ
знижувалась у слизовій залозистого шлунка і дванад-

цятипалої кишки. У слизовій сліпих кишок ці показники істотно не змінювалися. За нестачі метіоніну або
лізину і низькому рівні протеїну – знижувалася протеолітична активність і вміст розчинних протеїнів у
слизовій залозистого шлунка за одночасного деякого
підвищення досліджуваних показників у слизових
дванадцятипалої і сліпих кишок (Kyryliv et al., 2002).
Отже, надлишок амінокислот більш негативно
впливає на травні процеси в шлунково-кишковому
тракті, ніж його дефіцит. Додавання до раціону, дефіцитного на 14,83 % за вмістом сульфуровмісних амінокислот, сульфату натрію проявляло позитивний
ефект на активність досліджуваних ензимів (Pivtorak
& Kyryliv, 2000).
Зміна складу раціону впливає також на формування ембріонів курчат шляхом зміни активності ензимів.
Так, додавання до раціону, дефіцитного за сульфуровмісними амінокислотами, ДĹ-метіоніну в одному
випадку і ДĹ-метіоніну та сульфату натрію в іншому
– сприяли підвищенню активності протеїназ та амінотрансфераз ( АлАТ, АсАТ) (Matos et al., 2009).
На активність гідролітичних ензимів впливають й
інші інгредієнти раціонів. Відомо, що для підвищення
каталітичної активності багатьох ензимів необхідний
ще додатковий хімічний компонент-кофактор, роль
якого можуть виконувати неорганічні речовини, наприклад такі, як іони Феруму, Купруму, Цинку, Магнію, Мангану, Калію, Нікелю, Молібдену, Селену чи
інші (Corzo et al., 2005). Зокрема, вивчали вплив додавання метасилікату натрію на активність протеїназ у
залозистому шлунку, дванадцятипалій кишці та підшлунковій залозі курей-несучок. У результаті досліджень встановлено, що активність ензимів у всіх досліджуваних тканинах зростала за його впливу (Ratych
& Lisna, 2004).
Отже, інтенсивність розщеплення і всмоктування
основних поживних та біологічно активних речовин
залежить від видових, вікових та органо-тканинних
особливостей активності травних ензимів, які своєю
чергою визначаються складом раціону.
Разом з цим зерно основних кормових культур має
потужну систему захисту від дії доколишнього середовища, в тому числі від мікробів і грибків. У даному
випадку мається на увазі зовнішня оболонка зерна,
яка характеризується високим вмістом целюлози і
лігніну, тому погано перетравлюється в організмі
тварин і особливо птахів. Згодовування цілого зерна
навіть жуйним тваринам, не кажучи про моногастричних, супроводжується появою в посліді значної кількості цілих зернин. У неподрібненому зерні присутня
міцна білкова оболонка алейронового шару з малою
площею поверхні, що знижує доступ травних ензимів
у крохмальні зернини. Все це обумовлює нижчу перетравність поживних речовин цілого зерна порівняно з
подрібненим (Ahmad et al., 2006; Ratych et al., 2007;
Riabinina et al., 2011).
Спосіб годівлі птиці, склад раціону і величина частинок його компонентів впливають на швидкість просування хімусу травним шляхом. За використання
сухого способу годівлі повнораціонними розсипними
комбікормами кормові маси через травний канал курчат проходять за 3–4 год. Продукти розщеплення
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World’s Poultry Science. J., 68, 679–692.
doi: 10.1017/S0043933912000815.
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Ahmad, T., Mushtaq, T., Sarwar, M., Hooge, D., & Mirza, M. (2006). Effect of different non‒chloride sodium
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chickens. B.r Poult. Scі., 47(3), 249‒56.
doi: 10.1080/00071660600753342.
Akande, K. E., Doma, U. D., Agu, H. O., & Adamu, H. M. (2010). Major antinutrients found in plant
protein sources: Their effect on nutrition. Pak. J.
Nutr., 9, 827–832. doi: 10.3923/pjn.2010.827.832.
Allan, D. J. (2010). The roles of extracellular proteins, polysaccharides and signals in the interactions of rhizobia
with legume roots. FEMS Microbiol. Rev., 34(2),
150‒170. doi: 10.1111/j.1574-6976.2009.00205.x.
Amerah, A. M., Ravindran, V., Lentle, R. G., & Thomas,
D. G. (2007). Feed particle size: Implications on the
digestion and performance of poultry. World's Poultry
Science
Journal,
63(03),
439‒455.
doi: 10.1017/S0043933907001560.
Antoniuk, V. O. (2013). Lektyny: poshyrennia i funktsiia
v zhyvykh orhanizmakh ta osoblyvosti zahotivli
syrovy-ny. Ukrainskyi biofarmatsevtychnyi zhurnal,
6(29), 4‒10 (in Ukrainian).
Antoniuk, V. O., Panchak, L. V., Starykovych, M. O., &
Stoika, R. S. (2013). Novyi manozospetsyfichnyi lektyn z korenevyshch liliinyka ruduvatoho (Hemerocallis fulva L.): ochystka ta vlastyvosti. Ukrainskyi biokhimichnyi zhurnal 85(2), 27‒32 (in Ukrainian).
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vitro evaluation of feed‒grade enzyme activity at pH
levels simulating various parts of the avian digestive
tract. Anim. Feed Science. Technol., 140(3-4),
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diets. World’s Poultry Science Journal, 3(69), 5–16.
doi: 10.1017/S0043933913000019.
Auhatova, S. N., & Il'bul'din, Ju. F. (1998). Vlijanie
gojtrogennyh veshhestv na jeffektivnost' ispol'zo-vanija
joda v organizme zhivotnyh Fundamental'nye i prikladnye aspekty sovremennoj biohimii: Trudy SPbGMU
im. akad. I. P. Pavlova, 2, 331‒334 (in Russian).
Bak, M. J., Hong, S. G., Lee, J. W., & Jeong, W. S. (2012).
Red ginseng marc oil inhibits iNOS and COX‒2 via
NFκB and p38 pathways in LPS‒stimulated RAW
264.7 macrophages. Molecules, 17(12), 13769‒13786.
doi: 10.3390/molecules171213769.
Baker, D. H., Batal, A. B., Parr, T. M., Augspurger, N. R.,
& Parsons, C. M. (2002). Ideal ratio (relative to lysine) of tryptophan, threonine, isoleucine, and valine
for chicks during the second and third weeks posthatch.
Poultry
Science,
81(4),
485‒494.
doi: 10.1093/ps/81.4.485.
Balanchuk, I. M. (2014). Balans mineralnykh rechovyn v
orhanizmi kacheniat za riznykh rivniv proteinovoho

протеїнів (амінокислоти), жирів (гліцерин і жирні
кислоти) і вуглеводів (моно- і дисахариди), вода, мінеральні речовини і вітаміни головним чином всмоктуються у тонкому відділі кишечнику. У сліпих кишках всмоктується вода і продукти розщеплення поживних речовин (Iehorov, 2011). Оскільки корм травним
шляхом просувається швидко, у тонкому відділі кишечнику травлення проходить інтенсивно, то сира
клітковина розщеплюється лише на 7–9 % (Brillard,
2001).
На практиці використовують подрібнення зерна до
різних розмірів (0,8–1,0 мм; 1,5–1,8 мм; 1,9–2,0 мм).
Для птиці вважається оптимальним ‒ 1,9–2,0 мм. Подрібнення, що порушує природну структуру зерна,
сприяє підвищенню поживності кукурудзи, ячменю і
пшениці на 8–15 % (Ionova, 2013).
Зерно тонкого помелу має ряд недоліків, воно сильно розпилюється, в зв’язку з тим виникає ряд проблем ветеринарного характеру, що супроводжується
порушенням легеневої вентиляції і часто є причиною
респіраторних інфекцій. Зазвичай після гранулювання
кормів споживання їх кількості курчатамибройлерами збільшується на 10–20 % (Panko et al.,
2013). Engberg et al. виявили підвищення активності
травних ензимів в організмі за включення в раціон
птиці кормів у вигляді пюре, порівняно з таблетованим кормом (Engberg & Hedemann, 2002). Водночас
показано, що за споживання гранульованих кормів
мʼязовий шлуночок курей був значно слабше розвинений. За іншими ж даними – збільшення розмірів
шлунка відбувається за умови включення до раціону
інгредієнтів у вигляді грубих волокон або злаків. При
цьому відбувається підвищення інтенсивності травлення як за рахунок збільшення часу утримання корму, так і за рахунок зниження рН та кращого перетирання (Svihus et al., 2004; Amerah et al., 2007).
Ефективним методом підвищення перетравності та
засвоєння поживних речовин із кормів рослинного
походження є екструзія, яка поєднує процеси термо-,
гідро- і механіко-хімічної обробки зерна з метою
отримання продукту з новою структурою і властивостями. У результаті екструзії відбувається денатурація
протеїнів, яка сприяє збільшенню пептидів і вільних
амінокислот, внаслідок чого підвищується перетравність протеїнів і повне або часткове руйнування антипоживних речовин, таких як інгібітори трипсину
(Engberg & Hedemann, 2002).
Таким чином, за допомогою різних способів підготовки кормів можна підвищити ефективність використання поживних та біологічно активних речовин із
рослинних складників корму (Svihus & Hetland, 2001;
Akande et al., 2010).
Відомості про конфлікт інтересів. Автори стверджують про відсутність конфлікту інтересів щодо
їхнього вкладу та результатів досліджень.
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The advantages of Clarias gariepinus over other valuable species of fish raised in closed water supply
systems are rapid growth, the ability to obtain marketable products in 6 months, unpretentiousness to the
conditions of detention, valuable taste: clary catfish meat contains polyunsaturated fatty acids ( omega-3)
and meets the requirements of a balanced healthy diet. The study was conducted on one of the farms for
growing clary catfish, which is part of the Union of Aqua Farmers of Ukraine LLC “Aquapromgroup” in
the Odesa region. To optimize the work of the farm for growing commercial Claria catfish in ultrasound, the
use of polycyclic (8-cyclic) method instead of 2-cyclic, which currently operates, will allow more efficient
use of production capacity, technological equipment and sell 127,784 tons of fish, which is 2.4 times more.
To implement the technology it is necessary to grow the following number of fish: at the 1st stage – 24000
specimens, at the 2nd stage – 20400 specimens, at the 3rd stage – 17748 specimens, at the 4th stage –
15973 of each of 8 cycles. During the year the farm sells 127.784 copies. clary catfish with an average
weight of 1 kg. Farm costs for compound feed: for feed for fry (“Biomar”) – 234432 UAH, for feed for other
age groups of clary catfish – 2879860 UAH. The total cost of feed – 3114292 UAH. If all the requirements
of the 8-cycle technological process of growing catfish in closed water supply installations (total volume of
pools – 131 m3) the cost of 1 kg of fish will be 39 hryvnias, the farm will receive 3960300 hryvnias of gross
profit from sales of marketable products, the profitability of production will be 79.5 %. Therefore, during
the performance of this work, we proved the advantage of using the polycyclic method of growing clary
catfish in closed water supply installations.
Key words: aquaculture, recirculation aqua system, Clarias gariepinus, technological process,
profitability.
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А. М. Трофимчук1, Н. Є. Гриневич1, Б. А. Романчук2, М. М. Світельський3
1

Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква, Україна
ТОВ “Аква Систем Органік”, м. Васильків, Україна
3
Поліський національний університет, м. Житомир, Україна
2

Перевагою Clarias gariepinus щодо інших цінних видів риб, яких вирощують в установках замкнутого водопостачання, є насамперед: швидкий темп росту, можливість отримати товарну продукцію за 6 місяців, невибагливість до умов утримання, цінні
смакові якості: м’ясо кларієвого сома містить поліненасичені жирні кислоти (омега-3) і відповідає вимогам збалансованої здорової їжі. Дослідження проводилось на одній з ферм з вирощування кларієвого сома, яка входить до спілки аквафермерів України
ООО “Аквапромгруп”, що в Одеській області. Для оптимізації роботи господарства з вирощування товарного кларієвого сома в
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УЗВ застосування поліциклічного (8-циклічного) методу замість 2-циклічного, який діє на теперішній час, дозволить раціональніше використовувати виробничі потужності, технологічне обладнання та реалізувати 127,784 тонни риби, що у 2,4 раза більше.
Для реалізації технології необхідно вирощувати таку кількість риби: на 1 етапі – 24000 екз., на 2 етапі – 20400 екз., на 3 етапі –
17748 екз., на 4 етапі – 15973 кожного з 8 циклів. За рік господарство реалізує 127784 екз. кларієвого сома середньою масою 1 кг.
Витрати господарства на комбікорма: на корм для мальків (“Біомар”) – 234432 грн, на корм для інших вікових груп кларієвого
сома – 2879860 грн. Загальні витрати на корм – 3114292 грн. За дотримання всіх вимог 8-циклічного технологічного процесу вирощування кларієвого сома в установках замкнутого водопостачання (загальний об’єм басейнів – 131 м3) собівартість 1 кг риби
становитиме 39 гривень, господарство отримає 3960300 грн валового прибутку від реалізації товарної продукції, рентабельність
виробництва становитиме 79,5 %. Отже, під час виконання даної роботи нами було доведено перевагу використання поліциклічного методу вирощуванні кларієвого сома в установках замкнутого водопостачання.
Ключові слова: аквакультура, рециркуляційна аквасистема, Clarias gariepinus, технологічний процес, рентабельність.

в управлінні УЗВ стають не менш важливими, ніж
його вміння доглядати за рибою (Grynevych, 2016).
Контроль таких параметрів, як температура води,
рівень кисню або навіть денне світло, забезпечує стабільні і оптимальні умови для риб, що своєю чергою
призводить до меншого стресу і кращого росту. Результатом подібних стабільних умов стає постійний і
передбачуваний ріст, що дозволяє рибоводам точно
прогнозувати, коли риба досягне певного етапу розвитку або розміру (Prychepa et al., 2021; Hrynevych et
al., 2021).
Найважливішою перевагою цього є можливість
складання точного виробничого плану і прогнозування точного часу, коли риба буде готова до реалізації.
Це позитивно впливає на загальне управління господарством і поліпшує здатність рибоводів до конкурентоспроможної реалізації риби.
Використання рециркуляційних технологій в рибництві має ряд переваг. Однією з найважливіших є та,
що в УЗВ вплив патогенів значно знижено, оскільки
потрапляння в установку збудників інвазійних захворювань з навколишнього середовища зведено до мінімуму внаслідок обмеженого використання води. У
звичайних умовах вода для рибництва береться із
відкритої водойми, що, природно, підвищує ризик
внесення збудників захворювань.
В УЗВ, враховуючи обмежене споживання води,
вода зазвичай береться зі свердловини, дренажної
системи або джерела, де ризик інвазій мінімальний.
Фактично в багатьох УЗВ зовсім немає проблем із
захворюваннями, тому використання лікарських засобів значно знижено, що позитивно впливає як на виробництво, так і на навколишнє середовище.
Щоб видаляти відходи, які виділяються рибами, і
додавати кисень для підтримки життєдіяльності риб,
воду в УЗВ необхідно постійно очищати. УЗВ, по
суті, є досить простою системою. Основний принцип
рециркуляції полягає у водостоку рибоводних басейнів – вода надходить у механічний фільтр, звідти в
біологічний фільтр, потім вона аерується, з неї видаляється вуглекислий газ, після чого вона знову подається в рибоводні басейни.
До системи можна додати ряд інших елементів,
наприклад оксигенацію з використанням чистого
кисню, дезінфекцію за допомогою ультрафіолетового
випромінювання або озону, автоматичне регулювання
рівня pH, теплообмін, систему денітрифікації і т. д.,
залежно від конкретних потреб.

Вступ
Аквакультура в установках замкнутого водопостачання (УЗВ) є технологією для вирощування риб або
інших водних організмів з повторним використанням
води для цілей виробництва. Дана технологія ґрунтується на застосуванні механічних і біологічних фільтрів і, по суті, може використовуватися для вирощування будь-яких об’єктів аквакультури, наприклад:
риб, креветок, двостулкових молюсків і т. д. Проте
рециркуляційні технології застосовуються головним
чином в рибництві (Vlasov, 2012).
Рециркуляція швидко розвивається в багатьох ділянках рибного сектора, надаючи широкий вибір для
всіх зацікавлених осіб. УЗВ використовуються в широкому спектрі виробничих господарств: від великих
промислових підприємств, які виробляють значну
кількість тонн риби на рік, до невеликих спеціалізованих систем, використовуваних для поповнення
запасів або для порятунку зникаючих видів. Рециркуляція води може відбуватися з різною інтенсивністю,
залежно від того, яка кількість води рециркулюється
або використовується повторно. Деякі господарства
являють собою інтенсивні рибоводні комплекси, розташовані в критих, ізольованих будівлях і використовують всього лише 200 літрів свіжої води на кілограм
вирощеної риби, тимчасом як інші системи є традиційними господарствами під відкритим небом
(Vlasov, 2013).
З екологічної точки зору менша кількість використовуваної рецеркуляційної води, безперечно, є сприятливим фактором, оскільки в багатьох регіонах вода
перетворилася в обмежений ресурс. Завдяки меншому
споживанню води, видалення продуктів життєдіяльності риб також стає легшим, здешевленим, оскільки
обсяг води, що скидається, набагато менший, ніж той,
що скидається традиційними рибними господарствами. Тому аквакультура в УЗВ вважається екологічним
способом отримання рибної продукції (Vlasov, 2012).
Традиційне рибництво повністю залежить від зовнішніх умов, таких як температура води у водоймі,
чистота води, рівень кисню, наявність мікро - та макрофітів і т. д. У рециркуляційних аквасистемах зовнішні чинники відсутні повністю або частково, залежно
від ступеня рециркуляції і конструкції установки.
Рециркуляція дозволяє рибоводам контролювати всі
виробничі параметри. Технологічні навички рибовода
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Рис. 1. Схема УЗВ для вирощування кларієвого сома
Годівля гідробіонтів в рециркуляційних системах
відбувається в основному екструдованими кормами.
Кисень (O2) надходить через зябра і необхідний для
виробництва енергії і розщеплення білків, тимчасом
як вуглекислий газ (CO2) і аміак (NH3) утворюються
як відходи.
Неперетравлений корм виділяється у воду у вигляді екскрементів: органічна речовина (ОР), а також
завислі речовини (ЗВ). Вуглекислий газ і аміак виділяються в воду через зябра. Отже, риби споживають
кисень і корми, в результаті чого вода в системі забруднюється екскрементами, вуглекислим газом і
аміаком. В УЗВ рекомендується використовувати
тільки сухі корми.
Необхідно уникати застосування як корму малоцінної риби в будь-якій формі, оскільки вона сильно
забруднює систему і значно підвищує ймовірність
потрапляння збудників різних захворювань.
Використання сухих збалансованих кормів є безпечним, перевага також полягає в тому, що їх склад
точно відповідає біологічним потребам риб. Сухий
корм вноситься у формі гранул різного розміру, придатних для будь-якого віку риб, а інгредієнти сухих
кормів можуть комбінуватися по-різному, що дозволяє розробляти спеціалізовані корми: стартові, продукційні, для ремонтно-маточного стада і т. д.
У професійно збалансованій системі корми, які згодовуються, практично повністю поїдаються вирощуваними гідробіонтами, це зводить до мінімуму кількість
відходів, що своєю чергою знижує навантаження на
водоочисні пристрої. Кормовий коефіцієнт (КК) поліпшується, і рибовод отримує більший вихід продукції
та менше навантаження на систему фільтрації. Не спожитий корм означає зайву витрату грошей і є додатковим навантаженням на систему фільтрації води.
Варто зазначити, що існують корми, особливо підходящі для використання в УЗВ. Склад подібних кормів сприяє максимальному засвоєнню протеїнів і
відповідно зведення до мінімуму виділення аміаку у
воду (Hrynevych et al., 2019).
Правильний вибір конструкції басейнів, тобто розміру і форми, глибини води, здатності до самоочищення і т. д. має значний вплив на ефективність ви-

рощування об’єктів рибництва. Якщо риби ведуть
донний спосіб життя, найбільш важливою є площа
поверхні, а глибина води і швидкість течії можуть
бути знижені, тимчасом як для пелагічних видів, наприклад лососевих, більший обсяг води є сприятливим і ефективність їх вирощування зростає за більшої
швидкості течії води.
У круглому басейні або квадратному басейні зі
зрізаними кутами внаслідок гідравлічних закономірностей і гравітаційних сил час перебування органічних часточок є порівняно коротким, практично декілька хвилин, і залежить від розміру басейну. Весь
водяний стовп в басейні обертається навколо центру.
Вертикальний водозабір з установкою для горизонтального регулювання є ефективним засобом для контролю течії в подібних басейнах. У прямокутному
басейні не можуть бути створені гравітаційні сили для
забезпечення течії, а гідравліка не має позитивного
ефекту на видалення часточок. З іншого боку, якщо
басейн ефективно зарибнений, здатність басейну даного типу до самоочищення залежить більшою мірою
від активності риб, ніж від конструкції басейну. У
всіх типах басейнів ухил дна не впливає на здатність
до самоочищення, але при спуску басейну він допомагає повністю спустити воду. Порівняно з прямокутними – круглі басейни займають багато місця, що
підвищує вартість будівлі. Зрізавши кути квадратного
басейну ми отримаємо восьмикутну форму, яка оптимальніше використовує простір, ніж круглі басейни,
але одночасно забезпечує ті ж позитивні гідравлічні
ефекти. Важливо зазначити, що при будівництві великих басейнів перевага завжди віддається круглій формі, оскільки вона є найбільш міцною конструкцією, а
також найдешевшим способом споруди ємностей для
риби (Juin et al., 2017).
Тип басейнів, що займає проміжне місце між круглими і прямокутними, так званий овальний басейн,
також поєднує здатність до самоочищення круглих
басейнів і ефективне використання простору, типове
для прямокутних басейнів. Однак на практиці цей тип
басейнів використовується рідко, ймовірно тому, що
його установка вимагає додаткової роботи.
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само, як і розчинені речовини, такі як сполуки азоту
або фосфору. Фосфат є інертною речовиною без токсичних ефектів, але азот у формі вільного аміаку
(NH3) токсичний і має бути перетворений в біофільтрі
в нешкідливий нітрат. Розкладання органічної речовини і аміаку є біологічним процесом, що здійснюється бактеріями в біофільтрі. Гетеротрофні бактерії
окислюють органічну речовину, споживаючи кисень і
виробляючи вуглекислий газ, аміак і шлам. Нітрифікуючі бактерії перетворюють аміак в нітрит, а потім в
нітрат (Hrynevych et al., 2019).
Ефективність біофільтрації залежить, головним
чином, від таких факторів:
• температури води в системі
• рівня pH в системі.
Для досягнення прийнятної швидкості нітрифікації температура води повинна бути в межах 10–35 °C
(оптимально близько 30 °C), a рівень pH – між 7 і 8.
Температура води найчастіше залежить від виду риби,
що вирощують, і відповідно встановлюється не так,
щоб забезпечити найбільш оптимальну швидкість
нітрифікації, а на створення оптимальних умов для
вирощування гідробіонта. Проте важливо регулювати
pH, оскільки малі рівні pH знижують ефективність
біофільтрації. Таким чином, для досягнення високої
швидкості бактеріальної нітрифікації pH повинен
утримуватися вище ніж 7,0. З іншого боку, більш
високий pH призводить до постійно зростаючої кількості вільного аміаку (NH3), що збільшує токсичний
ефект. Отже, необхідно знайти рівновагу між цими
двома протилежними процесами регулюванням pH.
Рекомендована точка – між pH 7,0 і pH 7,5.
Значення pH у водоочисній системі визначається
такими основними факторами:
• вуглекислий газ (CO2), вироблений рибами і за
рахунок біологічної активності в біофільтрі.
• кислота, вироблена в процесі нітрифікації.
CO2 видаляється за допомогою аерації води, причому на даному етапі також відбувається дегазація.
В процесі нітрифікації утворюється кислота (H+),
що знижує рівень pH. Стабілізація pH вимагає додавання будь-якого лугу. З цією метою до води додається вапно, гідроксид натрію.
У біофільтрах зазвичай використовується пластмасовий наповнювач з великою площею поверхні на
одиницю об’єму біофільтра. Бактерії ростуть на наповнювачі, утворюючи тонку плівку і, таким чином,
займають дуже велику площу. У добре спроектованому біофільтрі площа поверхні на одиницю об’єму
повинна бути якомога більшою, проте біофільтр не
повинен бути наповнений занадто щільно, щоб не
забитися органічною речовиною в процесі експлуатації. Тому важливо мати значний відсоток вільного
простору, через який може протікати вода та можливість здійснення процедури зворотного промивання.
Подібні процедури зворотного промивання повинні
застосовуватися через відповідні проміжки часу, раз
на тиждень або місяць, залежно від навантаження на
фільтр.
Стисле повітря використовується для створення в
фільтрі турбулентності, відриває органічний матеріал
від наповнювача. Під час промивання вода відключа-

Контроль і регуляція рівнів кисню в круглих басейнах або інших подібних конструкціях здійснюються порівняно просто, оскільки водяний стовп постійно
перемішується, внаслідок чого вміст кисню є практично однаковим в усьому басейні. Це означає, що дуже
легко, залежно від ситуації, підвищити або знизити
рівень кисню в басейні.
З іншого боку, в прямокутних басейнах вміст кисню завжди вищий біля водозабору і нижчий біля водостоку, що забезпечує різні умови, в залежності від
того, де перебуває риба. Оксиметр для вимірювання
вмісту кисню у воді завжди повинен розміщуватися в
зоні з найбільш низьким вмістом кисню, яка в прямокутних басейнах розташована неподалік водостоку.
Цей градієнт ускладнює регуляцію вмісту кисню,
оскільки час між підвищенням або пониженням рівня
кисню біля водозабору і біля водостоку може становити до однієї години. Дана ситуація може призвести
до постійного підвищення і зниження концентрації
кисню замість невеликих коливань навколо заданого
рівня (Juin et al., 2017).
Водостоки басейнів повинні бути сконструйовані
так, щоб вони забезпечували оптимальне видалення
часточок відходів, мають бути ґрати з відповідним
розміром отворів. Видалення загиблих риб під час
щоденного обслуговування також має бути простим.
Басейни можуть бути забезпечені сигналізацією зниження рівня води.
Як показує досвід, механічна фільтрація води, яка
витікає з рибоводних басейнів, є оптимальним методом видалення завислих органічних відходів. Сьогодні майже всі господарства, що використовують УЗВ,
фільтрують воду, що витікає із басейнів, за допомогою так званого “Мікросита” у барабанному фільтрі,
обладнаного фільтрувальною тканиною з розміром
вічок 40–100 мікрон. Його конструкція забезпечує
м’яке видалення завислих частинок (Juin et al., 2017).
Функціонування барабанного фільтра.
1. Вода надходить у барабан.
2. Вода профільтровується через фільтрувальні
елементи барабана. Рушійною силою фільтрації є
різниця рівнів води всередині і ззовні барабана.
3. Тверді частинки затримуються на фільтрувальних елементах і піднімаються до зони зворотної промивки внаслідок обертання фільтра.
4. Вода розпорошується з промивних форсунок,
розташованих із зовнішнього боку фільтрувальних
елементів. Органічна речовина вимивається з фільтрувальних елементів на шламовий піддон.
5. Шлам самопливом витікає разом із водою з фільтра і видаляється з рибного господарства для зовнішньої очистки стічної води.
Фільтрація з використанням мікросита має такі
переваги:
• зниження органічного навантаження на біофільтр;
• підвищення прозорості води внаслідок видалення
з неї органічних часточок;
• покращення умов нітрифікації, оскільки біофільтр
не забивається;
• стабілізуючий вплив на процеси біофільтрації.
Механічний фільтр не видаляє всі органічні речовини, найдрібніші часточки проходять крізь нього так
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ється від біофільтра. Брудна вода зливається і видаляється перед його повторним підключенням до системи (Juin et al., 2017).
Біофільтри УЗВ можуть бути спроектовані як
фільтри з плаваючим або нерухомим завантаженням.
Усі біофільтри, які використовуються сьогодні в рециркуляції, при експлуатації повністю занурені у
воду. У фільтрах з нерухомим завантаженням пластмасовий заповнювач закріплений і не рухається. Вода
протікає через нього ламінарним потоком і стикається
з бактеріальної плівкою. У фільтрах з плаваючим
завантаженням пластмасовий заповнювач рухається у
воді, що міститься всередині біофільтра, за рахунок
течії, створеної нагнітанням всередину повітря. Через
постійний рух наповнювача фільтри з плаваючим
завантаженням можуть бути наповнені щільніше, ніж
фільтри з нерухомим завантаженням, завдяки чому
досягається вища швидкість обороту води на одиницю об’єму біофільтра. Однак швидкість обороту води
на одиницю площі фільтра не має особливого значення, бо ефективність бактеріальної плівки в двох типах
фільтрів практично однакова.
З іншого боку, фільтри з нерухомим завантаженням видаляють також дрібні органічні частки, оскільки ті прилипають до бактеріальної плівки. Тому фільтри з нерухомим завантаженням також функціонують
як блоки для тонкої механічної фільтрації, що видаляють органічний матеріал мікроскопічного розміру і
очищають воду дуже ефективно. У фільтрах з плаваючим завантаженням неможливо досягти подібного
ефекту, оскільки постійна турбуленція води не дозволяє частинкам затримуватися на поверхні. У будь-якій
системі можуть використовуватися обидві системи
фільтрації. Вони також можуть комбінуватися, використовуючи плаваюче завантаження для економії
місця, а нерухоме – для використання ефекту затримування часточок на поверхні.
Існують різні рішення кінцевої конструкції систем
біофільтрації, залежно від розміру господарства,
об’єктів рибництва, розміру риб і т. д. (Oké & Goosen,
2019).
Після проходження системи механічного очищення вода потрапляє в ємність, де відбувається її підігрів
до необхідної температури. Також в цій ємності містяться датчики рівня води, які безпосередньо відповідають за контроль рівня води в певному модулі. При
спрацьовуванні цього датчика, вмикається насос, який
закачує воду далі по системі в біофільтр і вимикається, коли спрацьовує нижній датчик суматора.
УФ-дезінфекція заснована на застосуванні світла з
такою довжиною хвиль, яка руйнує ДНК в біологічних організмах. В аквакультурі вона спрямована проти патогенних бактерій і одноклітинних організмів.
Даний метод обробки використовується в медичних
цілях протягом десятиліть і не впливає на риб, оскільки УФ-обробка води відбувається поза рибоводною
зоною. Важливо розуміти, що бактерії так швидко
ростуть на органічній речовині, що контроль їх чисельності в традиційних рибних господарствах має обмежені ефекти. Найкращий контроль досягається,
коли ефективна механічна фільтрація комбінується з
ретельною біологічною фільтрацією, що дозволяє

ефективно видаляти органіку з відпрацьованої води і
УФ-випромінювання працює ефективніше (Oké &
Goosen, 2019).
Доза УФ може бути виражена в різних одиницях.
Однією з найбільш широко використовуваних є вимір
в мікроватт-секундах на кв.см (мкВт∙с/см2). Ефективність залежить від розмірів і видів організмів, які
потрібно знищити, а також від каламутності води. Для
контролю бактерій і вірусів вода повинна бути оброблена приблизно 2000–10000 мкВт∙с/см2, щоб знищити
90 % організмів; для грибів буде потрібно – 10000–
100000 мкВт∙с/см2, a для мікроскопічних паразитів –
50000–200000 мкВт∙с/см2 (Juin et al., 2017).
Для максимальної ефективності УФ-освітлення,
яке використовується в аквакультурі, має функціонувати під водою; лампи, укріплені над водою, через
відзеркалення з поверхні води будуть мати незначний
ефект або взагалі не мати його.
У зв’язку з цим, метою була оптимізація технології вирощування кларієвого сома в установках замкнутого водопостачання (УЗВ) фермерського господарства, яке входить до спілки аквафермерів України
ООО “Аквапромгруп”, що в Одеській області.
Матеріал і методи досліджень
Дослідження проводилось на одній з ферм з вирощування кларієвого сома, яка входить до спілки аквафермерів України ООО “Аквапромгруп”, що в в Одеській області. Господарство неповносистемне.

Рис. 2. Механічний фільтр ООО “Аквапромгруп”

Рис. 3. Басейновий комплекс ООО “Аквапромгруп”
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Планова потужність господарства 52,40 тонни товарного сома за рік, середньою масою 1 кг.
Для розрахунків кількісних показників використали процесор MS Excel.
Кількість корму, яка необхідна для годівлі кларієвого сома на різних етапах вирощування, розрахували
за формулою:
(1)
К = n  k  (mкін.  mпоч.)
де К – загальна кількість корму, витраченого на
окремому етапі вирощування, кг; n – кількість риби (в
кінці етапу вирощування), k – кормовий коефіцієнт
комбікорму, mкін.  маса риби в кінці етапу вирощування, mпоч  маса риби на початку цього етапу вирощування.
Розрахунки економічної ефективності результатів
роботи рибницького господарства проводили із залученням основних економічних показників діяльності
підприємства та з урахуванням кількості виробленої
продукції.
Валовий прибуток від реалізації товарної продукції (Пп) розрахували за формулою:
Пп = Вп – Сп,
(2)
де Вп – вартість реалізованої товарної продукції,
грн.; Сп – собівартість реалізованої продукції (загальні
витрати на вирощування товарної риби), грн.
Рентабельність виробництва товарної продукції
(Рп) розрахували за формулою:

Рис. 4. Біологічний фільтр “Аквапромгруп”
Малька закупляють. Процес вирощування товарного кларієвого сома відбувається за рибоводнобіологічними показниками, наведеними у табл. 1.
Таблиця 1
Рибоводно-біологічні показники вирощування кларієвого сома в установках замкнутого водопостачання
Показники
Початкова маса малька, якого завозять на
вирощування
Маса малька на першому етапі
Маса кларієвого сома на другому етапі
Маса кларієвого сома на третьому етапі
вирощування
Маса товарного кларієвого сома (четвертий
етап)
Виживання на першому етапі вирощування
Виживання на другому етапі вирощування
Виживання на третьому етапі вирощування
Виживання на четвертому етапі вирощування
Щільність посадки на першому етапі вирощування
Щільність посадки на другому етапі вирощування
Щільність посадки на третьому етапі вирощування
Щільність посадки на четвертому етапі
вирощування
Кормовий коефіцієнт на першому етапі
вирощування мальків (корм “Біомар”)
Кормовий коефіцієнт на другому, третьому,
четвертому етапах вирощування (корм для
годівлі сомових )
Загальний робочий об’єм ємкостей
Характеристика біофільтра (біозавантаження)
Час повної заміни води у басейнах
Температура води у ємкостях
Вміст нітратів
Рівень кисню
рН

Нормативне
значення
1,5 г
20 г
100 г

Рп =

300 г

Пп
 100 %,
Сп

(3)

де Пп – валовий прибуток від реалізації товарної
продукції, грн; Сп – собівартість реалізованої продукції, грн.

1000 г
80 %
85 %
87 %

Результати та їх обговорення

90 %

За весь період дослідження гідрохімічних показників води в УЗВ відхилень від встановленої технологічної норми виявлено не було. Якість води відповідала оптимальним показникам для культивування
кларієвого сома. Температурний режим підтримувався на рівні 28 °С. Значення водневого показника відповідали нормативним. Кисневий режим підтримувався в межах 4–5 мг/л, що відповідало оптимальним
показникам для даного виду. Вміст нітритів та амонію
також не перевищував оптимальних значень і був на
рівні 0,15 ± 0,05 і 0,52 ± 0,02 мг/л відповідно.
Для вирощування товарного кларієвого сома господарство використовує басейни ємністю: 2 басейна
по 1,5 м3; 3 басейна по 3 м3; 17 басейнів по 7 м3 загальним робочим об’ємом 131 м3.
За 6 місяців отримує 26200 кг товарного кларієвого сома середньою масою 1 кг. За рік у господарстві
відповідно одержують 52400 кг риби на реалізацію.
Тобто практикують 2 цикла виробництва (рис. 5).
Для оптимізації роботи господарства пропонується
запровадження поліциклічного способу вирощування
кларієвого сома в установках замкнутого водопостачання (рис. 1, 2, 3).

45 кг/м3
150 кг/м3
200 кг/м3
200 кг/м3
1,1
1,0
131 м3
1000 м2/м3
2 год
27–30 оС
2 мг/л
2–6 мг/л
7,0–7,5

Господарство практикує вирощування кларієвого
сома за двома циклами на рік по 6 місяців кожний.
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Вирощувальний
басейн 300 – 1000г

Вирощувальний
басейн 100 – 300 г

Вирощувальний
басейн 300 – 1000 г
Вирощувальний
басейн 100 – 300 г

Вирощувальний
басейн 20 – 100 г
Басейн з
мальком 1,5
– 20 г

Вирощувальний
басейн 300 – 1000 г
Вирощувальний
басейн 300 – 1000 г

Вирощувальний
басейн 100 – 300 г

Вирощувальний
басейн 20 – 100 г

Вирощувальний
басейн 300 – 1000 г

Вирощувальний
басейн 100 – 300 г

Вирощувальний
басейн 300 – 1000г

Рис. 5. Схема етапів поліциклічного виробництва

1,5 м3  1 + 7 м3  11 = 78,5 м3 для четвертого
етапу вирощування риби від 300 г до 1000 г.

Пропонується така схема розподілу наявних у господарстві ємностей:

1,5 м3  1 + 3 м3  3 = 10,5 м3 для першого
етапу вирощування малька від 1,5 г до 20 г;

7 м3  2 = 14 м3 для другого етапу вирощування риби від 20 г до 100 г;

7 м3  4 = 28 м3 для третього етапу вирощування риби від 100 г до 300 г;

Розрахунок кількісті кларієвого сома на різних
етапах вирощування на основі наведених розрахункових формул наведено в табл. 2. Для розрахунків кількісних показників використали процесор MS Excel.

Таблиця 2
Розрахункові формули MS Excel
B
2

C

D

E

F

G

H

I

Обєм басейну

=E5*E6/(1000*C1)

=G5*G6/(1000*E1)

=I5*I6/(1000*G1)

=I5*K6/(1000*I1)

5

Кількість (екз)

45000

=C5*0,8

=0,85*E5

=0,87*G5

6

1,5

20

100

300

7

Вага (г)
Потреба у кормах
(г)

=E5*1,1*(E6-C6)

=G5*1*(G6-E6)

=I5*1*(I6-G6)

=K5*1*(K6-I6)

8

Варт 1кг/грн

60

22

22

22

9

Варт корму

=C8*C7/1000

=E8*E7/1000

=G8*G7/1000

=I8*I7/1000

3
4

За вищенаведеними розрахунками отримуємо кількість кларієвого сома на різних етапах вирощування
з урахуванням відсотку виживання (табл. 1).
Результати розрахунків узагальнимо у табл. 3.

Виходячи з тривалості кожного етапу вирощування 1,5 місяця, планується потужність господарства
15973 тонн на 8 циклів (12 міс. / 1,5 міс.), тобто
15973  8 = 127784 тонни товарного сома за рік (середньою масою 1 кг).
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Таблиця 3
Кількість риби на початку різних етапів вирощування одного циклу
Етапи вирощування
Кількість риби на початку етапу (екз.)
Вага (г)

1
30000
1,50–20

2
24000
20–100

3
20400
100–300

4
17748
300–1000

Для поліциклічного методу за допомогою процесора Excel (табл. 2) встановили потребу господарства
у мальках кларієвого сома, а саме: 30000 екз.
Враховуючи те, що на кожному етапі виживає певний відсоток риби, розрахуємо її кількість та загальну масу. Результати узагальнено у табл. 4.

Для порівняння: нині у господарстві практикують
вирощування риби за два цикли кожен тривалістю 6
місяців. У першому та другому циклах одержують по
26200 кг товарного сома, що за рік становитиме:
26200  2 = 52400 кг.
Кожен цикл також складається із чотирьох етапів,
які проходять за хаотичного розподілу риби у різних
ємкостях, коли проводять сортування риби. (рис. 2).

Таблиця 4
Кількість кларієвого сома на різних етапах вирощування одного циклу
Етапи вирощування риби
1 етап
2 етап
3 етап
4 етап

Маса риби наприкінці кожного
етапу вирощування (г)
20
100
300
1000

Кількість кларієвого
сома (екз.)
24000
20400
17748
15973

Загальна маса вирощеної
риби (кг)
480
2040
5324
15973

матеріалу, кормів, заробітна плата робітників. До
непрямих виробничих витрат зараховують: витрати на
амортизацію обладнання, ремонтні роботи, транспортні послуги, паливо, електроенергію, адміністративні
витрати тощо.
Для визначення основних економічних показників,
які відображають господарську діяльність рибоводного підприємства, проведемо такі розрахунки.
Визначаємо вартість реалізованої товарної продукції.
За рік господарство отримує 15973 кг × 8 = 127784 кг
кларієвого сома, якого реалізує за ціною 70 грн за 1 кг,
тому вартість реалізованої товарної продукції становитиме:
127784 кг × 70,00 грн/кг = 8944880 грн.
Розрахуємо прямі витрати на вирощування товарного кларієвого сома.
Щоб розрахувати виробничі витрати на зарибок,
необхідно знати потребу господарства у мальку. За
вартості 1 малька сома 1,00 грн витрати на придбання
зарибку на 8 циклів вирощування становитимуть:
(30000 екз. × 8) × 1,00 грн = 240000 грн;
Визначаємо вартість кормів. Вона становитиме:
корм для годівлі малька:
(488,4 кг × 8) × 60,00 грн/кг = 234432 грн;
корм для годівлі риби на інших етапах вирощування:
(287232 кг + 624729,6 кг + 1967898 кг) ×
22,00 грн/кг = 2879860 грн.
Загальні витрати на корм:
234432 грн + 2879860 грн = 3114292 грн.
Для обслуговування УЗВ, де вирощуватиметься
кларієвий сом, буде потрібно 5 рибоводів. Якщо роботи на басейнах будуть тривати близько 12 місяців у
році, тоді за рік вирощування риби потрібна буде така
кількість ставок:
5 чол. × 12 міс. × 1 рік = 60 ставок.

Кількість корму, яка необхідна для годівлі кларієвого сома протягом різних етапів його вирощування,
розрахували за формулою 1:
для мальків на першому етапі:
24000 × 1,1 × (20 – 1,5) = 488400 (г), 488 кг;
для риби на другому етапі вирощування:
20400 × 1,0 × (100 – 20) = 1632000 (г) 1632 кг;
на третьому етапі вирощування:
17748 × 1,0 × (300 – 100) = 3549600 (г) 3549,6 кг;
на четвертому етапі вирощування:
15973 × 1,0 × (1000 – 300) = 11181240 (г) 11181,2 кг.
Таким чином, для годівлі малька необхідно згодувати 488,40 кг корму “Біомар” (закупівельна ціна 60
грн за 1 кг корму). Для годівлі кларієвого сома на
інших етапах вирощування використовують корм
українського виробництва м. Золотоноша (закупівельна ціна 22 грн за 1 кг корму) у кількості:
1632 + 3549,6 + 11181,2 = 16362840 кг (16362,84 тонн).
Робити висновок про виробничу діяльність рибницького господарства можна лише за економічними
показниками. Серед показників, які визначають економічну ефективність виробництва, найважливішими
вважаються собівартість одиниці продукції, валовий
прибуток та рівень рентабельності.
Обчислення загальних витрат на вирощування товарної риби і валового прибутку від реалізації товарної продукції дає змогу визначити величину валового
прибутку.
Рівень рентабельності виробництва визначається
шляхом ділення валового прибутку на загальні витрати на вирощування товарної продукції (собівартість
реалізованої продукції) та виражається у відсотках.
Всі витрати на виробництво товарної продукції
поділяються на прямі та непрямі. До перших належать витрати, безпосередньо пов’язані з вирощуванням товарної риби, а саме: вартість рибопосадкового
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Собівартість 1 кг товарної риби становитиме:
4984580/127784 = 39,0 грн.
Розрахуємо валовий прибуток від реалізації товарної продукції (формула 2):
8944880  4984580 = 3960300 грн.

За середньої заробітної плати одного працівника
8000,00 грн – фонд заробітної плати становитиме:
60 × 8000 грн = 480000 грн.
Таким чином, прямі витрати на вирощування риби
становитимуть:
240000 + 3114292 + 480000 =3834292 грн.
Непрямі виробничі витрати на даному господарстві становлять 30 % від прямих витрат – 1150288 грн.
Таким чином, загальні виробничі витрати становитимуть:
3834292 + 1150288 = 4984580 грн.

Розрахуємо рентабельність виробництва (формула 3):
(3960300/4984580) × 100 % = 79,5 %
Результати розрахунків узагальнимо в таблиці 5.

Таблиця 5
Економічна ефективність вирощування товарної риби
Показник
Вирощено товарної риби, всього, кг
Реалізаційна ціна 1 кг товарної риби, грн
Вартість реалізованої товарної продукції, грн
Собівартість реалізованої продукції (загальні витрати на вирощування товарної риби),
грн
Собівартість 1 кг товарної риби, грн
Валовий прибуток від реалізації товарної продукції,грн
Рентабельності виробництва, %

Значення
127784
70
8944880
4984580
39
3960300
79,5
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The article presents the results of determining the ability of enterococci isolated from traditional Carpathian cheese to affect the antibiotic sensitivity of opportunistic gram-positive and gram-negative microorganisms, particularly test strains of S. aureus and E. coli. It was found that enterococci had different effects
on the sensitivity of opportunistic pathogens to different groups of antimicrobial drugs. In particular, cocultivation of S. aureus with enterococci did not affect the change in sensitivity to amoxicillin and glycopeptides (vancomycin). In the study of aminoglycosides, it was found that the sensitivity of staphylococcus to
gentamicin increased when co-cultured with strains of E. faecium SB12 and E. durans SB18 by 14.8 (P <
0.05) and 13.1 % (P < 0.01), respectively. The tendency to increase the sensitivity of staphylococcus to
streptomycin was also observed in cultivation with E. faecium SB12 and E. durans SB18. Concerning macrolides, in particular erythromycin, only one strain of E. durans SB18 caused a 3.2 % increase in staphylococcal susceptibility, and a probable increase in staphylococcal susceptibility was found in fluoroquinolones. In particular, the sensitivity of staphylococci to enrofloxacin and norfloxacin increased by 7.6 and
5.3 %, respectively (P < 0.05). The antibiotic susceptibility of E. coli with enterococci found a slight increase in sensitivity to penicillins when co-cultured with strains of E. faecium SB12 and E. durans SB18.
Thus, the antibiotic sensitivity of E. coli increased by 5.1 and 7.5 %, respectively. In addition, the sensitivity
of E. coli to aminoglycosides (streptomycin) increased under co-cultivation with E. durans SB6 and SB18
strains by 7, 5, and 9.7 %, respectively (P < 0.05). In addition, when co-cultured with E. faecium SB12 and
E. durans SB18 strain, the sensitivity of E. coli to enrofloxacin increased by 7.6 and 5.3 %, respectively
(P < 0.05), and to norfloxacin – by 3, 8, and 4.9 %. Co-cultivation with E. durans SB6 and E. faecium SB12
strains increased the sensitivity of E. coli to ẞ-lactam antibiotics, in particular, cefazolin by 9.1 % (P <
0.05), and in co-cultivation with E. durans SB18 – at 14.1% (P < 0.01).
Key words: Enterococcus durans, E. faecium, antibiotics, susceptibility, cultivation, opportunistic
pathogens.
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У статті наведено результати визначення здатності ентерококів, виділених з традиційної карпатської бринзи, впливати на
антибіотикочутливість умовно-патогенних грампозитивних та грамнегативних мікроорганізмів, зокрема тест-штамів S. аureus
та E. сoli. Було встановлено, що ентерококи по-різному впливали на підвищення чутливості умовно-патогенної мікрофлори до
різних груп протимікробних препаратів. Зокрема, сумісне культивування S. аureus з ентерококами не впливало на зміну чутливості
до амоксициліну та глікопептидів (ванкоміцину). При дослідженні аміноглікозидів встановили, що чутливість стафілококу до
гентаміцину зростала за умови спільного культивування із штамами E. faecium SB12 та E. durans SB18 відповідно на 14,8
(Р < 0,05) та 13,1 % (Р < 0,01). Тенденцію до підвищення чутливості стафілококу до стрептоміцину відзначали також при культивуванні із E. faecium SB12 та E. durans SB18. Щодо макролідів, зокрема еритроміцину, тільки один штам E. durans SB18 спричинював підвищення чутливості стафілококу на 3,2 %, а вірогідне підвищення чутливості стафілококу встановили до фторхінолонів. Зокрема, чутливість стафілококу до енрофлоксацину та норфлоксацину підвищувалась відповідно на 7,6 та 5,3 % (Р < 0,05).
При вивченні антибіотикочутливості E. coli з ентерококами встановили незначне підвищення чутливості до пеніцилінів за сумісного культивування із штамами E. faecium SB12 та E. durans SB18. Так, антибіотикочутливість E. coli підвищувалась відповідно
на 5,1 та 7,5 %. Також чутливість E. coli до аміноглікозидів (стрептоміцину) зростала за умови спільного культивування із штамами E. durans SB6 та SB18 відповідно на 7, 5 та 9,7 % (Р < 0,05). Крім того, за спільного культивування із штамом E. faecium
SB12 та E. durans SB18 чутливість E. coli до енрофлоксацину підвищувалась відповідно на 7,6 та 5,3 % (Р < 0,05), а до норфлоксацину ‒ відповідно на 3,8 та 4,9 %. Спільне культивування зі штамами E. durans SB6 та E. faecium SB12 сприяло підвищенню
чутливості E. coli до ẞ-лактамних антибіотиків, зокрема цефазоліну на 9,1 % (Р < 0,05), а при спільному культивуванні із E. durans SB18 ‒ на 14,1 % (Р < 0,01).
Ключові слова: Enterococcus durans, E. faecium, антибіотики, чутливість, культивування, умовно-патогенна мікрофлора.

Матеріал і методи досліджень

Вступ

Для проведення досліджень з визначення чутливості умовно-патогенної мікрофлори до антибіотиків
застосовували метод дифузії в агар із використанням
стандартних паперових дисків з антибіотиками. Цей
метод базується на здатності антибіотика дифундувати в агарове середовище і перешкоджати розмноженню культури, що призводить до утворення прозорих
зон гальмування їхнього росту. Результати враховували за величиною зони затримки росту мікроорганізмів
навколо дисків. За допомогою лінійки вимірювали
діаметр зони затримки росту довкола дисків, включаючи самі диски (Avdyeyeva et al., 2005). Перед проведенням спільного культивування тест-культур
S. аureus та E. coli із різними штамами ентерококів
визначили чутливість тест-штамів до антибактеріальних препаратів. Спільне культивування проводили в
м’ясо-пептонному бульйоні упродовж трьох діб. Культури дослідних штамів ентерококів і тест-мікробів
готували в однакових умовах росту, при цьому провели попередню адаптацію до поживних середовищ
шляхом 2–3 пасажів. Після чого готували завись мікроорганізмів за оптичним стандартом Мак Фарланда
із розрахунку 1,5 х 108 КУО/см3 та вносили окремо
культури ентерококів та тест-штамів мікроорганізмів
у пробірки із 9 см3 МПБ у кількості: ентерококи ‒
1 см3 а тест-штами S. аureus та E. сoli ‒ 0,5 см3.
Після спільного культивування проводили виділення чистої тест-культури мікроорганізмів, шляхом
висівання на відповідні селективні живильні середовища для кожної культури та проводили визначення
чутливості тест-штамів S. аureus та E. coli до антибіотиків.

Сьогодні особлива увага провідних фахівців приділяється застосуванню пробіотиків, що пов’язано зі
зниженням ефективності антибіотикотерапії та збільшенням частоти побічних реакцій при використанні
антимікробних препаратів. Однак за використання
таких препаратів є загроза поширення генів антибіотикостійкості як при кон’югації, так і інших механізмах, зокрема трансформації або трансдукції (Oryshak
et al., 2013; Kushnir et al., 2020). Важливою перевагою
пробіотиків з властивим їм широким спектром антагоністичної активності щодо патогенних та умовнопатогенних мікроорганізмів є те, що на відміну від
антибіотиків вони не викликають утворення до них
стійких форм бактерій (Dinleyici et al., 2013; Vitetta et
al., 2014; Musiy et al., 2017) і не пригнічують імунітету, а стимулюють вироблення антитіл і його неспецифічних факторів (Serebryakova, 2014; Ashraf & Shah,
2014; Kushnir et al., 2015). Штами, призначені для
використання як пробіотики або бактеріальні закваски, не повинні мати вірулентних детермінантів, мають
бути чутливими до антибіотиків і при цьому володіти
добрими функціональними та технологічними властивостями (Franz, 2003).
Оскільки ентерококи можуть проявляти як патогенні, так і пробіотичні властивості, вони повинні
бути добре охарактеризовані та оцінені з огляду їхньої безпечності. Надзвичайно важливим є розмежування патогенних та безпечних ентерококів з метою
оцінювання їх як потенційних пробіотичних штамів.
Використання таких штамів повинно враховувати
раціональне застосування антибіотиків у гуманній та
ветеринарній медицині (Braiek & Smaoui, 2019).
З огляду на це метою нашої роботи було вивчити
вплив ентерококів E. durans SB6, E. faecium SB12,
E. durans SB18, E. durans SB20, виділених із традиційної карпатської бринзи (Slyvka et al., 2018) за сумісного культивування з умовно-патогенними мікрооранізмами на чутливість останніх до антибіотиків.

Результати та їх обговорення
Чутливість S. aureus до антимікробних препаратів
після спільного тридобового культивування із досліджуваними ентерококами наведено у таблиці 1. Як
видно з результатів досліджень, сумісне культивування S. аureus з ентерококами не впливало на зміну
чутливості до пеніцилінів, зокрема, амоксициліну.
При дослідженні аміноглікозидів встановили, що
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SB18. Зокрема, чутливість стафілококу до енрофлоксацину та норфлоксацину підвищувалась відповідно
на 7,6 та 5,3 % (Р < 0,05). До ẞ-лактамних антибіотиків, зокрема цефазоліну, спільне культивування із
штамами E. faecium SB12 та E. durans SB18 сприяло
підвищенню чутливості стафілококу відповідно на
13,5 та 16,4 % (Р < 0,01).
Впливу досліджуваних штамів на чутливість стафілококу до глікопептидів, зокрема ванкоміцину, не
виявили.

чутливість стафілококу до гентаміцину зростала за
умови спільного культивування зі штамами E. faecium
SB12 та E. durans SB18 віповідно на 14, 8 (Р < 0,05) та
13,1 % (Р < 0,01). Тенденцію до підвищення чутливості стафілококу до стрептоміцину виявляли також при
культивуванні з E. faecium SB12 та E. durans SB18.
Щодо макролідів, зокрема еритроміцину, тільки один
штам E. durans SB18 спричинював підвищення чутливості стафілококу на 3,2 %. Вірогідне підвищення
чутливості стафілококу до фторхінолонів спостерігали за спільного культивування із штамом E. durans

Таблиця 1
Вплив ентерококів на чутливість S. aureus до антибіотиків (M ± m, n = 3)
S. aureus
до спільного
культивування
Амоксицилін
24,3 ± 0,3
Оксацилін
23,3 ± 0,3
Гентаміцин
20,3 ± 0,3
Стрептоміцин
15,6 ± 0,3
Канаміцин
17,3 ± 0,3
Еритроміцин
21,6 ± 0,3
Тилозин
23,3 ± 0,3
Тетрацин
22,3 ± 0,3
Доксициклін гідрохлорид
23,3 ± 0,3
Енрофлоксацин
26,3 ± 0,3
Норфлоксацин
24,3 ± 0,3
Цефалексин
21,6 ± 0,3
Цефазолін
24,3 ± 0,3
Нітрофураратоїн
21,6 ± 0,3
Левоміцетин
18,3 ± 0,3
Ванкоміцин
15,3 ± 0,3
Поліміксин В
9,6 ± 0,3
Рифампіцин
25,6 ± 0,3
Примітка: * – Р < 0,05, ** – Р < 0,01
Антибіотики

S. aureus після спільного культивування з:
E. durans SB6

E. faecium SB 12

E. durans SB18

E. durans SB20

24,3 ± 0,3
23,6 ± 0,3
18,3 ± 0,3
15,3 ± 0,3
16,6 ± 0,3
20,6 ± 0,3
22,6 ± 0,3
22,6 ± 0,3
23,6 ± 0,3
26,6 ± 0,3
25,3 ± 0,3
22,3 ± 0,3
24,3 ± 0,3
20,6 ± 0,3
20,3 ± 0,3*
15,6 ± 0,3
10,3 ± 0,3
25,3 ± 0,3

23,3 ± 0,3
22,6 ± 0,3
23,6 ± 0,3**
16,3 ± 0,3
17,3 ± 0,3
21,6 ± 0,3
21,6 ± 0,3*
22,6 ± 0,3
24,3 ± 0,3
27,3 ± 0,3
25,3 ± 0,3
22,6 ± 0,3
27,6 ± 0,3**
20,3 ± 0,3*
20,6 ± 0,3**
15,6 ± 0,3
10,6 ± 0,3
27,3 ± 0,3*

24,3 ± 0,3
23,3 ± 0,3
23,3 ± 0,3*
16,6 ± 0,3
18,3 ± 0,3
22,3 ± 0,3
23,3 ± 0,3
23,3 ± 0,3
24,6 ± 0,3*
28,3 ± 0,3*
25,6 ± 0,3*
25,6 ± 0,3**
28,3 ± 0,3**
22,3 ± 0,3
21,3 ± 0,3**
16,3 ± 0,3
11,3 ± 0,3*
27,3 ± 0,3*

23,6 ± 0,3
23,3 ± 0,3
19,3 ± 0,3
15,6 ± 0,3
16,6 ± 0,3
20,6 ± 0,3
21,6 ± 0,3*
22,6 ± 0,3
23,6 ± 0,3
27,3 ± 0,3
24,6 ± 0,3
23,3 ± 0,3*
24,3 ± 0,3
21,3 ± 0,3
19,3 ± 0,3
16,3 ± 0,3
10,6 ± 0,3
26,3 ± 0,3

E. durans SB18

E. durans SB20

Таблиця 2
Вплив ентерококів на чутливість E. coli до антибіотиків (M ± m, n = 3)
E. coli
до спільного
культивування
Амоксицилін
13,6 ± 0,3
Оксацилін
Гентаміцин
18,3 ± 0,3
13,3 ± 0,3
Стрептоміцин
Канаміцин
17,3 ± 0,3
Еритроміцин
8,6 ± 0,3
Тетрациклін
20,3 ± 0,3
Доксициклін гідрохлорид
15,3 ± 0,3
Енрофлоксацин
26,3 ± 0,3
Норфлоксацин
26,3 ± 0,3
14,3 ± 0,3
Цефалексин
Цефазолін
18,7 ± 0,3
Нітрофураратоїн
19,3 ± 0,3
Левоміцетин
21,3 ± 0,3
Ванкоміцин
17,3 ± 0.3
Поліміксин В
14,3 ± 0,3
Рифампіцин
16,3 ± 0,3
Примітка: * – Р < 0,05, ** – Р < 0,01
Антибіотики

E. durans SB6

E. faecium SB 12

13,6 ± 0,3
19,3 ± 0,3
14,6 ± 0,3*
15,7 ± 0,3*
7,3 ± 0,3*
19,6 ± 0,3
16,3 ± 0,3
26,7 ± 0,3
27,3 ± 0,3
14,3 ± 0,3
20,3 ± 0,3*
19,3 ± 0,3
20,6 ± 0,3
18,3 ± 0,3
14,7 ± 0,3
15,6 ± 0,3

14,3 ± 0,3
18,3 ± 0,3
13,3 ± 0,3
17,7 ± 0,3
9,3 ± 0,3
21,7 ± 0,3*
18,3 ± 0,3**
28,6 ± 0,3**
27,3 ± 0,3
14,7 ± 0,3
20,3 ± 0,3*
20,7 ± 0,3*
20,7 ± 0,3
19,3 ± 0,3*
14,3 ± 0,3
16,3 ± 0,3

Результати визначення чутливості E. coli до антимікробних препаратів після спільного тридобового
культивування із досліджуваними ентерококами на-

14,6 ± 0,3
18,7 ± 0,3
14,3 ± 0,3
17,7 ± 0,3
8,3 ± 0,3
20,6 ± 0,3
17,6 ± 0,3**
28,6 ± 0,3**
27,6 ± 0,3*
14,7 ± 0,3
21,3 ± 0,3**
21,3 ± 0,3*
21,3 ± 0,3
17,7 ± 0,3
14,7 ± 0,3
16,6 ± 0,3

13,6 ± 0,3
18,3 ± 0,3
13,6 ± 0,3
15,3 ± 0,3*
9,3 ± 0,3
18,7 ± 0,3*
18,3 ± 0,3**
26,6 ± 0,3
26,3 ± 0,3
14,3 ± 0,3
18,7 ± 0,3
19,6 ± 0,3
21,3 ± 0,3
16,6 ± 0,3
14,3 ± 0,3
17,3 ± 0,3

ведено у таблиці 2. Сумісне культивування E. coli з
ентерококами спричинювало незначне підвищення
чутливості до пеніцилінів, зокрема амоксициліну.

Scientific Messenger LNUVMB. Series: Agricultural sciences, 2021, vol. 23, no 95

27

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 2021, т 23, № 95

Так, чутливість E. coli після сумісного культивування
із штамами E. faecium SB12 та E. durans SB18 підвищувалась відповідно на 5,1 та 7,5 %. Чутливість E. coli
до аміноглікозидів, зокрема стрептоміцину, зростала
за умови спільного культивування зі штамами E. durans SB6 та SB18 відповідно на 7,5 та 9,7 % (Р < 0,05).
Вірогідне підвищення чутливості E. coli до фторхінолонів спостерігали за спільного культивування зі
штамом E. faecium SB 12 та E. durans SB18. Зокрема,
чутливість E. coli до енрофлоксацину підвищувалась
відповідно на 7,6 та 5,3 % (Р < 0,05), а до норфлоксацину – відповідно на 3,8 та 4,9 %. Щодо ẞлактамних антибіотиків, зокрема цефазоліну, спільне
культивування із штамами E. durans SB6 та E. faecium
SB12 сприяло підвищенню чутливості E. coli на 9,1 %
(Р < 0,05), а при спільному культивуванні з E. durans
SB18 – на 14,1 % (Р < 0,01). Крім того, встановили
підвищення чутливості до ванкоміцину E. сoli на 11 %
(Р < 0,01) за її спільного культивування із штамом
E. faecium SB12.
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Висновки
1. Виділені з традиційної карпатської бринзи ентерококи по - різному впливали на чутливість умовнопатогенної мікрофлори до різних груп протимікробних препаратів.
2. Серед виділених із традиційної карпатської
бринзи ентерококів штам E. durans SB18 проявляв
більш виражений вплив на підвищення чутливості
тест-штамів S. аureus та E. сoli до більшості досліджуваних антибіотиків.
Відомості про конфлікт інтересів. Автори стверджують про відсутність конфлікту інтересів щодо
їхнього вкладу та результатів досліджень.
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The article presents the results of monitoring the productive and biochemical indicators of the growth
rate of young clary catfish using dry extruded complete feed for fish, which have proven to be best adapted
for use at all stages of growing clary catfish, namely: Skretting and Roycher AQUA in experimental
conditions. The research was conducted in the educational and experimental laboratories of Bila Tserkva
National Agrarian University from 2019 to 2021. For the experiment, we used the young of the African
marble clary catfish (Clarias gariepinus), purchased from one of the fish farms in the Odesa region. Clary
catfish fry was kept in four rectangular plastic containers for 90 liters of freshwater. The tanks were twothirds full (60 liters). The water temperature was maintained at 26 °C. For the experiment, 120 fries were
used, which were kept in four plastic tanks by the method of analogs of 30 specimens each. Given that the
fry differed in weight (for experiment 1 we selected fry with higher weight, and for experiment 2 – with
lower weight), they were divided on the principle of analogs into two experimental and two control groups.
Based on the results of monitoring in Experiment 1, fish observations, and mathematical calculation, we
found that the feed ratio when fed Skretting and Roycher AQUA starter feed is 0.74 and 0.99 %,
respectively. Based on the results of monitoring, fish observations, and mathematical calculation, it was
found that the feed ratio in experiment 2 when feeding starter feed Skretting and Roycher AQUA is 0.75 and
1.54 %, respectively. The high feed rate for the use of Roycher AQUA can be explained by overuse due to
the grinding of the granules. Growing aquaculture facilities in an artificially formed system – production,
allows you to get environmentally friendly fish products all year round. This is a very important criterion in
modern environmental conditions.
Key words: clary catfish (Clarias gariepinus), extruded feed, live weight gain, biochemical parameters
of blood.

Моніторинг продуктивних та біохімічних показників молоді Clarias
gariepinus за згодовування кормів Skretting та Ройчер АКВА в експериментальних умовах
А. М. Трофимчук, В. С. Бітюцький, Н. Є. Гриневич, О. А. Олешко, В. М. Поліщук, М. І. Трофимчук,
В. М. Харчишин, С. А. Поліщук
Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква, Україна
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У статті наведено результати моніторингу продуктивних та біохімічних показників темпу росту молоді кларієвого сома за
використання сухих екструдованих повнораціональних кормів для риб, які зарекомендували себе як максимально адаптовані для
застосування на всіх етапах вирощування кларієвого сома, а саме: Skretting та Ройчер АКВА в експериментальних умовах. Дослідження проводили у навчально-експериментальних лабораторіях Білоцерківського національного аграрного університету з 2019 по
2021 рр. Для досліду нами використано молодь африканського мармурового кларієвого сома (Clarias gariepinus), придбаного в
одному із риборозплідників Одеської області. Мальків кларієвого сома утримували у чотирьох прямокутних пластикових ємкостях
на 90 л прісної води. Резервуари були наповнені на дві третини (60 л). Температуру води підтримували в межах 26 °С. Для досліду
використано 120 мальків, які утримувались у чотирьох пластикових резервуарах за методом аналогів по 30 екземплярів у кожному. Враховуючи те, що мальки різнилися за масою (для досліду 1 нами відібрано мальки з більшою масою, а для досліду 2 – з меншою масою), їх розподілили за принципом аналогів на дві дослідні та дві контрольні групи. Опираючись на результати проведеного
моніторингу в досліді 1, спостережень за рибою та математичного розрахунку, ми встановили, що кормовий коефіцієнт при
годівлі стартовими кормами Skretting та Ройчер АКВА становить 0,74 та 0,99 % відповідно. Опираючись на результати проведеного моніторингу, спостережень за рибою та математичного розрахунку, встановили, що кормовий коефіцієнт у досліді 2 при
годівлі стартовими кормами Skretting та Ройчер АКВА становить 0,75 та 1,54 % відповідно. Високий кормовий коефіцієнт за
використання Ройчер АКВА можна пояснити перевикористанням через подрібнення гранули. Вирощування об’єктів аквакультури
в штучно сформованій системі – виробництво, дозволяє отримувати екологічно чисту рибну продукцію цілий рік. Це дуже важливий критерій в сучасних екологічних умовах.
Ключові слова: кларієвий сом (Clarias gariepinus), екструдовані корми, приріст живої маси, біохімічні показники крові.

дослідницькі роботи і масове культивування. До
Польщі африканський сом був переселений з Сільськогосподарського університету в Вагенінген у 1989
році. Перше розмноження відбулося в 1990 році. В
Росію Clarias gariepinus був завезений з Нідерландів
на господарство Липецького металургійного комбінату в 1996 році (Nikiforov, 2009).
За статистикою ФАО, в 2019 році родина кларієвих сомів Clariidae займає 21 % від числа культивованих сомоподібних на товарне вирощування. При
цьому кларієвий сом має велику перспективу в промисловому вирощуванні індустріальної аквакультури.
Індустріальний метод вирощування риби має характерну особливість використання різних сухих
екструдованих повнораціональних кормів для риб і
практично повну відсутність природних кормів, тому
для забезпечення інтенсивного росту кларієвого сома
підбір корму є ключовим аспектом.
Мета дослідження – вивчення вирощування мальків кларієвого сома в лотках (басейнах) з використанням різних комбікормів. Для досягнення мети були
поставлені такі завдання:

моніторинг темпу росту молоді кларієвого
сома за використання сухих екструдованих повнораціональних кормів для риб, які зарекомендували себе
як максимально адаптовані для застосування на всіх
етапах вирощування кларієвого сома, а саме:
Skretting та Ройчер АКВА

аналіз біохімічних показників крові Clarias
gariepinus у дослідних групах.

Вступ
Біологічні особливості африканського кларієвого
сома Clarias gariepinus визначають його перспективним об’єктом вирощування в установках із замкнутим
циклом водозабезпечення (УЗВ). Позитивними якостями вирощування є: легке пристосовуння до умов
басейнового вирощування; висока стійкість до дефіциту кисню; можливість вирощування при великій
щільності посадки; висока стійкість до каламутності
води; просте розмноження; вигідні програми годівлі;
стійкість до захворювань (Kachnyi, 2009; Romanova et
al., 2018; Spirina et al., 2019; Vlasov, 2019; Hrynevych et
al., 2019).
Сом витримує температуру 25–30 ºС (оптимум –
28 ºС), що характеризує його високу швидкість росту.
Кларієвий сом має спеціальний орган дихання, що
дозволяє дихати атмосферним повітрям та існувати
при нульовому вмісті кисню у воді. Тіло стиснуте в
напрямку до хвостового плавника, спинний і анальний плавник складаються виключно з м’яких променів, голова велика, сильно стиснута, сильний кістковий панцир, зуби дрібні гострі, має 4 пари довгих
вусиків, забарвлення від чорного до світлокоричневого (Mel'chenkov et al., 2010; Levina et al.,
2015; Vlasov, 2019).
Ряд вчених (Nikiforov, 2009; Goleneva &
Romanova, 2015) відзначають, що сом може утримуватися в УЗВ при надщільних посадках до 300 кг/м3 і
більше. Невибагливість сома дозволяє проводити
великий обсяг експериментальних досліджень
(Grynevych et al., 2018; Hrynevych et al., 2019; 2021).
Clarias gariepinus широко поширений в пересихаючих і прісних водоймах Малої Азії, Індії, Африки.
Вперше відтворення і вирощування кларієвих сомів
стали проводити в Африці в 1970–1972 рр. У
1975 році за допомогою гормональної стимуляції в
Камеруні було отримано перше потомство і було
розпочато інтенсивне вирощування даного виду риби
(Nikiforov, 2009; Kareem et al., 2017; Juin et al., 2017).
Кларієвий сом (Clarias gariepinus) став важливим
об’єктом індустріального рибництва в Європі. На її
територію цей об’єкт був завезений у Нідерланди в
80-х роках, далі в інших країнах стали проводити

Матеріал і методи досліджень
Дослідження
проводили
у
навчальноекспериментальних лабораторіях Білоцерківського
національного аграрного університету з 2019 по
2021 рр. Для досліду нами використано молодь африканського мармурового кларієвого сома (Clarias
gariepinus), придбаного в одному із риборозплідників
Одеської області. Мальків кларієвого сома утримували у чотирьох прямокутних пластикових ємкостях на
90 л прісної води. Резервуари були наповнені на дві
третини (60 л). Температуру води підтримували в
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межах 26 °С. Коливань вмісту кисню не виявляли, він
був на рівні 4,8 мг/л.
Для досліду використано 120 мальків, які утримувались у чотирьох пластикових резервуарах за методом аналогів по 30 екземплярів у кожному. Врахову-

ючи те, що мальки різнилися за масою (для досліду 1
нами відібрано мальки з більшою масою, а для досліду 2 – з меншою масою), їх розподілили за принципом
аналогів на дві дослідні та дві контрольні групи, що
показано в табл. 1 як схема досліду.

Таблиця 1
Середня маса та довжина молоді Clarias gariepinus на початку досліду
Показники

Середня маса (г)
Середня довжина (см)
Загальна маса мальків
на початок досліду (г)

Дослід 1
Дослід 2
Контроль Skretting,
Ройчер АКВА
Контроль Skretting,
Ройчер АКВА
n = 30
n = 30
n = 30
n = 30
дата
дані на початок дослідження:
8,3 ± 0,25
9,0 ± 0,23
4,0 ± 0,05
4,1 ± 0,09
10,1 ± 0,11
10,4 ± 0,09
8,1 ± 0,05
8,0 ± 0,06
248,5

269,4

Для досліду з метою моніторингу темпу росту молоді кларієвого сома за використання сухих екструдованих повнораціональних кормів для риб, які зарекомендували себе як максимально адаптовані для застосування на всіх етапах вирощування кларієвого сома.
Рибі 1-ї та 2-ї контрольних груп згодовували стартовий корм Skretting (2 мм), мальків дослідної групи 1
годували кормом Ройчер АКВА (4 мм), малькам меншої маси – дослідна група 2 – подрібнювали кормом
Ройчер АКВА, оскільки крупка 4 мм – найменша у
технологічній лінії виробника. Годівлю здійснювали
вручну. Разову порцію корму визначали згідно з рекомендованими виробниками таблицями, проте контроль за кількістю з’їденого корму виконували впродовж 10 хв.
Контроль за гідрохімічними показниками проводився щоденно, якість води відповідала технологічним умовам утримання кларієвого сома.
Для проведення біохімічних досліджень нами було
відібрано кров у голодної риби, витриманої в добре
аерованій воді прижиттєво з хвостової вени у особин,
що не мають видимих зовнішніх пошкоджень. За
біохімічними показниками оцінювали фізіологічний
стан риби. Біохімічний аналіз крові проводився на
біохімічному ветеринарному аналізаторі BioChem SA
(виробництво USA).
Загальний білок визначали за біуретовим методом. В лужному середовищі білки реагують із сульфатом купруму та утворюють сполуки фіолетового
забарвлення. Інтенсивність забарвлення розчину прямо пропорційна концентрації білків. Концентрацію
загального білка визначали спектрофотометричним
методом за довжини хвилі 550 нм та виражали у г/л
(Vlizlo et al., 2012).
Загальні ліпіди. Для визначення вмісту загальних ліпідів використовували стандартний набір реактивів.
Після гідролізу сульфатною кислотою продукти розпаду
ліпідів взаємодіють із фосфатно-ваніліновим реактивом
з утворенням рожевого комплексу, який має максимальне поглинання за довжини хвилі 530 нм. Кількість загальних ліпідів виражали в г/л (Kolb & Kamyshnikov,
1976).

118,8

123,8

Каталаза. Активність каталази (КАТ, КЕ 1.11.1.6)
визначали за методом, який ґрунтується на здатності
Н2О2 утворювати з солями молібдену стійкий забарвлений комплекс. Інтенсивність забарвлення пероксидних сполук молібдену залежить від кількості Н2О2 в
розчині. Каталаза, розкладаючи пероксид гідрогену,
зменшує інтенсивність забарвлення в пробі. Активність ензиму виражали в мкат/мл (Koroljuk et al.,
1988).
Гідропероксиди ліпідів. Визначали за здатністю гідропероксидів ліпідів окиснювати Fe2+ до Fe3+, що
визначається за допомогою кольорової реакції з тіоцинатом амонію при максимумі поглинання при
λ = 480 нм і виражали в ум. од./мл (Romanova &
Stal'naja, 1977).
ТБК-активні продукти. Метод визначення ТБКАП базується на тому, що вторинні ПОЛ, основним з
яких є малоновий діальдегід, у кислому середовищі за
високої температури вступає в реакцію з 2тіобарбітуровою кислотою, утворюючи триметиновий
комплекс, що має максимум поглинання за довжини
хвилі 535 нм (Andreeva et al., 1988). Вміст ТБК-АП
виражали у нмоль/мл.
Церулоплазмін. Визначали вміст церулоплазміну
(ЦП) методом, який ґрунтується на його здатності
проявляти оксидазні властивості та каталізувати
окиснення деяких поліамінів, зокрема, n-фенілендиаміндигідрохлориду. Реакція зупиняється азидом
натрію, який є специфічним інгібітором церулоплазміну, внаслідок чого утворюється сполука фіолетово-синього кольору. Інтенсивність забарвлення, а
значить ступінь окиснення пропорційний концентрації церулоплазміну в пробі, яку виражали в
мкг/мл. Вміст ЦП визначали за довжини хвилі 530 нм
(Ravin, 1961).
Концентрацію гемоглобіну визначали уніфікованим гемоглобін-ціанідним методом. Визначення сечовини, креатиніну, тригліцеридів, холестеролу, альбуміну, лужної фосфотази проводили за допомогою
стандартних наборів реактивів “Філісіт-діагностика”.
Статистичну обробку отриманих даних здійснювали загальноприйнятими методами з застосуванням
програми Excel.
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269,4 г відповідно. Середня довжина мальків у контролі та досліді суттєво не відрізнялася.
На період завершення досліду, а це 53 доба, кількість риби в обох групах становила 29 екз. показник
середньої маси значно різнився між групами. При
згодовуванні корму Skretting на 53 добу становив
51,4 г, водночас при годівлі Ройчер АКВА – 38,7 г.
Моніторинг росту вказує на несуттєві відмінності у
контролі та досліді. Прорахувавши загальний приріст
маси сомиків за період досліду, варто зазначити, що
при згодовуванні ексрудованого корму Skretting, він
становив 1242 г і 851,6 г за згодовування повнораціонного Ройчер АКВА. Кількість витраченого корму в
досліді різнилася на 8 %, менше корму було згодовано у дослідній групі через тривалий час засвоєння і
часткову відмову риби від нього.
Результати досліду 1 (годівля стартовими кормами
Skretting та Ройчер АКВА (4 мм) наведено у табл. 2.

Результати та їх обговорення
Годівля кларієвого сома займає одне з основних
місць у технологічному циклі при вирощуванні цього
виду риб, а особливо в умовах господарства із
замкнутим водопостачанням. Окрім складових корму
які повинні відповідати фізіологічним потребам, а це:
вміст протеїну – 42 % та жиру – 12 %. Корм повинен
бути виключно плаваючим, адже фізіологічно
кларієвий сом споживає корм на поверхні води. Інші
види корму навіть якщо вони відповідають
характеристикам за вмістом протеїну та сирого жиру
не відповідають технологічним нормам при
вирощуванні кларієвого сома.
У досліді 1 нами використано молодь африканського мармурового кларієвого сома (Clarias gariepinus)
середньої маси 8,3 г при годівлі контролем (Skretting)
і 9,0 г за згодовування Ройчер АКВА, що відобразилось на показнику загальної маси мальків 248,5 та

Таблиця 2
Результати досліду 1 (годівля стартовими кормами Skretting та Ройчер АКВА (4 мм)
Показники

Skretting (n = 30)
Початок досліду 19.10.2019
Середня маса (г)
8,3
Середня довжина (см)
10,1
Загальна маса мальків (г)
248,5
Завершення досліду (на 53 добу) 10.12.2019
Skretting (n = 29)
Середня маса (г)
51,4 ± 5,75
Середня довжина (см)
18,5 ± 0,56
Загальна маса мальків (г)
1490,5
Загальний приріст маси сомиків (г)
1242,0
Витрати корму (г)
913,3
Витрати корму на 1 кг приросту живої маси
0,74

1600
1400
1200
1000
800
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400
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0

Ройчер АКВА (n = 30)
9,0
10,4
269,4
Ройчер АКВА (n = 29)
38,4 ± 2,82
17,2 ± 0,41
1121,0
851,6
840,2
0,99

Загальна маса мальків
Загальний приріст маси
сомиків
Витрати корму
Skretting

Ройчер
АКВА

Рис. 1. Різниця темпу росту Clarias gariepinus та витрати корму в досліді 1
Опираючись на результати проведеного моніторингу в досліді 1, спостережень за рибою та математичного розрахунку нами встановлено, що кормовий
коефіцієнт при годівлі стартовими кормами Skretting
та Ройчер АКВА становить 0,74 та 0,99 % відповідно.
Після попереднього сортування для досліду 2 нами
було відібрано сомиків зі значно меншою масою.
Необхідність сортування пов’язана із канібалізмом,
що є притаманним для мармурового сома. Для годівлі
контрольної групи нами використано було корм Ройчер АКВА (4 мм) у подрібненому механічно вигляді з

огляду на те, що виробництвом не надано для досліду
меншої гранули.
На початок досліду середня маса становила 4 г при
середній довжині 8 см, стартова загальна маса контрольної та дослідної групи становила 118,8 та 123,8 г
відповідно. Контроль завершення досліду (на 53 добу
проводили вже при n = 25, кількість снулих в обох
групах становила по 5 штук.
Наважка у групах досліду 2 суттєво різнилась у
контролі та досліді – на 15,2 г, порівняно з дослідом 1
різниця була 12,7 г. Загальна маса (25 екз.) у дослідній
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групі перевищувала контроль на 466 г, або на 47 %.
Приріст за період досліду має суттєву різницю у контролі та досліді – понад 60 %.

Результати досліду 2 (годівля стартовими кормами
Skretting та Ройчер АКВА (4 мм) наведено у табл. 3.

Таблиця 3
Результати досліду 2 (годівля стартовими кормами Skretting та Ройчер АКВА (4мм)
Показники

Skretting (n = 30)
Початок досліду 19.10.2019
Середня маса (г)
4,0
Середня довжина (см)
8,1
Загальна маса мальків (г)
118,8
Завершення досліду (на 53 добу) 13.12.2019
Skretting (n = 25)
Середня маса (г)
35,1 ± 2,2
Середня довжина (см)
16,5 ± 0,47
Загальна маса мальків (г)
878,5
759,7
Загальний приріст маси сомиків (г)
Загальні витрати корму (г)
566,3
Витрати корму на 1 кг приросту живої маси
0,75
корм Ройчер (4 мм) подрібнювали
900
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Ройчер АКВА (n = 30)
4,1
8,0
123,8
Ройчер АКВА (n = 25)
16,5 ± 1,89
12,6 ± 0,46
412,5
288,7
443,5
1,54

Загальна маса мальків
Загальний приріст маси
сомиків
Загальні витрати корму
Skretting

Ройчер
АКВА

Рис. 2. Різниця темпу росту Clarias gariepinus та витрати корму у досліді 2
ний) – 100 мг. Виробником зазначено, що до складу
корму входять і антиоксиданти. Екструдовані корми
Skretting у своєму складі містять рибне борошно та
тваринні білки (не містять білків жуйних), призначені
для відгодівлі риб.
Повнораціонний корм Ройчер АКВА склад корму
відображають у такій формі: рибне борошно, крилеве
борошно, куряче м’ясо-кісткове борошно, дегідротірована кров, тваринний жир, риб’ячий жир, яєчний
продукт, дріжджі з додаванням глюкана, суміш злаків
(пшенична крупка, рисова крупка, ячмінь), кукурудза,
шрот соєвий та соняшниковий, мінеральні компоненти, вітамінно-мінеральний премікс, адаптований для
прісноводних риб.
Кров є основним чутливим та інформативним індикатором стану організму, що швидко реагує на
зміни екзогенних та ендогенних факторів і відображає
вплив як на окрему особину, так і на популяцію (групу) загалом (Fedotov et al., 2021; Brezvyn et al., 2021).
Саме динаміка біохімічних показників має слугувати
маркером стану організму риби як в природних, так і
штучних водоймах, характеризувати кількість та якість живлення, щільність посадки та адаптивні здатності, інтенсивність дії антропогенних факторів.
Вирощування кларієвого сома в умовах басейнової
аквакультури супроводжується стресовими фактора-

Опираючись на результати проведеного моніторингу, спостережень за рибою та математичного розрахунку, встановили, що кормовий коефіцієнт у досліді
2 при годівлі стартовими кормами Skretting та Ройчер
АКВА становить 0,75 та 1,54 % відповідно. Високий
кормовий коефіцієнт за використання Ройчер АКВА
можна пояснити перевикористанням через подрібнення гранули.
Зазвичай ефективність засвоєння корму, різницю
витрат корму на 1 кг приросту живої маси за умов
створення аналогічних умов проведення досліду можна пояснити рядом факторів, один з них – склад
корму. За відсотковим вмістом основних складників
корми, використані в досліді, дещо різняться.
Варто зазначити, що за вмістом сирого протеїну
різниця становить 2 %, а саме Skretting – 40 %, Ройчер
АКВА – 38 %, за вмістом сирого жиру, сирої клітковини та сирої золи процентне співвідношення суттєво
не відрізняється: 12 %; 3 %; та 7–9 % відповідно, у
складі корму є Натрій, Кальцій, Фосфор. Як добавки
використано вітамін А та вітамін D3. Корм представлений широким спектром мікроелементів, а саме:
Залізо (сульфат заліза одноводний) – 42 мг, Йод (кальцій йодат безводний) – 2,1 мг, Мідь (сульфат міді
п’ятиводний) – 5 мг, Марганець (сульфат марганцю
одноводний) – 16 мг, Цинк (сульфат цинку одновод-
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ми, які впливають на гомеостаз організму риб. Внаслідок цього спостерігається погіршення фізіологічного стану, порушуються обмінні процеси в організмі
риб і спостерігається зниження їх продуктивності
(Spirina et al., 2019).
Біохімічні показники крові – це інформативні і високочутливі маркери стану організму, вони оператив-

но інформують про реакції крові на зовнішні та внутрішні чинники впливу (Martyshuk et al., 2016; 2019;
Kofonov et al., 2020).
Були проведені біохімічні дослідження крові Clarias gariepinus за згодовування кормів Skretting та Ройчер АКВА. Результати наведені у таблиці 4.

Таблиця 4
Біохімічні дослідження сироватки крові Clarias gariepinus (М ± m; n = 5)
Показник
Корм Skretting
Гемоглобін, г/л
123,56  16,40
Загальний протеїн, г/л
26,93  2,57
Альбумін, г/л
8,77  0,72
Креатинін, мкмоль/л
67,93  3,02
Лужна фосфатаза, од/л
18,91  1,63
Сечовина, ммоль/л
8,97  0,24
Загальні ліпіди, г/л
14,86  1,16
Тригліцериди, ммоль/л
2,83  0,25
Холестерол, ммоль/л
2,72  0,14
Гідропероксиди, ум.од./мл
1,17  0,14
ТБК-АП, нмоль/мл
25,27  1,71
Каталаза, мккат/мл
69,37  4,81
Церулоплазмін, мг/л
203,58  11,48
*Р < 0,05, результати вірогідні порівняно зі значеннями показників у контролі

Корм Ройчер АКВА
106,82  9,71
25,37  1,21
10,10  0,31
82,60  3,01
20,74  1,94
8,69  0,18
15,62  1,01
2,33  0,17
2,60  0,16
1,60  0,15
29,35  2,82
83,59  6,06
209,13  10,01

виявився рівень креатиніну у кларієвих сомів дослідної групи – 82,60 мкмоль/л (Р  0,05) порівняно з контролем – 67,93 мкмоль/л. Це вказує на те, що процеси
фільтрації у нирках риб дослідної групи здійснюються гірше, ніж у сомиків контрольної групи.
За вирощування риби в господарствах індустріального типу часто відбувається надмірне накопичення
в гепатоцитах печінки жиру: так звана жирова інфільтрація. Печінка є багатофункціональним органом,
який, зокрема, здійснює біосинтез органічних речовин, пов’язаних з пластичним обміном і ростом риби.
У нормі в організмі риб синтезовані печінкою жири
транспортуються в жирове депо, де використовуються
як енергетичний субстрат для забезпечення процесів
життєдіяльності організму. Цю транспортну функцію
виконують ліпопротеїди сироватки крові. Наявність
жирової інфільтрації в печінці риб пояснюється затримкою утворення
рухливих
форм
жирівліпопротеїдів. Це порушує функціонування печінки і
як наслідок – призводить до зниження інтенсивності
росту риби (Yevtushenko, 2019).
Відомо, що за інтенсивного росту риби відбувається активний поділ клітин. Для утворення їх мембран потрібен будівельний матеріал, яким зокрема є
холестерол. Вміст холестеролу у сироватці крові кларієвих сомиків обох груп практично не відрізнявся і
становив: 2,72 ммоль/л та 2,60 ммоль/л у контрольній
та дослідній групах відповідно.
Тригліцериди постійно містяться в крові, вони –
природний резерв жирних кислот, які своєю чергою є
найголовнішою формою зберігання енергії, крім того,
жирні кислоти є основою для утворення фосфоліпідів,
які формують всі мембрани клітини. Рівень тригліцеридів в сироватці крові Clarias gariepinus обох груп
перебуває практично на одному рівні (табл. 4).

Рівень гемоглобіну у кларієвих сомів, які споживали корм Skretting становив 123,56 г/л, що вище за
рівень гемоглобіну у риб, яким згодовували корм
Ройчер – 106,82. Зниження концентрації гемоглобіну
в крові у кларієвих сомів свідчить про порушення
гемопоезу. Високий рівень гемоглобіну забезпечує
більш інтенсивний обмін речовин, посилення внутрішнього дихання організму кларієвих сомів, отже,
відбувається підвищення резистентності.
Рівень загального протеїну сироватки крові у кларієвих сомів – показник нестабільний і залежить від
багатьох факторів, таких як зміни умов середовища
мешкання, раціону, рівня енергетичного обміну організму. В молодих особин білковий обмін спрямований
на збільшення маси, а у старших особин частина
білкового обміну іде на розвиток і підтримання репродуктивної функції. Цей показник у кларієвих сомиків, вирощених на кормі Ройчер АКВА, становив
25,37 г/л, аналогічний показник у сомиків, яких годували кормом Skretting – 26,93 г/л.
Однією із найбільших білкових фракцій в крові є
альбумінова. Однорідна фракція синтезується тільки в
печінці. Значення альбуміну в крові полягає в тому,
що він підтримує колоїдно-осмотичний тиск, багатий
і швидко реалізований резерв білка, пов’язує і переносить довголанцюгові жирні кислоти (Bashchenko et
al., 2020; Gutyj et al., 2021). Також альбумін переносить пігменти, катіони, аніони, вітаміни, гормони,
лікарські речовини. Цей показник у сомів обох груп
достовірно не відрізнявся.
Креатинін – речовина, яка утворюється в організмі
з постійною швидкістю і виводиться нирками. Це
зручний маркер для оцінювання функціонування нирок (Gutyj et al., 2017). Чим вищим є рівень креатиніну, тим гірше працюють нирки. Вирогідно вищим
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нтативній реакції (2), в якій утворюється супероксидний радикал О2:
4Fe2++O2 +4H+ 4Fe3+ +2H2O (1),
4Fe3+------ трансферин
Fe2++O2Fe3+ + О2 (2).
Крім цього, ЦП здатний нейтралізувати супероксидний аніон радикал (Nejfah et al., 1988). Разом із
трансферином церулоплазмін утворює прооксидантно-антиоксидантну буферну систему крові, яка бере
участь у підтриманні окислювального гомеостазу.

Лужна фосфатаза – фермент, що впливає на транспорт і обмін ліпідів, на процес відкладення Кальцію в
кістковій тканині. Цей фермент в обох групах вірогідно не відрізнявся: 18,91 МОд/л; 20,74 МОд/л – контроль, дослід відповідно. Концентрація сечовини в
крові є показником інтенсивності катаболізму амінокислот в організмі. Варто зазначити, що концентрація
сечовини в крові кларієвих сомів дослідної групи
вірогідно не відрізнялася від показника у риб контрольної групи.
Результати досліджень (табл. 4) свідчать, що у сироватці крові кларієвих сомів дослідної групи спостерігається тенденція до підвищення концентрації гідропероксидів, ліпідів та кінцевих продуктів пероксидації – ТБК активних продуктів. Одночасно відбувається підвищення активності каталази у дослідній
групі. Каталаза, яка локалізована в пероксисомах
клітин, має високу молекулярну масу (~250 тис. D),
що затримує її проникнення крізь клітинні мембрани
(Martyshuk & Hutyi, 2021). Максимальний вміст каталази виявлено в еритроцитах, клітинах печінки, нирок; її активність у плазмі крові в нормі незначна.
Значення каталази в організмі полягає у захисті систем клітини від токсичного впливу перекису водню,
що утворюється за дії флавинових окислювальних
ферментів. Рівень каталази у сироватці крові кларієвих сомів дослідної групи становив 83,59 мккат/мл, це
перевищувало аналогічний показник у сомів контрольної групи – 69,37 мккат/мл.
Підвищення концентрації первинних та кінцевих
продуктів пероксидації ліпідів та активності каталази
крові свідчить про початок розвитку оксидативного
стресу (Ivankiv et al., 2019; Slobodian et al., 2019;
Martyshchuk & Gutyj, 2019) та стимуляцію пероксидних процесів у риб дослідної групи та порушення
цілісности мембранних структур клітин.
Збільшення активності каталази в крові на початкових етапах розвитку оксидативного стресу, можливо, є результатом мобілізації компенсаторно-захисних
сил організму у відповідь на інтенсифікацію ПОЛ,
наслідком адаптивної активації синтезу ферменту,
спрямованої на збільшення загального фонду антиоксидантів.
Мідь у складі церулоплазміну забезпечує його ферментативну активність. Церуплазмін також виконує
транспортну функцію, переміщаючи Мідь між клітинами. До життєво важливих функцій церуплазміну
належить окислення заліза до Fe3+, після чого воно
переміщується білком трансферином для подальшого
утворення гемоглобіну.
У плазмі крові соміків дослідної групи вміст церулоплазміну, який є основним зовнішньоклітинним
антиоксидантом плазми (Mzhel'skaja, 2000), вірогідно
не змінюється. Цей білок має високу стабільність до
токсичної дії активних метаболітів кисню, він зберігає
біологічну активність за умови інтенсивного утворення вільних радикалів. ЦП, прискорюючи окиснення Fe2+ до Fe3+, сприяє зв’язуванню Заліза з трансферином і підтримує співвідношення Fe2+:О2, яке дорівнює 4:1, що забезпечує чотириелектронне перенесення на О2 з утворенням води (1), запобігаючи неферме-

Висновки
Технологія вирощування кларієвого сома у світовій аквакультурі передбачає використання систем
замкнутого водопостачання, адже за цієї технології
економічно вигідно утримувати високу щільність
посадки риби і відповідно високу температуру води.
Опираючись на результати проведеного моніторингу в досліді 1, спостережень за рибою та математичного розрахунку, ми встановили, що кормовий коефіцієнт при годівлі стартовими кормами Skretting та
Ройчер АКВА становить 0,74 та 0,99 % відповідно.
Опираючись на результати проведеного моніторингу, спостережень за рибою та математичного розрахунку, встановили, що кормовий коефіцієнт у досліді
2 при годівлі стартовими кормами Skretting та Ройчер
АКВА становить 0,75 та 1,54 % відповідно. Високий
кормовий коефіцієнт за використання Ройчер АКВА
можна пояснити перевикористанням через подрібнення гранули.
Вирощування об’єктів аквакультури в штучно
сформованій системі – виробництво, дозволяє отримувати екологічно чисту рибну продукцію цілий рік.
Це дуже важливий критерій в сучасних екологічних
умовах.
Відомості про конфлікт інтересів. Автори стверджують про відсутність конфлікту інтересів щодо
їхнього вкладу та результатів досліджень.
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Under the current conditions of livestock development, the main task of farms is the systematic bacteriological control of milk and the development of comprehensive programs for the control and prevention of
mastitis in cows. These measures will make it possible to establish control over this pathology, reduce
veterinary treatment costs, improve milk quality, increase average hopes for lactation, increase the productive use of cows, and more. It was found that among the forms of clinical mastitis in the farm registered
catarrhal and purulent-catarrhal (65.0 %), serous (12.0 %), and less often – fibrinous (11.5 %), hemorrhagic (11.0 %), and abscess udder (0.5 %). Bacteriological studies of milk taken from cows proved the presence
of Staphylococcus saprophyticus, Escherichia coli, β-hemolytic Streptococcus spp. Microbiological studies
showed that the isolated cultures of microorganisms were sensitive to tetracycline, neomycin, and
cloxacycline; conditionally sensitive to streptomycin, doxycillin; no sensitivity to amoxicillin + clavulanic
acid, norfloxacin and gatifloxacin. A treatment scheme was proposed for patients with purulent-catarrhal
mastitis of cows, included intra-tank injections of the drug “Mastidev-Linko,” intramuscular injections of
the drug “Tseftiodev 5%” and external application of the ointment “Dibutaliastin.” As a result of studies on
the therapeutic efficiency of the proposed veterinary drugs when used in cows of Holstein-Friesian and
black-spotted breed, patients with purulent-catarrhal mastitis, 91.6 % therapeutic efficiency of drugs was
established. It is recommended that animals infected with infectious agents should be milked last and milking machines thoroughly disinfected; apply the pre- and post-milking treatment of udder teats with disinfectants (dips); periodically check in the laboratory the disinfecting ability of drugs for udder treatment and
disinfection of accessories; use only proven tools; control the correct preparation of solutions and treatment
of the udder with disinfectants (dips); to reject animals that do not respond to treatment (chronically ill).
Key words: milk, microorganisms, mastitis, efficiency, “Mastidev-Linko”, “Tseftiodev 5%”, “Dibutaliastin”.

Бактеріологічний контроль молока корів та ефективність протимаститних
заходів
Т. А. Велесик1, Н. П. Болтик2, Р. М. Сачук1, Я. С. Стравський3, О. А. Кацараба4, С. А. Пономарьова5,
О. М. Пінчук1
1

Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне, Україна
Тернопільська дослідна станція Інституту ветеринарної медицини НААН, м. Тернопіль, Україна
3
Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, м. Тернопіль, Україна
2

Scientific Messenger LNUVMB. Series: Agricultural sciences, 2021, vol. 23, no 95

38

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 2021, т 23, № 95
4
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Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок, м. Львів,
Україна
При нинішніх умовах розвитку тваринництва, основним завданням господарств залишається систематичний бактеріологічний контроль молока та розробка комплексних програм боротьби й профілактики маститу корів. Дані заходи дадуть можливість встановити контроль над цією патологією, зменшити ветеринарні витрати на лікування, покращити якість молока, підвищити середній надій за лактацію, збільшити термін продуктивного використання корів тощо. Встановлено, що серед форм
клінічного маститу, у господарстві реєстрували: катаральний і гнійно-катаральний (65,0 %), серозний (12,0 %), рідше – фібринозний (11,5 %), геморагічний (11,0 %) мастит та абсцес вимені (0,5 %). Бактеріологічними дослідженнями молока, відібраного від
корів, доведена наявність Staphylococcus saprophyticus, Escherichia coli, β-гемолітичний Streptococcus spp. Мікробіологічними дослідженнями встановлено, що виділені культури мікроорганізмів були чутливими до тетрацикліну, неоміцину і клоксацикліну; умовно
чутливими до стрептоміцину, доксициліну; відсутня чутливість до амоксицилін+клавуланової кислоти, норфлоксацину та гатифлоксацину. Запропоновано схему лікування, яка для хворих на гнійно-катаральний мастит корів, передбачала внутрішньоцистернальні введення препарату “Мастидев-Лінко”, внутрішньом’язові ін’єкції лікарського засобу “Цефтіодев 5 %” та зовнішнє застосування мазі “Дібуталястін”. У результаті проведених досліджень терапевтичної ефективності, запропонованих ветеринарних препаратів при застосуванні у корів голштинсько-фризької та чорно-рябої породи, хворих на гнійно-катаральний мастит,
встановлено 91,6 % терапевтичну ефективність лікарських засобів. Господарству рекомендовано наступне: тварин, інфікованих
заразними збудниками, слід доїти в останню чергу та ретельно дезінфікувати доїльні апарати; застосовувати перед- та післядоїльну обробку дійок вимені дезінфектантами (діпами); періодично перевіряти в лабораторії дезінфікуючу здатність препаратів
для обробки вимені та дезінфекції приладдя; використовувати тільки перевірені засоби для дезінфекції; контролювати правильність приготування розчинів та проведення обробки вимені дезінфектантами (діпами); вибраковувати тварин, які не піддаються
лікуванню (хронічно хворих).
Ключові слова: молоко, мікроорганізми, мастит, ефективність, “Мастидев-Лінко”, “Цефтіодев 5 %”, “Дібуталястін”.

bovis, Trueperella pyogenes, Mycoplasma spp., при чому
перші два – до списку провідних збудників маститу в
молочному секторі світу. При порушенні санітарних
умов отримання та зберігання, молоко може бути
небезпечним джерелом вищевказаної інфекції (Paliy,
2017; Berezovskyi et al., 2018; Borodina & Dmytro,
2018).
Невід’ємною ланкою програм подолання маститу є
комплексні заходи, спрямовані на комплексну терапію із використанням системних антибіотиків.
Відповідно господарства, завдяки комплексним
програмам боротьби та профілактики, зможуть встановити контроль над цією патологією, зменшити ветеринарні витрати на лікування, покращити якість
молока, підвищити середній надій за лактацію, збільшити термін продуктивного використання корів тощо.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мастит
посідає провідне місце у структурі запальних захворювань в акушерстві та є основною причиною порушення репродуктивної функції корів (Saini et al., 2019;
Singh et al, 2020; Kurtyak et al., 2021). Відомо, що пізня діагностика маститу у тварин, несвоєчасне та/або
неадекватне лікування ускладнює їх перебіг і є однією
з найчастіших причин неплідності (Stefanyk et al.,
2017; Mohammed et al., 2019; Roman et al., 2020). Дана
патологія широко розповсюджена на молочних фермах усього світу та завдає значних економічних збитків унаслідок недоотримання 10–15 % річного надою
молока на корову за 3–4 лактації, зниження його якості, передчасного вибракування 30 % тварин, недоотримання 2–3-ох телят, захворюваності новонароджених і витрат на лікування (Thomas et al, 2015; Jamali et
al., 2018; Ruegg & Petersson-Wolfe, 2018).
Не викликає сумніву, що головним завданням у лікуванні тварин, хворих на мастит, залишається ліквідація запального процесу з використанням антибіотикотерапії. Але антибактеріальна терапія, прописана у
сучасних протоколах лікування корів, не завжди є

Вступ
Молоко та молочні продукти відіграють надзвичайно важливу роль у харчовому ланцюзі людей будьякого віку. В коров’ячому молоці, крім основних
компонентів (жир, білок, вуглеводи), міститься близько 150 поживних речовин (вітаміни, мікромакроелементи та ін.), які мають важливе значення
для життєдіяльності людського організму. Поряд з
тим, що молоко і молочні продукти необхідні для
життєдіяльності людей, вони також є сприятливим
поживним середовищем для розвитку мікроорганізмів
(Shkromada et al., 2019). Порушення ветеринарносанітарних норм утримання і технології доїння лежать
в основі виникнення маститів, а відсутність своєчасної діагностики, ізоляції хворих тварин і їх лікування
призводить до поширення захворювання. Усі мікроорганізми, що викликають мастити, можна розділити
на дві основні категорії: збудники з зовнішнього середовища (екологічні) та контагіозні. Перші спостерігаються в оточенні корови: вони знаходяться в підстилці, тирсі, фекаліях чи брудній воді, що застоялася,
а зараження найчастіше фіксується в період між доїннями. Найбільша частота захворювань спостерігається в період зниження імунітету, наприклад, після
отелу. До збудників природного середовища відносяться Streptococcus uberis, Escherichia coli, Klebsiella
spp., Pasteurella spp., Enterobacter spp., Serratia spp.,
Pseudomonas spp., Protheca spp. (Berezovskyi et al.,
2018; Borodina & Dmytro, 2018).
В процесі доїння має місце передача контагіозних
патогенів. Ці організми, на відміну від описаних вище, добре пристосовані до розмноження в паренхімі
вимені і мають специфічні біологічні пристосування
до такого розмноження: тропізм до альвеолярних
клітин (функціональних клітин вимені).
До контагіозних збудників відносять Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Corynebacterium
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вимірювань ДСТУ ISO 10012:2005 № 02-0044/2021)
Тернопільської дослідної станції ІВМ НААН проводили згідно з ДСТУ 4834:2007, ДСТУ IDF 122С:2003.
Клінічні мастити діагностували шляхом огляду
вим’я, його пальпації та пробного доїння.
Для дослідження мікрофлори зразки молока висівали на поживні середовища. При цьому для виділення стафілококів використовували BD Baird-Parker
Agar (HiMedia, Індія); коліформних бактерій – агар
Ендо (Фармактив, Україна), ентерококів – Ентерокок
агар (Фармактив, Україна). Культивування проводили
за температури 37 °С, результати оцінювали через 24–
48 годин. Ідентифікацію чистих культур проводили за
морфологічними, тинкторіальними, культуральними,
біохімічними властивостями, які описані у визначнику бактерій Берджі (Vos et al., 2011).
Чутливість ізолятів до антибактеріальних препаратів визначали диско-дифузійним методом, використовуючи диски з антибіотиками (Himedia, Індія). При
постановці методу використовували Mueller Hinton
Agar (Himedia, Індія). Приготування мікробних суспензій проводили відповідно до оптичного стандарту
мутності 1,0 одиниць за шкалою McFarland з використанням приладу Dеnsi-LaMeter (PLIVA-Lachema
Diagnostika, Чехія).
Визначення чутливості мікроорганізмів до препаратів проводили наступним способом. Готували суспензії з чистих культур, висівали суспензії в чашки
Петрі з відповідним середовищем, виготовляли в
середовищі лунки за допомогою пробійника № 10,
заповнювали їх експериментальними зразками лікарських засобів. Чашки Петрі інкубували в термостаті
упродовж 24 годин, потім оцінювали результат за
діаметром затримання росту мікроорганізмів навколо
лунки. Результати оцінювали таким чином: діаметр до
15 мм – мікроорганізми нечутливі до антисептиків;
від 16 до 20 мм – мікроорганізми помірно чутливі до
антисептиків; від 21 до 25 мм – мікроорганізми чутливі до антисептиків; від 26 мм і більше – мікроорганізми високочутливі до антисептиків.
Для визначення ефективності схеми лікування
гнійно-катарального маститу було відібрано дві групи
корів (голштинсько-фризької та чорно-рябої породи,
віком від 2 до 4 років, живою масою 450–600 кг)
(n = 12). Критерієм відбору була клінічна картина
гнійно-катарального маститу у корів, виділена мікрофлора у молоці та чутливість мікроорганізмів до препаратів.
Молоко від хворих тварин у період лікування здоювали в окремий посуд і утилізували. У реалізацію
молоко допускали після негативної діагностичної
проби з реактивом Profi lac Reagent N.
Статистичну обробку результатів виконано за загальноприйнятою методикою (Rokytskyi, 1973).

ефективною. Широкий розвиток полімікробної резистентності, зміна спектру мікроорганізмів вимені, продукція багатьма з них бета-лактамаз, створюють труднощі під час вибору антибактеріального препарату і
роблять терапію малоефективною. У більшості випадків терапевтичного ефекту вдається досягти завдяки
застосуванню препаратів нових класів. В основі втілення цього принципу лежить мікробіологічне обґрунтування вибору антибактеріального препарату.
Тому виходячи із вище викладеного, метою нашої
роботи було провести бактеріологічний аналіз молока
для визначення збудника і його чутливості до антибіотиків, вивчити терапевтичну ефективність препаратів при лікуванні корів, хворих на гнійно-катаральний
мастит.
Матеріал і методи досліджень
Досліди проводились у ФГ “Мрія” с. Велика Омеляна Рівненського району Рівненської області на коровах чорно-рябої породи, які утримуються стійловопасовищною системою.
Діагностику маститу корів проводили за допомогою експрес-тесту, з використанням реактиву Profilac
Reagent N для визначення вмісту соматичних клітин у
сирому молоці. Облік реакції проводили через контроль утворення гелю та зміни кольору проби молока
через зміну рН у лабораторії з контролю якості, безпечності та реєстрації ветеринарних лікарських засобів і кормових добавок ТОВ “ДЕВІЕ”.
Дослідження проводили на молочно-контрольних
пластинках безпосередньо біля тварин. Для цього в
кожну заглибину пластинки до контрольної лінії з
відповідної долі вимені надоювали по 1 см3 молока і
додавали 1 см3 розчину реактиву Profilac Reagent N з
пляшки піпеткою-автоматом. Молоко з реактивом
протягом 10–15 с перемішували скляною паличкою.
Під час обліку реакції враховували забарвлення суміші та утворення желеподібного згустку.
Результати тесту оцінювали за такими критеріями:
 <100000 клітин/см3. Відсутнє згортання молока,
рідка консистенція. Зразки легко розливаються на
невеликі порції;
 + 100000–300000 клітин/см3. Відмічається незначне згортання. Зразки можуть розливатись на порції;
 ++ 300000–500000 клітин/см3. Відмічається згортання молока з утворенням невеликої кількості гелю.
Важко розливати на порції;
 +++ 500000–1,5 млн клітин/см3. Згортання з
утворенням гелю майже з усієї проби. Розливати на
порції стає важчим;
 ++++ понад 1,5 млн клітин/см3. Проба повністю
згорнулась з утворенням гелю. Розливання на порції
неможливе.
Різні діапазони кількості соматичних клітин класифікуються за допомогою видимих змін кольору і
консистенції зразків сирого молока. Тест реагує від
100 тис. соматичних клітин.
Відбір проб молока-сировини та доставку їх у лабораторію тваринництва, ветеринарного акушерства
та санітарії (Свідоцтво про відповідність системи

Результати та їх обговорення
Під час акушерсько-гінекологічної диспансеризації корів з’ясували, що 49 % поголів’я хворі на клінічні (28,0 %) та субклінічні (21,0 %) мастити. Відмічалося значне поширення клінічного маститу в корів
після отелення. Серед форм клінічного маститу у
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господарстві реєстрували катаральний і гнійнокатаральний (65,0 %), серозний (12,0 %), і рідше –
фібринозний (11,5 %), геморагічний (11,0 %) та абсцес вимені (0,5 %).
У хворих на гостру форму гнійно-катарального
маститу корів відзначали зниження молочної продуктивності, збільшення в об’ємі вражених часток вимені. При пальпації такі частки були щільної консистенції, болючі, гарячі на дотик. Секрет з ураженої
частки – водянистої консистенції, сіруватого або солом’яного кольору з домішками пластівців гною.

Умови утримання сухостійних корів не відповідали вимогам – недостатня площа на утримання, відсутність навісів надворі, тварини часто лягали на гнойовому проході.
Молоко від дев’яти хворих корів з кожної ураженої дійки піддавалося визначенню збудника і його
чутливості до антибіотиків. У досліджуваних проб
було встановлено наявність у молоці Staphylococcus
saprophyticus, Escherichia coli, β-гемолітичний
Streptococcus spp. (табл. 1).

Таблиця 1
Результати бактеріологічних досліджень зразків молока
Номер
зразку
0101/МБ1
0101/МБ2
0101/МБ3
0101/МБ4
0101/МБ5
0101/МБ6
0101/МБ7

Досліджуваний матеріал

Найменування показника

молоко від корови
8015259901
молоко від корови
8014618241
молоко від корови
8030610299
молоко від корови
8011270469
молоко від корови
8011270203
молоко від корови
8011270469
молоко від корови
8011270109

Staphylococcus saprophyticus,
Escherichia coli
β-гемолітичний
Streptococcus spp.

0101/МБ8

молоко від корови
8011270411

0101/МБ9

молоко від корови
8011270307

Staphylococcus saprophyticus
Staphylococcus saprophyticus,
Escherichia coli
Staphylococcus saprophyticus,
Escherichia coli
Staphylococcus saprophyticus,
Escherichia coli
Staphylococcus saprophyticus,
Escherichia coli
β-гемолітичний
Streptococcus spp.
Escherichia coli
Staphylococcus saprophyticus,
Escherichia coli

Виділені бактерії відносяться до заразних збудників маститу (джерело походження – заражені тварини,
невідповідність умов утримання) і передаються від
тварини до тварини під час доїння – “Проблема доїльної зали”.
Мікробіологічними дослідженнями встановлено,
що виділені культури мікроорганізмів були чутливими до тетрацикліну, неоміцину і клоксацикліну; умовно чутливими до стрептоміцину, доксициліну; відсутня чутливість до амоксицилін+клавуланової кислоти,
норфлоксацину та гатифлоксацину (табл. 2).
Враховуючи результати лабораторних досліджень,
ми запропонували схему лікування, яка для хворих на
гнійно-катаральний мастит корів (дослідна група)
передбачала внутрішньоцистернальні введення препарату “Мастидев-Лінко”. До складу його входив:
лінкоміцину гідрохлорид, сульфатіазолу натрію, триметоприму і преднізолон, у поєднанні з внутрішньом’язовими ін’єкціями “Цефтіодеву 5 %”, до складу
якого входив цефтіофуру гідрохлорид. Для зняття
набряку і зменшення болі у вимені, застосовували
мазь “Дібуталястін”. Мазь наносили тонким шаром на
шкіру вимені два рази на добу до закінчення курсу
лікування маститу.

Результат
дослідження

Методи дослідження

Виділено
Виділено
Виділено
Виділено

Згідно ДСТУ 7357:2013 “Молоко
та молочні продукти. Методи
мікробіологічного контролювання”, ГОСТ 30347-97 “Молоко и
молочные продукты. Методы
определения Staphylococcus
aureus”

Виділено
Виділено
Виділено
Виділено
Виділено

Корів за гнійно-катарального маститу контрольної
групи лікували за схемою, яка передбачала внутрішньоцистернальні введення препарату “Амоксицилін”,
суспензія для інтрацистернального введення протягом
4-х діб. Здійснювали зовнішнє застосування мазі “Захисна форте” (анестезин, вітамін А, цинку оксид) – на
уражену долю вимені, два рази на добу до закінчення
лікування та ін’єкційне введення лікарського засобу
“Біофлок”, до складу якого входив енрофлоксацин
10 %. Для визначення терапевтичної ефективності
застосування ветеринарних препаратів при лікуванні
корів за клінічного маститу, враховували результати
щоденного дослідження стосовно загального стану
тварин, рухливості, апетиту. Особливу увагу звертали
на стан вимені (можливі вогнища ущільнення, болючість, місцеву температуру), надвим’янних лімфатичних вузлів).
У результаті проведених досліджень було, встановлено наступне. Протягом експерименту у корів обох
груп (дослідної та контрольної) не спостерігалося
погіршення загального стану тварин. Зниження рухливості та апетиту – не відмічалося.
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Таблиця 2
Чутливість виділеної мікрофлори до антибактеріальних препаратів
Антибактеріальні препарати

Streptococcus spp.

Чутливість ізолятів
Staphylococcus saprophyticus

Escherichia coli

Пеніциліни
Ампіцилін
±
Пеніцилін
+
+
Амоксицилін
+
+
Амоксицилін+
клавуланова кислота
Клоксацилін
±
±
Аміноглікозиди
Гентаміцин
+
±
Стрептоміцин
±
+
±
Канаміцин
+
±
Неоміцин
+
±
Спектиноміцин
+
Макроліди
Тілозин
+
+
Азитроміцин
+
Тетрацикліни
Доксицикліна гідрохлорид
±
+
±
Похідні хінолону
Енрофлоксацин
±
±
+
Офлоксацин
Норфлоксацин
Гатифлоксацин
Ципрфлоксацин
+
+
Левофлоксацин
+
+
Марбофлоксацин
+
+
Інша група
Цефтіофур гідрохлорид
+
+
+
Лінкоміцин
+
+
+
+
+
+
Хлорамфенікол
Ко-Тримоксазол
+
+
Сульфатіазол
+
+
Примітка: “+” – ізолят чутливий до антибактеріального препарату; “±” – ізолят помірночутливий до антибактеріального
препарату; “–” – ізолят не чутливий до антибактеріального препарату.

При дослідженні корів та їх вимені, загального
пригнічення тварин, пониження або відсутність апетиту, почастішання пульсу і дихання, підвищення
температури тіла не встановлено. При тепловізорному
дослідженні вимені корів встановлено, що термограма
характеризувалася температурним градієнтом – у
межах 35,7–36,0 °С, строкатою кольоровою палітрою
з переважанням теплих кольорів та вираженістю судинних тяжів.

Одержані дані дозволили зробити висновок, що
корови дослідної групи, яким застосовували експериментальні препарати, одужали на 6-ту добу від початку проведення терапевтичних процедур. У корів контрольної групи одужання на цей час не встановлено
(табл. 3). Таким чином, відмічено терапевтичну ефективність ветеринарних препаратів “Мастидев-Лінко”,
“Цефтіодеву 5 %” та мазі “Дібуталястін” для лікування корів за клінічного маститу.

Таблиця 3
Ефективність різних схем лікування клінічного маститу корів (М±m, n=12)
Група тварин

Показник

Дослідна
91,6
6,4 ± 0,31***

Терапевтична ефективність, %
Зникнення клінічних ознак, діб
Примітка: *** – Р < 0,001 відносно контролю

Відновлення якості молока в піддослідних корів у
реакції з реактивом Profilac Reagent N наставало, в
середньому, через 1,5–2,0 доби після зникнення клінічних ознак.
Крім того, врахувалося те, що мікроорганізми виділені в результаті дослідження, відносяться до зараз-

Контрольна
58,3
9,8 ± 0,45

них патогенів. Тому господарству рекомендовано
звернути увагу на гігієну доїння:
- тварин, заражених заразними збудниками, слід
доїти в останню чергу та ретельно дезінфікувати доїльні апарати. При можливості – відокремлювати заражених тварин та їх доїльне приладдя;
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- для роботи у доїльній залі використовувати одноразові гумові (латексні) рукавички;
- застосовувати перед- та післядоїльну обробку дійок вимені дезінфектантами (діпами);
- використовувати індивідуальні (одна серветка на
одну корову) одноразові стерильні рушники (серветки) для обробки дійок вимені;
- періодично перевіряти в лабораторії дезінфікуючу здатність препаратів для обробки вимені та дезінфекції приладдя; використовувати тільки перевірені
засоби;
- контролювати правильність приготування розчинів та проведення обробки вимені дезінфектантами
(діпами): концентрація/експозиція/термін придатності/рівномірність нанесення розчину на дійки;
- вибраковувати тварин, які не піддаються лікуванню (хронічно хворих).
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Висновки
1. Бактеріологічним дослідженнями молока, відібраних від корів, встановлена наявність Staphylococcus
saprophyticus, Escherichia coli, β-гемолітичний Streptococcus spp.
2. Забруднене мікроорганізмами молоко є надзвичайно небезпечним для споживачів, оскільки призводить до виникнення захворювань або отруєнь різного
ступеня тяжкості.
3. У результаті проведених досліджень щодо терапевтичної ефективності запропонованих ветеринарних препаратів у різних лікарських формах “Мастидев-Лінко”, “Цефтіодев 5 %” та “Дібуталястін”, при
застосуванні у корів голштинсько-фризької та чорнорябої породи, хворих на гнійно-катаральний мастит,
встановлено 91,6 % терапевтичну ефективність лікарських засобів.
Перспективи досліджень. В перспективі планується розробити протокол лікування гнійнокатарального маститу корів із препаратами “Мастидев-Лінко”, “Цефтіодев 5 %” і “Дібуталястін” та завершити реєстраційні випробування препарату для зовнішнього застосування мазь “Дібуталястін”.
Відомості про конфлікт інтересів. Автори стверджують про відсутність конфлікту інтересів щодо
їхнього вкладу та результатів досліджень.
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The main aim of this paper was to determine whether heterozygosity (assessed using microsatellite
genotypes) was correlated with the reproductive traits in sows. The study was conducted on two herds of
sows of the Large White sows breed at the Limited Liability Company “Tavriys’ki svyni” (Kherson region,
Ukraine) and the Agricultural Private Enterprise “Techmet-Yug” (Mykolayiv region, Ukraine). During the
study, we used eleven microsatellite loci recommended by International Society for Animal Genetics (ISAG)
– S0101, S0155, S0228, S0355, S0386, Sw24, Sw72, Sw240, Sw857, Sw936 and Sw951. The litter records
included information on the total number of piglets born (TNB), number of piglets born alive (NBA), number of stillborn piglets (NSB), frequency of stillborn piglets (FSB), litter size at weaning (NW) in the first
five parities. Individual heterozygosity estimates (for each microsatellite loci separately) and microsatellite
multilocus heterozygosity (for all used loci) estimates (MLH) were used in our analysis. ANOVA was used to
determine the relationship of the dependent effects (reproductive traits) to single locus heterozygosity using
two classes: 0 (for homozygous individuals) and 1 (for heterozygous individuals). In addition, the following
indicators were calculated for each genotype: the squared distances (d2) between alleles within an individual for each microsatellite loci and mean squared distances (mean d2) between alleles within an individual
for 11 microsatellite loci. Spearman’s rank correlation coefficients were used to measure the association
between d2 (for each microsatellite loci) and reproductive traits in sows. ANOVA on reproductive traits of
sows belonging to different MLH and mean d2 classes was also undertaken. For sows from the Agricultural
Private Enterprise “‘Techmet-Yug” were observed negative associations between heterozygosity and reproductive traits. We conclude that care should be taken when crossing between different breeders (English
and Hungarian selection) to avoid outbreeding depression.
Key words: microsatellite DNA, heterozygosity-fitness correlations, outbreeding depression, reproductive traits, sows, Large White pig.

Кореляція між гетерозиготністю за мікросателітами ДНК та ознаками відтворення свиноматок великої білої породи
О. С. Крамаренко, С. С. Крамаренко, С. І. Луговий, І. П. Атаманюк
Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв, Україна
Основною метою даної роботи було визначення наявності кореляції між гетерозиготністю (визначеною на підставі генотипів за мікросателітами) із ознаками репродукції свиноматок. Дослідження було проведено на свиноматках великої білої породи із
двох стад, що утримувалися в ТОВ “Таврійські свині” (Херсонська обл.) та СГПП “Техмет-Юг” (Миколаївська обл.). Нами було
використано 11 локусів мікросателітів, що рекомендовано Міжнародною спілкою генетики (ISAG) – S0101, S0155, S0228, S0355,
S0386, Sw24, Sw72, Sw240, Sw857, Sw936 та Sw951. Дані щодо продуктивності містили інформацію про загальну кількість поросят при народженні (TNB), багатоплідність (NBA), кількість мертвонароджених поросят (NSB), частку мертвонароджених
поросят (FSB), кількість поросят при відлученні (NW) за перші п’ять опоросів. Оцінки індивідуальної гетерозиготності (для кожScientific Messenger LNUVMB. Series: Agricultural sciences, 2021, vol. 23, no 95
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ного мікросателітного локусу окремо), а також оцінки мікросателітної мультилокусної гетерозиготності (для всіх використаних
локусів) було використано в аналізі. Визначення зв’язку між залежними змінними (ознаки репродукції) та гетерозиготністю по
кожному локусу, використовуючи два класи – 0 (для гомозиготних особин) та 1 (для гетерозиготних особин), проведено на підставі алгоритму дисперсійного аналізу. Крім того, для кожного генотипу було розраховано наступні показники: квадрат дистанції
(міра d2) між довжиною обох алелів в межах індивідуального генотипу для кожного локусу МС-ДНК, а також середній квадрат
дистанції (mean d2) між довжиною обох алелів в межах індивідуального генотипу для всіх 11 локусів МС-ДНК. Для оцінки асоціації
між оцінками d2 (для кожного локусу МС-ДНК) та ознаками відтворення свиноматок було використано коефіцієнти рангової
кореляції Спірмена. Вплив різних градацій оцінок мультилокусної гетерозиготності та оцінки mean d2 було також оцінено на
підставі алгоритму дисперсійного аналізу. Для свиноматок СГПП “Таврійські свині” було відмічено негативні асоціації між гетерозиготністю та ознаками репродукції. Ми робимо висновок, що слід бути обережним при паруванні тварин різного походження
(англійської та угорської селекції), щоб уникнути аутбредної депресії.
Ключові слова: мікросателіти ДНК, кореляції між гетерозиготністю та пристосованістю, аутбредна депресія, ознаки відтворення, свиноматки, велика біла порода

Вступ

але й нейтральних МС-ДНК, більш обґрунтованою
вважається гіпотеза “асоціативного наддомінування”
(associative overdominance) (Jiang et al., 2005; Han et
al., 2013).
Таким чином, основною метою нашої роботи було
вивчення зв’язку між гетерозиготністю (як на рівні
окремих локусів, так й індивідуальною оцінкою мультилокусної гетерозиготності) за 11 локусами МС-ДНК
та ознаками відтворення свиноматок великої білої
породи для виявлення можливого прояву як інбредної, так й аутбредної депресії.

При організації селекційної роботи серед сільськогосподарських тварин значною проблемою є схрещування між близькими родичами, тобто, організмами,
які мають спільного предка і отримали від обох батьків однакові алельні копії ідентичні за походженням
(identical by descent). В геномі нащадків від таких
схрещувань збільшується кількість локусів, що мають
два функціонально подібних алеля і, таким чином,
знижується рівень гетерозиготності. Наслідками цих
процесів є інбредна депресія (inbreeding depression),
що негативно впливає на компоненти загальної пристосованості організму (виживаність, репродуктивний
успіх, ріст та розвиток, тощо), а для сільськогосподарських тварин – ще й рівень продуктивності
(González-Recio et al., 2007; Bjelland et al., 2013; Saura
et al., 2015).
Але з іншого боку не менша увага повинна приділятися аутбридингу, тобто, схрещуванню між віддалено спорідненими особинами, наприклад, особинами
із різних популяцій або підвидів. В цьому випадку
можна очікувати як підвищення загальної пристосованості внаслідок зростання рівня гетерозиготності
(прояв “гібридної сили” – hybrid vigor), так й, навпаки, її зниження, що спричиняється аутбредною депресією (outbreeding depression). Існує три основні механізми, що можуть бути відповідальними за прояв
аутбредної депресії: 1) хромосомні порушення, що
призводять до часткової або повної стерильності гібридів F1; 2) адаптивна диференціація між популяціями; 3) ефект “пляшкового горлечка” (bottleneck effect)
та генетичний дрейф (Frankham et al., 2011).
Мікросателіти ДНК (МС-ДНК) (а точніше, оцінки
гетерозиготності як за окремими маркерами, так й за
комплексом локусів та їх асоціація із пристосованістю) виявилися дуже вдалим інструментом для вивчення генетичних механізмів, що обумовлюють прояв як інбредної, так й аутбредної депресії в популяціях. Прояв такого зв’язку набув визначення “кореляції
між гетерозиготністю та пристосованістю” (heterozygosity-fitness correlations, HFCs) (Singh & Zouros,
1978). Було висунуто дві основні гіпотези для пояснення цього феномену. Вони розглядають важливість
таких типів міжалельної взаємодії, як домінування та
наддомінування (гетерозис), а також нерівноважне
зчеплення між алелями різних генів (Zouros, 1993).
При цьому, оскільки було доведено, що кореляція має
місце не лише із гетерозиготністю структурних генів,

Матеріал і методи досліджень
Дослідження було проведено на поголів’ї свиноматок великої білої породи (ВБП), які утримувалися в
умовах двох господарств: ТОВ “Таврійські свині”
Херсонської області (n = 51) та СГПП “Техмет-Юг”
Миколаївської області (n = 72).
У дослідженнях було використано 11 локусів мікросателітів ДНК, що рекомендовані Міжнародною
спілкою генетики тварин (ISAG) – S0101, S0155,
S0228, S0355, S0386, Sw24, Sw72, Sw240, Sw857, Sw936
та Sw951. Усі лабораторні дослідження було проведено в умовах Лабораторії молекулярних основ селекції
тварин Центру біотехнології та молекулярної діагностики Федерального наукового центру тваринництва
ім. академіка Л. К. Ернста. Методи лабораторного
аналізу детально описано в роботі Lugovoy et al.
(2018).
Для кожного локусу МС-ДНК була визначена кількість гомозиготних та гетерозиготних особин і розрахована оцінка фактичної гетерозиготності на локус
(SLH). Для кожної особини було визначено оцінку
мультилокусної гетерозиготності (MLH), як частка
локусів МС-ДНК, що знаходилися у гетерозиготному
стані від загальної кількості локусів, за якими дану
особину було генотиповано.
Крім того, для кожної свиноматки за кожним локусом МС-ДНК було розраховано оцінки міри d2, як
квадрат різниці між довжиною обох алелів (в кількості тандемних повторів) в індивідуальному генотипі.
Середню мультилокусну оцінку d2 (mean d2) було
розраховано для всіх локусів, за якими дану особину
було генотиповано, згідно методу Coulson et al.
(1998).
Для кожної свиноматки також було оцінено наступні ознаки відтворення: загальна кількість поросят
при народженні (TNB – total no. piglets born), багатоп-
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лідність (NBA – no. piglets born alive), кількість мертвонароджених поросят (NSB – no. of stillborn piglets),
частка мертвонароджених поросят (FSB – freq. of
stillborn piglets) та кількість поросят при відлученні
(NW – no. weaned piglets) протягом перших п’яти
опоросів.
Для перевірки гіпотези щодо відсутності впливу
генотипу (гомо- чи гетерозиготний) за локусом МСДНК на ознаки відтворення свиноматок ВБП було
використано критерій Стьюдента. Для перевірки гіпотези щодо відсутності зв’язку між залежною ознакою
(ознаки відтворення) та мірою d2 було використано
коефіцієнт рангової кореляції Спірмена (Rs). Аналізи
було проведено окремо для кожного господарства,
кожного локусу МС-ДНК та для кожної залежної
ознаки.
Для перевірки гіпотези щодо відсутності зв’язку
між залежною ознакою (ознаки відтворення) та індивідуальними оцінками мультилокусної гетерозиготності (MLH) та середньої мультилокусної оцінки міри
mean d2 було використано алгоритм дисперсійного
аналізу Р.Фішера, де у якості факторної змінної було
використано градації ознак. Оцінки MLH було згруповано у сім класів: менше 0,400, 0,401–0,500, 0,501–
0,600, 0,601–0,700, 0,701–0,800, 0,801–0,90 та більше
0,901. Оцінки середньої мультилокусної оцінки міри
mean d2 також було згруповано у сім класів: менше
5,0, 5,1–10,0, 10,1–15,0, 15,1–20,0, 20,1–25,0, 25,1–30,0
та більше 30,1 тандемних повторів2.
Порівняння частки гомо- та гетерозиготних особин
за кожним локусом МС-ДНК в двох господарствах

було проведено за допомогою точного критерію Фішера (PF), а порівняння оцінок міри d2 – за допомогою
непараметричного тесту Манна-Уітні. Всю статистичну обробку було проведено на підставі посібника
S. Kramarenko et al. (2019) за допомогою програмного
забезпечення STATISTICA v.7 (Stat Soft Inc.)
Результати
Оцінки фактичної гетерозиготності (тобто, частка
особин, які мали гетерозиготний генотип) для досліджених свиноматок ВБП варіювали в значних межах
– від 0,386 (локус Sw240; СГПП “Техмет-Юг”) до
0,812 (локус Sw857; СГПП “Техмет-Юг”), при цьому,
вірогідні відмінності між тваринами з різних господарств було встановлено лише для локусів S0155 та
Sw240. При цьому, особини СГПП “Техмет-Юг” в
обох випадках поступалися свиноматкам з ТОВ “Таврійські свині” (табл. 1).
Оцінки міри d2 також коливалися в досить значних
межах – від 3,75 (локус Sw951; ТОВ “Таврійські свині”) до 75,18 (локус S0355; ТОВ “Таврійські свині”)
тандемних повторів2. Результати непараметричного
тесту Манна-Уітні свідчать, що вірогідні відмінності
між тваринами різних господарств у відношенні оцінок цього показника було відмічено для трьох локусів
– S0155, Sw72 та Sw240. При цьому, в першому та
третьому випадках знову ж таки переважали особини
ТОВ “Таврійські свині”, а для локусу Sw72 вони, навпаки, поступалися свиноматкам СГПП “Техмет-Юг”
(див. табл. 1).

Таблиця 1
Показники мінливості (Mean ± SE) гетерозиготності (SLH) та оцінки міри d2 за локусами МС-ДНК свиноматок
ВБП різних господарств
SLH
d2
ТОВ “Таврійські
СГПП “ТехметТОВ “Таврійські
СГПП “ТехметPF
M-W тест
свині” (n = 51)
Юг” (n = 72)
свині” (n = 51)
Юг” (n = 72)
S0101
0,765 ± 0,060
0,648 ± 0,057
ns
10,67 ± 3,27
16,15 ± 3,30
ns
S0155
0,706 ± 0,064
0,443 ± 0,060
0,005
13,43 ± 2,46
4,20 ± 1,27
3,19**
S0228
0,686 ± 0,066
0,732 ± 0,053
ns
11,27 ± 3,54
10,24 ± 2,61
ns
S0355
0,745 ± 0,062
0,735 ± 0,054
ns
75,18 ± 10,62
47,07 ± 7,27
ns
S0386
0,500 ± 0,071
0,529 ± 0,060
ns
9,34 ± 1,87
7,54 ± 1,18
ns
Sw24
0,633 ± 0,070
0,605 ± 0,075
ns
9,12 ± 4,81
6,98 ± 1,71
ns
Sw72
0,725 ± 0,063
0,706 ± 0,056
ns
6,29 ± 1,23
13,19 ± 1,69
2,22*
Sw240
0,725 ± 0,063
0,386 ± 0,059
< 0,001
29,00 ± 5,20
6,33 ± 2,01
4,52***
0,720 ± 0,064
0,812 ± 0,047
ns
6,66 ± 1,60
11,49 ± 1,69
ns
Sw857
0,667 ± 0,067
0,657 ± 0,058
ns
19,04 ± 4,10
19,90 ± 3,00
ns
Sw936
Sw951
0,647 ± 0,068
0,696 ± 0,056
ns
3,75 ± 0,85
4,81 ± 0,82
ns
Примітка: * – P < 0,05; ** – P < 0,01; *** – P < 0,001; ns – P > 0,05. PF – результати точного критерію Фішера. M-W тест –
результати непараметричного тесту Манна-Уітні.
Локус

З 11 використаних в аналізі локусів МС-ДНК, лише для двох не було встановлено вірогідних відмінностей між особинами із гомо- та гетерозиготним генотипом серед особин обох господарств – для S0155 та
Sw857. Для решти локусів вплив генотипу мав місце
серед особин ТОВ “Таврійські свині” для трьох, а
серед особин СГПП “Техмет-Юг” – для восьми локусів (табл. 2).
Найчастіше вірогідні відмінності було відмічено
для ознак відтворення свиноматок протягом ІІ-го та

ІІІ-го опоросів. Лише для локусу Sw951 такі відмінності стосувалися рівня відтворювальних якостей серед
самих дорослих тварин, яких було використано в
аналізі (IV-го та V-го опоросів).
Характерною особливістю отриманих результатів
є переважання особин із гомозиготним генотипом над
гетерозиготами у відношенні показників багатоплідності (TNB, NBA та NW) та, відповідно, протилежна
картина у відношенні кількості та частки мертвонароджених поросят у гнізді (NSB та FSB). Лише в одному
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випадку (локус Sw936; ТОВ “Таврійські свині”) свиноматки із гетерозиготним генотипом мали вірогідно

меншу кількість мертвонароджених поросят протягом
V-го опоросу.

Таблиця 2
Вплив генотипу (гомо- чи гетерозиготний) за локусами МС-ДНК на ознаки відтворення свиноматок ВБП різних
господарств
Локус
S0101

ТОВ “Таврійські свині” (n = 51)
Ознака
Різниця
ns
-

S0155
ns
S0228
NSB1 (**); FSB1 (*)
Hm < Ht
S0355
ns
S0386
ns
Sw24
ns
Sw72
ns
Sw240
ns
Sw857
ns
NSB5 (*)
Hm > Ht
Sw936
Sw951
NBA4 (*); NBA5 (*)
Hm > Ht
Примітка: Hm – гомозиготний генотип; Ht – гетерозиготний генотип

Для всіх досліджених локусів МС-ДНК було встановлено наявність вірогідного зв’язку між оцінками
міри d2 за локусами МС-ДНК та ознаками відтворення
свиноматок ВБП, хоча, знову ж таки, серед особин
ТОВ «Таврійські свині» така асоціація зустрічалася
значно рідше, ніж серед особин СГПП “Техмет-Юг”
(табл. 3).
Отримані результати у більшості випадків свідчать
про зниження показників багатоплідності та, відповідно, збільшення кількості/частки мертвонароджених
поросят у гнізді із зростанням оцінок міри d2, тобто, із

СГПП “Техмет-Юг” (n = 72)
Ознака
TNB2 (*); NBA2 (**); NW2 (**)
TNB3 (*); NBA3 (*); NW3 (*)
ns
ns
NW3 (*)
NSB3 (*); FSB3 (*)
TNB3 (**); NBA3 (***); NW3 (*)
TNB2 (*); NBA2 (*); NW2 (*)
NW1 (**); NBA3 (*)
ns
NW1 (*)
NW4 (*); NW5 (*)

Різниця
Hm > Ht
Hm > Ht
Hm > Ht
Hm < Ht
Hm > Ht
Hm > Ht
Hm > Ht
Hm > Ht
Hm > Ht

зростанням ступеню відмінності між довжиною обох
алелів в індивідуальному генотипі.
Протилежну картину було відмічено лише при дослідженні локусів Sw857 (для обох господарств) та
Sw951 (для ТОВ “Таврійські свині”). В цих випадках
зростання оцінок міри d2 призводило до збільшення
загальної кількості поросят при народженні протягом
І-ІІ-го та IV-го опоросів, відповідно. Аналогічні (за
сенсом) результати було відмічено для кількості/частки мертвонароджених поросят у гнізді свиноматок ТОВ “Таврійські свині” протягом IV-го (локус
Sw240) та V-го (локус Sw936) опоросів (див. табл. 3).

Таблиця 3
Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена (Rs) між оцінками міри d2 за локусами МС-ДНК та ознаками відтворення свиноматок ВБП різних господарств
Локус
S0101
S0155
S0228
S0355

ТОВ “Таврійські свині” (n = 51)
ns
ns
NSB1 (0,387*), FSB1 (0,377*)
ns

S0386
Sw24
Sw72

ns
ns
ns

Sw240
Sw857
Sw936

NSB4 (-0,402*); FSB4 (-0,407*)
TNB1 (0,344*)
NBA2 (-0,331); TNB5 (-0,445**);
NSB5 (-0,333*)
TNB4 (0,338*)

Sw951

СГПП “Техмет-Юг” (n = 72)
TNB3 (-0,303*), NBA3 (-0,311*)
TNB1 (-0,247*)
ns
NSB2 (0,403**); FSB2 (0,404**);
NW2 (-0,371**); NBA3 (-0,359*);
NW3 (-0,378*)
NSB5 (0,639*); FSB5 (0,635*)
TNB3 (-0,543**); NBA3 (-0,593***); NW3 (-0,405*)
TNB2 (-0,298*); NBA2 (-0,309*);
NW2 (-0,277*)
NW1 (-0,375**)
TNB2 (0,283*)
NW1 (-0,260*)

NW1 (-0,323*); NW4 (-0,559*);
NSB1 (0,292*); FSB1 (0,289*)
Примітка: наведено лише вірогідні оцінки коефіцієнту рангової кореляції Спірмена

Таким чином, в більшості випадків було зафіксовано прояв негативних HFCs.
Що стосується індивідуальних оцінок мультилокусної гетерозиготності (MLH) та оцінок міри mean d2
за локусами МС-ДНК серед свиноматок ВБП з обох

господарств, то, в цілому, особини СГПП “ТехметЮг” характеризувалися більш низьким рівнем генетичної мінливості, але вірогідні відмінності було
встановлено лише у відношенні міри mean d2 (непараметричний тест Манна-Уітні: P < 0,05).

Scientific Messenger LNUVMB. Series: Agricultural sciences, 2021, vol. 23, no 95

48

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 2021, т 23, № 95

Таблиця 4
Показники мінливості (Mean ± SE) індивідуальних оцінок мультилокусної гетерозиготності (MLH) та оцінок
міри mean d2 за локусами МС-ДНК свиноматок ВБП різних господарств
Показник
MLH
mean d2

ТОВ “Таврійські свині” (n = 51)
min – max
Mean ± SE
0,200 – 1,000
0,683 ± 0,022
1,82 – 39,45
17,64 ± 1,45

СГПП “Техмет-Юг” (n = 72)
min – max
Mean ± SE
0,200 – 1,000
0,625 ± 0,020
0,56 – 32,20
13,26 ± 0,92

Розподіл за індивідуальними оцінками мультилокусної гетерозиготності (MLH) за локусами МС-ДНК
свиноматок ВБП різних господарств мав асиметричну
форму із довгим “хвостом” у бік низьких значень

M-W тест
ns
2,22*

(рис. 1А). Очікувано, частка особин у СГПП “ТехметЮг” із дуже високими оцінками MLH (вище 0,800)
була майже вдвічі нижче, ніж серед свиноматок ТОВ
“Таврійські свині”.
A

B

Рис. 1. Розподіл індивідуальних оцінок мультилокусної гетерозиготності (А) та міри mean d2 (В) за локусами
МС-ДНК свиноматок ВБП різних господарств: Р1 – ТОВ “Таврійські свині”; Р4 – СГПП “Техмет-Юг”
господарстві – СГПП “Техмет-Юг” (для NBA3: F6; 39 =
2,34; P = 0,050; для NW3: F6; 38 = 2,80; P = 0,024). При
цьому, середні оцінки ознак відтворення були найбільшими для тварин із індивідуальними оцінками мультилокусної гетерозиготності, що знаходилися в
межах 0,401–0,500 та знижувалися із зростанням рівня гетерозиготності особин. З іншого боку, багатоплідність свиноматок також мала тенденцію до зниження
серед тварин із дуже низькими оцінками мультилокусної гетерозиготності (рис. 2А).

Що стосується особливостей розподілу за індивідуальними оцінками міри mean d2 за локусами МСДНК, то для свиноматок СГПП “Техмет-Юг” він має
унімодальну асиметричну форму з довгим “хвостом”
у бік високих оцінок. Для особин ТОВ “Таврійські
свині” цей розподіл має бімодальну форму (рис. 1В).
Вірогідний вплив індивідуальних оцінок мультилокусної гетерозиготності (MLH) було встановлено
лише на багатоплідність та кількість поросят при
відлученні протягом ІІІ-го опоросу і лише в одному
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A

B

Рис. 2. Вплив індивідуальних оцінок мультилокусної гетерозиготності (А) та оцінок міри mean d2 (В) за
локусами МС-ДНК на ознаки відтворення свиноматок ВБП ІІІ-го опоросу в умовах СГПП “Техмет-Юг”
для локусу Sw857 зростання оцінок міри d2 призводило до збільшення загальної кількості поросят при
народженні протягом І-ІІ-го опоросів (табл. 3), що
свідчить про прояв позитивних випадків HFCs. Одночасне існування в популяції позитивних та негативних
випадків кореляції між гетерозиготністю (за різними
генетичними маркерами) та компонентами виживаності раніше вже було показано при дослідженні популяції колючки триголкової (Gasterosteus aculeatus) із
естуарію р. Святого Лаврентія (Канада) (Lieutenant‐Gosselin & Bernatchez, 2006). Різний напрямок
HFCs може бути також пов’язаним із типом генетичного маркера. При дослідженні синиці блакитної
(Cyanistes caeruleus) із Австрії було показано, що
вплив MLH на виживаність за нейтральними та функціональними локусами мав різний напрямок
(Olano‐Marin et al., 2011b). Негативний вплив функціональних локусів краще пояснювався локальними
ефектами, а позитивний вплив нейтральних маркерів
міг відображати ефект інбридингу в популяції. Тому,
негативні HFCs можуть бути проявом впливу окремих
локусів чи аутбредної депресії. При цьому, щоб HFC
відображала вплив аутбридингу, мультилокусна гетерозиготність, виміряна за допомогою МС-ДНК локусів, повинна відображати гетерозиготність загального
геному та рівень індивідуального інбридингу (або
аутбридингу) (Olano‐Marin et al., 2011b).

Характерно, що вплив індивідуальних оцінок міри
mean d2 за локусами МС-ДНК на багатоплідність як
при народженні, так й при відлученні, що також було
встановлено для свиноматок під час ІІІ-го опоросу,
був значно сильнішим (у всіх випадках: P = 0,001–
0,014). Таким чином, не стільки факт гетерозиготності
впливав на ознаки відтворення свиноматок, скільки
ступінь відмінностей в довжині алелів в індивідуальному генотипі.
В цілому, спостерігалася вірогідна тенденція до
зниження рівня багатоплідності свиноматок ВБП із
зростанням індивідуальних оцінок міри mean d2 за
дослідженими локусами МС-ДНК, що може слугувати проявом аутбредної депресії (рис. 2В).
Обговорення
В нашому дослідженні було встановлено, що ознаки відтворення (багатоплідність при народженні та
відлученні, а також кількість/частка мертвонароджених поросят у гнізді) були вищими (для мертвонародження, відповідно, нижчими) серед свиноматок ВБП,
що мали гомозиготний генотип за більшістю використаних в аналізі локусів МС-ДНК (див. табл. 2). Таким
чином, кореляція між гетерозиготністю та ознаками
відтворення мала негативний знак, тобто, ми маємо
справу з проявом негативних випадків HFCs. Лише
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В переважній більшості робіт, що розглядали
вплив різних оцінок гетерозиготності (коефіцієнт
інбридингу, гетерозиготність та оцінки міри d2 як для
окремих структурних генів та локусів МС-ДНК, так й
їх мультилокусна оцінка) на ознаки тварин, що розводяться в штучних умовах – риб (Appleyard et al.,
2001), хутрових звірів (Kashtanov et al., 2003), курей
(Liu et al., 2006) та качок (Agatep, 2015), свиней (Wu et
al., 2001; Liu et al., 2003; Jiang et al., 2005; Zhang et al.,
2005; Iversen et al., 2019), кіз (Han et al., 2013), коней
(Curik et al., 2003; Luís et al., 2007), домашніх овець
(Smith et al., 2012; Valilou et al., 2016), яків (Jiang et al.,
2004) та свійської худоби (Driscoll et al., 2011) – найчастіше відмічалось переважання гетерозиготних
особин над гомозиготними. Хоча у випадку тилапії
було встановлено, що особини, гомозиготні за локусом UNH146, переважали гетерозигот за довжиною та
масою тіла (Appleyard et al., 2001).
Для природних популяцій прояв негативних випадків HFCs не рідкість, хоча вони реєструється значно
рідше, ніж випадки позитивного зв’язку між гетерозиготністю та компонентами пристосованості (див.
огляд Chapman et al., 2009). Крім того, негативні випадки HFCs частіше реєструвалися при аналізі малочислених вибірок та при використанні у якості оцінки
рівня гетерозиготності індивідуальні оцінки mean d2
(Chapman et al., 2009), що також підтверджується
отриманими нами результатами.
Доведено, що залежність між оцінками гетерозиготності та компонентами пристосованості (в т.ч., й
ознаками відтворення) має криволінійну форму, як це
було показано при дослідженні окуня синьозябрового
(Lepomis macrochirus) в озері Opinicon (Канада) (Neff,
2004). Таким чином, можна очікувати, що пристосованість буде збільшуватися із зростанням рівня гетерозиготності особин, але після досягнення максимуму
буде вже знижуватися із подальшим зростанням рівня
гетерозиготності. Отримані нами результати (див.
рис. 1А) повністю узгоджуються з цією гіпотезою,
враховуючи, що особини з низькими індивідуальними
оцінками мультилокусної гетерозиготності в дослідженій вибірці свиноматок (із СГПП “Техмет-Юг”)
були не чисельні й, відповідно, ліва частина цієї залежності є “обрізаною”.
Дійсно, більшість досліджень, що відмічали вірогідні випадки HFCs, вказували на лінійний, позитивний зв’язок між мірами індивідуальної гетерозиготності та ознаками, що пов’язані із пристосованістю,
тобто, більш високий рівень гетерозиготності мав
позитивний прояв (Chapman et al. 2009). Рідше відмічався негативний вплив гетозиготності, що може бути
проявом криволінійного зв’язку між гетерозиготністю
та ознаками, тобто, особини із проміжним рівень гетерозиготності мали перевагу над особинами із дуже
низьким, чи дуже високим рівнем гетерозиготності
(Marshall & Spalton, 2000; Neff, 2004; Olano‐Marin et
al., 2011a).
З іншого боку, в господарстві СГПП “Техмет-Юг”
використовувалися дві групи тварин, які відрізняються за походженням – свині англійської та угорської
селекції. Більшість тварин, яких було досліджено, є
різними варіантами схрещування між ними (F1, F2,

BC1 та ін.). Для таких помісних тварин може проявлятися порушення генних комплексів, що були сформовані внаслідок тривалої селекційної роботи із кожною
групою плідників, результатом якого і є аутбредна
депресія, що супроводжувалася зниженням ознак
відтворення при схрещуванні дуже генетично віддалених особин (див. рис. 2В).
Крім того, висока гетерозиготність може бути
пов’язана зі зниженням пристосованості в ситуаціях,
коли діє аутбредна депресія, але це вимагає схрещування між локально адаптованими популяціями
(Richardson et al., 2004), якими в нашому випадку є
групи плідників різного походженні – англійської та
угорської селекції, відповідно. В роботі A. Kyslynska
(2012) відмічено наявність суттєвих відмінностей
щодо особливостей терморегуляції організму свиней
угорської та англійської селекції в умовах півдня
України. Крім того, помісні тварини, що походили від
схрещування свиней англійської та угорської селекції
вірогідно поступалися ровесницям, які мали батьками
лише тварин угорської селекції, за середньодобовим
приростом та довжиною напівтуші (Kislinskaya, 2013).
Характерно, що в ТОВ “Таврійські свині” використовувалися лише свині великої білої породи англійської
селекції.
Встановлені нами вірогідні зв’язки між індивідуальними оцінками гетерозиготності свиноматок ВБП за
локусами МС-ДНК та ознаками відтворення мали
місце лише протягом ІІІ-го опоросу, тобто, віку, коли
багатоплідність свиноматок досягає свого максимуму.
Раніше, при досліджені альпійського козла (Capra
ibex) також було встановлено, що вплив MLH мав
віково-специфічний характер (von Hardenberg et al.,
2007).
Крім того, елементи штучного відбору (індивідуальне вибракування) можуть бути відповідальними за
формування негативних випадків HFCs. Є висока
ймовірність того, що після І-го та ІІ-го опоросів були
вибракувані свиноматки, більшість яких мала низькі
показники багатоплідності та оцінки гетерозиготності
одночасно, що й призвело до формування негативного
зв’язку у свиноматок протягом ІІІ-го опоросу. Підтвердженням цієї гіпотези є той факт, що оцінки коефіцієнту рангової кореляції (Rs) між гетерозиготністю та
ознаками багатоплідності серед всіх першоопоросок
були невірогідними. Але, якщо при розрахунках не
враховувалися першоопороски, яких було потім вибракувано, то відповідні оцінки коефіцієнту рангової
кореляції (Rs) ставали вірогідними (P < 0,05) та мали
негативний знак. Аналогічну ситуацію було відмічено
раніше при досліджені тетерука євразійського
(Lyrurus tetrix). Було показано (Soulsbury & Lebigre,
2018), що до відбору загальний зв’язок із пристосованістю самиць формував позитивні HFCs. Однак, після
того, як відбір за життєздатністю елімінував з популяції самиць з низькою гетерозиготністю та випадкову вибірку інших самиць (біля 20 %), загальний
зв’язок мав негативний знак.
Для популяції антільської горлиці (Zenaida aurita)
на о-ві Барбадос було встановлено наявність вірогідної негативної кореляції між індивідуальними оцінками MLH та станом тіла (body condition) серед юве-
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нільних особин (тобто, гомозиготні особини мали
кращі показники оцінки стану тіла, ніж гетерозиготні), що свідчить про прояв аутбредної депресії. Серед
дорослих особин така закономірність була відсутня
(Monceau et al., 2013).
Висновки
Нами було встановлено переважання особин із гомозиготним генотипом над гетерозиготами у відношенні показників багатоплідності (TNB, NBA та NW)
та, відповідно, протилежна картина у відношенні
кількості та частки мертвонароджених поросят у гнізді (NSB та FSB). В найбільшому ступені це було характерно для особин СГПП “Техмет-Юг”. Таким чином, кореляція між гетерозиготністю та ознаками
відтворення мала негативний знак, тобто, ми маємо
справу з проявом негативних випадків HFCs. Ми робимо висновок, що слід бути обережним при паруванні тварин різного походження (англійської та угорської селекції), щоб уникнути аутбредної депресії.
Перспективи подальших досліджень. Планується
провести дослідження асоціації між гетерозиготністю
за локусами МС-ДНК та ознаками відтворення свиноматок української м’ясної породи для виявлення
можливого прояву як інбредної, так й аутбредної
депресії.
Подяки. Робота виконана в рамках фінансування
за держбюджетними тематиками Міністерства освіти і
науки України (номера державної реєстрації –
0119U001042 та 0121U109492).
Відомості про конфлікт інтересів. Автори стверджують про відсутність конфлікту інтересів щодо
їхнього вкладу та результатів досліджень.
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Carp is one of the few fish farms for which a wide range of technologies has been developed: from extensive, with minimal human intervention in the formation of fish productivity of the reservoir, to intensive,
with the most controlled production conditions. Carp has many biological features, enhanced by centuries
of breeding work, making this fish extremely “technological”, able to more or less fully realize the genetically determined bioproductive properties of different breeding technologies. Technologies for growing
commercial carp according to the level of intensification of the production process can be divided into
extensive (grazing), semi-intensive, intensive, and continuous, as a distinct type of intensive technology for
growing carp in ponds and pools. Extensive technology assumes that the fish will feed exclusively on natural
food, zooplankton, and bottom fauna. In this case, the cost of growing carp will be the lowest; the fish will
be called “ecological”, but the growth of individuals will be insignificant. Semi-intensive technology assumes that carp feed on natural feeds, and their energy needs are met by providing carbohydrate additives
to feed. Intensive technology believes that carp feeding with compound feeds with high protein content is
used, which allows achieving productivity of 3–20 tons/ha. This system requires the highest costs, although
it gives the highest performance. The pond must provide additional aeration and water flow to prevent
contamination of the reservoir and the development of fish diseases. The main disadvantage of popular carp
growing technologies is their staging. All operations are carried out strictly one after another in specialized
ponds. Moreover, each stage ends with the descent of the tanks, and the fish are transplanted several times
from one to another (from spawning to juvenile, from them to nursery). During this, the carp is injured,
which negatively affects its productivity and inevitably leads to waste. To remedy this, fish farming is now
using continuous rearing technology. The choice of technology for growing carp is a responsible task on
which the profitability of fisheries depends.
Key words: extensive (grazing) technology, intensive technology, semi-intensive technology, continuous
technology, carp, fish farming, fish productivity, ponds, reservoir, polyculture, artificial feed.

Технології вирощування коропа та їх особливості
Ю. В. Лобойко, Є. О. Барило, Ю. Р. Вачко, Б. С. Барило, І. Р. Рачківська
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів,
Україна
Короп – один із тих небагатьох об’єктів рибництва, для одержання товарної продукції якого розроблено широкий спектр технологій: від екстенсивних, з мінімальним втручанням людини у процес формування рибопродуктивності водойми, до інтенсивних,
з максимально контрольованими умовами виробництва продукції. Короп має ряд біологічних особливостей, підсилених багатовіковою селекційною роботою, які роблять цю рибу надзвичайно «технологічною», здатною більш-менш повно реалізувати генетично
обумовлені біопродуктивні властивості за різних технологій вирощування. Технології вирощування товарного коропа за рівнем
інтенсифікації виробничого процесу можна розділити на екстенсивну(випасну), напівінтенсивну, інтенсивну та безперервну, як
окремий різновид інтенсивної технології вирощування коропа в ставах і басейнах. Екстенсивна технологія передбачає, що риба
буде харчуватися виключно натуральними кормами, тобто зоопланктоном, фауною дна і т. д. У такому випадку витрати на
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вирощування коропа будуть найменшими, риба буде що називається «екологічною», але й приріст особин буде незначним. Напівінтенсивна технологія передбачає, що короп харчується натуральними кормами, а його потреба в енергії задовольняється завдяки
підгодівлі вуглеводними добавками до кормів. Інтенсивна технологія передбачає, що застосовується годування коропів комбікормами з високим вмістом білків, що дозволяє досягти продуктивності в 3–20 тонн/га. Ця система вимагає найбільших витрат,
хоча і дає найвищу продуктивність. При цьому в ставі необхідно забезпечити додаткову аерацію і проточність води, щоб не
допускати забруднення водойми і розвитку хвороб риб. Головним недоліком популярних технологій вирощування коропа є їх етапність. Всі операції здійснюються одна за одною в спеціалізованих ставах. Причому кожна стадія завершується спуском резервуарів, і риба при цьому кілька разів пересаджується з одного в інший (з нерестових у малькові, з них – у вирощувальні і т.д.). Під час
цього короп травмується, а це негативно впливає на його продуктивність і неминуче призводить до зниження виживаності. Щоб
усунути це, зараз в рибництві застосовують безперервну технологію вирощування. Вибір тої чи іншої технології вирощування
коропа – відповідальне завдання, від якого залежить прибутковість рибогосподарської діяльності.
Ключові слова: екстенсивна (випасна) технологія, інтенсивна технологія, напівінтенсивна технологія, безперервна технологія,
короп, вирощування риби, рибопродуктивність, стави, водосховища, полікультура, штучні корми.

Introduction

When growing carp fish on natural feed for grazing
(without feeding artificial meals) next to the carp, an
important place is given to the optimal set of objects of
the multi-culture of fish with a different spectrum of nutrition, in particular, herbivorous fish – white and variegated silver carp, grass carp, and buffalo, pilengas, etc.
These fish farms have a high potential for growth (Chirwa
et al., 2017). There is no or weak competition between
them for feeding on natural fodder bases. In these conditions, particular importance is attached to the choice of
the optimal ratio of objects of fish multi-culture, taking
into account their trophic levels and the directional formation of the natural forage base of ponds (Van Niekerk
& Moloi, 2018).
Starting with a water temperature of 7 °С, mineralnitrogen and phosphorus fertilizers are added to the pond
water to ensure organic and mineral substances. Throughout the growing season, regular (every 10–15 days) analysis of the content in the water of such vital for the work of
the natural ecosystem ponds of nutrients as nitrogen and
phosphorus (Shava & Gunhidzirai, 2017). According to
the biological need, mineral fertilizers are applied to the
ponds, bringing the level of nitrate-nitrogen in the water
to 2 mgN/l and phosphorus to 0.5 mgP/l (Shava & Gunhidzirai, 2017). To prevent and improve the ecological
condition of ponds during the growing season once a
month, and if necessary – more often carry out their liming at a rate of not more than 150 kg/ha per application
(Kovalenko et al., 2014).
Subject to the implementation of these measures and
regular fish farming and biological control in the ponds,
the grazing form of carp farming achieves optimal indicators of development of the natural feed base, due to which
fish are raised. The average seasonal biomass of natural
fodder base in ponds should not be lower: for phytoplankton – 20–30 mg/l (but not higher than 80 mg/l); zooplankton – 8–12 mg/l; zoobenthos – 3–5 g/m2 (Vachko et al.,
2020).
Experience shows that the productive potential of
ponds in the conditions of grazing technology of carp
breeding in the optimal polyculture (both species and
quantitative ratio) taking into account the trophic levels of
fish and the implementation of these intensification
measures allow obtaining fish productivity 1–1.5 t/ha
(Ianinovych et al., 2010).
A positive feature of this technology is its resourcesaving nature, due to the maximum realization of its bioproductive potential of the reservoir and, accordingly,
the minimum amount of financial costs associated with

In technological practice, many technological schemes
of fish farming at different stages have been developed.
Given the specific natural and economic conditions, one
or another scheme can be adopted with an economic assessment of each option at all stages of production. Each
technology provides a comprehensive combination and
cooperation of aquaculture production and integrated
material and labor resources. Fish and fish products must
meet specific requirements regarding their quantity, quality, and cost. Considerable attention should be paid to the
optimization of production processes and production, the
introduction of resource-saving techniques, fuller use of
resource potential, accelerating the payback period of
capital investments, the efficiency of fixed assets and
working capital, mechanization and automation of production processes, rational use of biological resources
(Rahman, 2015; Vachko et al., 2020; Vodianitskyi et al.,
2020; Kofonov et al., 2020; Prychepa et al., 2021;
Hrynevych et al., 2021).
One of the main advantages in breeding and growing
carp is its simplicity: this heat-loving fish, however, tolerates winter well, hibernating, low oxygen levels, and poor
water flow. Carp does not go through food: it gets its food
at all levels of the water layers of the reservoir – from the
bottom to the surface, feasting on insect larvae, slugs,
tadpoles, algae, and plants, and others (Ianinovych et al.,
2010; Al-Jader & Al-Sulevany, 2012). This type of fish is
also characterized by rapid growth, and an already oneyear-old individual can reach a mass of 1 kg. Females are
characterized by high fertility; depending on their age and
the water temperature of the reservoir, they can sweep up
to 1.5 million eggs (Vseticková et al., 2012). The purpose
of this article is to explore general information about the
various technologies of carp farming, their advantages,
and difficulties that may arise when choosing a technology and in the process of its use.
Results and Discussion
Extensive (Grazing) Technology
In current conditions in many fisheries, there are some
changes in technologies and methods of fish farming.
Their main goal is to ensure resource conservation in fish
farming, maximum use of the biological potential of water bodies, the more comprehensive introduction of fish
polyculture with their grazing content, reduction of the
use of feed and fertilizers, etc (Balami & Pokhrel, 2020).
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the technological process of carp farming (Bekh, 2009).
In addition, marketable fish products obtained by this
technology may fall into the category of organically pure
products because fish do not use artificial feed for feeding
carp. Stimulate the development of forage organisms in
the reservoir mainly uses organic fertilizers of local
origin, particularly fresh manure or humus of cattle
(Hadjinikolova, 2008; Loboiko, 2020).
In current conditions, when there is an acute shortage
of natural resources and, first of all, water resources on
the planet, the question of their rational use becomes
especially urgent. The use of reservoirs comprehensively
(for fish breeding purposes, for irrigation, for growing
carps) allows you to minimize the cost of land areas and
the consumption of fresh water for obtaining various fish
products (Vachko, 2020). In addition, it has become relevant to obtain environmentally friendly food products for
which production technologies have not yet been sufficiently developed in modern conditions.
To obtain environmentally friendly products in integrated biotechnology, the following restrictions are introduced:
- restrictions on the stocking density of farmed objects, and for fish farming, a return to carp production in
pasture aquaculture;
- using methods of natural reproduction, without the
use of hormones and antibiotics;
- restriction in the use of feed additives, for carp this is
the widespread use of the natural food base of reservoirs
for growing;
- refusal to use inorganic fertilizers;
- prevention of diseases through prophylaxis instead
of treatment with the help of synthetic drugs and antibiotics (for carp, this is the improvement of fish farms by
means of flying ponds);
- rejection of the use of herbicides, synthetic pesticides, and in fish farming – the use of biological ameliorators in the fight against overgrowth of ponds and rice
paddies;
- limiting energy consumption during water injection,
over-tillage and water use (Hadjinikolova, 2007; Bekh,
2015; Ćirić, 2015).
Due to the rise in prices for concentrated fish feed and
heat and energy sources, a decrease in the profitability of
pond fish production is observed. The increase in the cost
of growing marketable fish negatively affects its competitiveness, and difficulties arise in the sale of products. In
the current economic conditions, resource-saving fish
farming technologies are becoming especially relevant,
which make it possible to significantly reduce the costs of
expensive concentrated feed and, as a result, reduce the
cost of growing a unit of fish products (Vachko, 2020).
The experience of the countries of the near and far
abroad shows that the pasture technology of fish farming
and especially its modifications, taking into account local
soil and climatic conditions, allow, without the use of
concentrated feed, to achieve fish productivity from a unit
area sufficient for the recognition of production as highly
profitable (Van Niekerk, 2018). So, in South America,
Asia, Africa, due to the use of polyculture of fish from
local aboriginal species and introduced species – herbivorous fish, without fertilizers, it is possible to achieve fish

productivity up to 300 kg/ha (Loboiko, 2020). Stimulating
the development of the feed base of ponds by introducing
mineral and organic fertilizers allows increasing fish
production up to 2–3 t/ha (Bekh, 2009; Bekh & Oleshko,
2015).
The disadvantage of this technology is the relatively
low fish productivity and, accordingly, revenue per unit
area of the reservoir, compared to other technologies,
where to increase the yield of fish products used carp
feeding artificial feed, more intensive use of fertilizers,
and many other means to intensify production (Ćirić et
al., 2015). Under grazing technology, the share of indirect
costs in the cost of production of marketable products,
such as rent for the use of water, costs for fish protection,
water use, wages, administrative fees, will be much higher than for intensive technologies (Koba et al., 2013).
At the same time, grazing technology under many
conditions may be the only possible form of fishery use of
the reservoir. In particular:
- when growing carp in a non-draining reservoir, not
adapted for intensive fishing (stiffness and complex relief
of the reservoir bottom, significant development of thickets of higher aquatic vegetation), when it is impossible to
catch a sufficient number of fish;
- when growing carp in a fishery reservoir of complex
use, when, according to the requirements of the primary
water user, feeding fish in it and taking measures to intensify the development of natural feed base is prohibited
(for example, in a drinking water reservoir or a technical
reservoir with high primary water quality requirements)
(Ianinovych et al., 2010).
Intensive technology
Intensive technology of carp farming provides a significant increase in fish productivity and, accordingly, an
increase in revenue per unit area of the reservoir due to
the simultaneous application of a set of measures:
- the use of high density of carp planting, which far
exceeds the capacity of the reservoir to provide aliens
with natural food (Martseniuk, 2017; Mojer et al., 2021);
- intensive feeding of carp with artificial feed mixtures;
- formation of the optimal composition of fish polyculture, to make fuller use of different groups of natural
forage organisms of the reservoir (Kolesnyk, 2011);
- fertilization of the reservoir to intensify the development of natural fodder base;
- maintaining the parameters of the quality of the
aquatic environment for carp fish within the optimal values due to regular water exchange in the ponds, the introduction of quicklime into the ponds (Martseniuk, 2017);
- carrying out many treatment and prevention
measures due to the high risk of carp diseases with its
high density in the reservoir and the low level of provision of carp fish with natural food, the most complete in
terms of quality composition (Szücs et al., 2007).
The yield of marketable fish products per unit area of
the reservoir by intensive fish farming technology significantly exceeds the value of natural fish productivity of the
reservoir. It will depend on the degree of intensification of
the production process and ensuring the required quality
of the aquatic environment (Li et al., 2013). Fish production of fully drained and well-supplied ponds by intensive
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The traditional technology for producing fish products
in fish farms provides for many stages: obtaining offspring from fish, raising young animals, their wintering,
and obtaining marketable (table) fish (Koba et al., 2013).
Each step takes place in an age-appropriate reservoir.
When transplanting from one pond to another, carp are
caught, counted, sometimes processed in salt or other
baths, transported over considerable distances in various
containers (Martseniuk, 2017). During such operations,
the fish is stressed and traumatized. As a result, after
planting in a reservoir, carp grows poorly for a long time.
In addition, early planting of carp in wintering ponds
excludes their feeding in the autumn period when temperatures are sufficient for feeding.
The technology of continuous cultivation of carp
products makes it possible to reduce the production stages. Also, an increase in the duration of the growing season
for growing carp leads to a higher mass and contributes to
better preparedness for prolonged winter starvation (Lu et
al., 2020). Continuous rearing means that juveniles are
immediately planted in feeding ponds (Martseniuk, 2017).
In them, young of the year feed until late autumn, hibernate, then marketable fish are grown here. Transplants
from nursery and wintering ponds, which is typical for
traditional technologies, are excluded in this case. Carp
larvae are obtained by natural spawning or by factory
methods, depending on weather conditions (Pshenychnyi
et al., 2009; Al-Humairi et al., 2020).
Semi-intensive Technology
The semi-intensive technology of carp farming can be
considered as a transitional form from grazing to intensive
technology. This technology uses the positive aspects of
the two previous ones: from grazing technology – the
possibility of fuller use of the bioproductive potential of
the reservoir (application of fish culture and fertilization
of the reservoir), from intensive technology – the possibility of increasing fish yields by feeding artificial feed the
main object of fish farming (Marković et al., 2016). In
contrast, the intensive semi-intensive technology considers carp feeding with artificial feed as not the main but an
additional means of intensifying production. Rather, it is
not about intensive feeding. Still, rational, economically
feasible feeding of carp with feed grain, grain processing
waste, and inextensive artificial feed mixtures, usually
locally produced, the fish productivity of carp can be 2–3
times higher than the biological productivity of a particular reservoir carp (Kovalenko et al., 2014). In this case,
the productivity will be higher, approximately 700–
1400 kg/ha. However, this diet does not fully meet the
need of carp for protein. Thus, this technology and grazing can be attributed to the category of resource-saving
technologies for the production of marketable fish products.
According to the semi-intensive technology of fish
farming, it is possible to obtain 1000–1200 kg of fish per
hectare per unit area of a fully drained reservoir, of which
carp will account for about half of the products
(Ianinovych et al., 2010). For a non-draining reservoir,
this indicator will depend on many factors, particularly on
the level of suitability of the reservoir for commercial
fishing, the methods and tools used for fishing, and the
intensity of their use. Semi-intensive carp farming tech-

technology (namely in such ponds and you can use this
technology) from 1 ha during the growing season can be
2000–2500 kg of carp fish even more (Ianinovych et al.,
2010). As the main object of fish farming by intensive
technology, the share of carp in the total catch will be 60–
75 % or more (Rahman, 2015).
The advantage of intensive technology is a significant
reduction, compared to grazing and semi-intensive technologies, the share of costs in the cost of marketable
products that do not directly affect the number of farmed
fish but are required to ensure the production process
(rent mentioned above, water use, administrative costs),
due to their “dissolution” in a more significant amount of
carp grown (Nikolova, 2013).
The “disadvantages” of this technology include:
- the need to attract significant financial resources to
ensure the production process (for the purchase of feed,
fertilizers, medicines, fish stocking (Hrynzhevskyi &
Pshenychnyi, 2007);
The increase in fish productivity of the pond is not
equal to the rise in fish stocking density. In addition,
when receiving each additional kilogram of fish products
per unit area of the reservoir, the specific costs of artificial feed per unit of fish growth increase faster than fish
productivity (Pshenychnyi et al., 2009);
- reduction of the average marketable weight of carp
fish with increasing density of their landing due to the
removal of living space and reducing the level of provision of utterly natural feed. It is known that in modern
market conditions to obtain an economic result, the factor
of fish quality is more important than its quantity
(Martseniuk, 2017);
- commercial fish from intensively exploited fish
ponds are unlikely to fall under the category of organic
products because of their cultivation. They use intensive
feeding with artificial feed, lime is added to ponds, mineral fertilizers containing some toxic elements that accumulate in fish, use many medicinal drugs for disease
prevention (Gyalog et al., 2017).
Only unique reservoirs are suitable for the use of intensive carp production technology: fully draining ponds
with a well-planned bed, with a reliable source of water
supply, which will provide the technological need for a
sufficient amount of good quality water (Kolesnyk, 2011).
Adequate financial resources, good quality, and, at the
same time, inextensive artificial feed, reliable fisheries,
and a well-thought-out marketing policy are also prerequisites for achieving an acceptable result (Khan et al.,
2016).
Continuous Cultivation Technology
Intensive technology of carp growing in modern conditions is combined with continuous technology. According to the so-called continuous technology, a simpler
scheme for growing carp has been proposed in recent
years. The technology is called continuous primarily
because the cycle of carp rearing is not interrupted by
transplanting it from pond to pond (Nikolova, 2013;
Chirwa et al., 2017). At the same time, only juvenile and
feeding (and in some cases only feeding) ponds are involved. It provides for the rearing of juvenile carp to a
mass of 1–2 g and its further cultivation without transplants in one pond for two years (Ross et al., 2008).
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nology can be used in fish ponds and small reservoirs of
complex use. It is allowed to use fish feed, fertilize the
pond, and are more or less suitable for intensive fishing in
quantities that ensure profitability (Kestemont, 1995;
Hrynzhevskyi & Pshenychnyi, 2007; Bekh, 2009).
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Conclusions
Carp farming technologies range from grazing in natural and artificial reservoirs for fishery purposes to intensive cultivation with the feeding of fish with synthetic
feed mixtures in ponds and pools with varying degrees of
control over the quality of the aquatic environment. Technologies for growing commercial carp according to the
level of intensification of the production process can be
divided into grazing, semi-intensive, intensive, and industrial, as a distinct type of intensive technology for growing carp in swimming pools.
The extensive or grazing technology of carp farming
is designed for the fullest possible use by cultivars of their
feed resources of fish ponds without feeding fish with
artificial feed mixtures. It is based on the targeted formation of the natural feed base of reservoirs and the appropriate set of cultivated fish in the context of the need
to optimize and rational use of land and water resources,
scientifically grounded resource-saving systems for conducting production on integrated reservoirs of complex
purpose can give an economic effect. Semi-intensive carp
farming technology is a combination of comprehensive
and intensive technologies. This technology includes
feeding carp with artificial feed as an additional means of
intensifying production.
The intensive farming method includes feeding the
fish and creating a rich forage base with the help of fertilization and reclamation of reservoirs. In modern fish
farming, there are various technologies for intensive fish
farming. Familiarization with them will allow you to
choose the most appropriate one for your specific conditions. Continuous technology is helpful because the carp
farming cycle is not interrupted by transplanting fish from
one pond to another. Due to transportation, carp are traumatized and often die, so continuous technology is increasingly used in fish farming at the present stage. Thus,
today there are many technologies for growing carp. Extensive (grazing), semi-intensive, intensive, and continuous, as a different intensive technology for growing carp,
is the most effective. It is essential to weigh all the advantages and disadvantages and use the most appropriate
technology depending on the natural environment and the
ultimate goal.
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In the article, results of researches on an establishment of an optimum level of polyphenolic carbon
complex from Antarctic black yeast Nadsoniella nigra are resulted. Experimental studies conducted in
terms of problem research laboratory of feed additives National University of Life and Environmental
Sciences of Ukraine. Independent experiment was conducted with growing quails. We conducted a randomized block experiment with 4 treatments, each with 4 replicates of 30 growing birds (1 to 42 d of
age). It was experimentally established that feeding quails polyphenolcarbonate complex from antarctic
black yeast Nadsoniella nigra, the basis of which is melanin, in the compound feed at 1.0 mg/kg increased body weight at 42 days of age by 3.2 % (P < 0.001). Feeding the complex at the level of
0.5 mg/kg contributed to a probable increase in body weight of animals by 2.9 % (P < 0.001). The difference between animals of groups 3 and 4 was 0.3 %. This indicates an already effective dose of the complex at the level of 0.5 mg/kg of feed. Adding to the feed complex at the level of 0.1–1.0 mg/1 kg of feed
helps to reduce feed costs by 0.6–1.6 %. The most effective feed conversion for the 1–42-day period is set
at 3,345 kg per 1 kg of body weight gain of quails.
Key words: quail, body weight, feed conversion, polyphenolic complex.

Продуктивність
перепелів
за
використання
у
комбікормі
поліфенолкарбонового комплексу з антарктичних чорних дріжджів
Nadsoniella nigra
А. В. Гурин, Т. А. Голубєва
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна
Наведено результати досліджень з встановлення оптимального рівня поліфенолкарбонового комплексу з антарктичних чорних дріжджів Nadsoniella nigra, який додатково вводять у комбікорми для перепелів, яких вирощують на м’ясо. Експериментальні дослідження проводились в умовах проблемної науково-дослідної лабораторії кормових добавок Національного університету біоресурсів і природокористування України. Було проведено науково-господарський дослід на молодняку перепелів.
Дослід проводився за методом груп. Птахи були поділені на 4 групи, кожна з яких складалася з 4 підгруп по 30 добових перепелів кожна (перепелів вирощували від 1 до 42 діб). Експериментально встановлено, що згодовування перепелам поліфенолкарбонового комплексу з антарктичних чорних дріжджів Nadsoniella nigra, основу якого складає меланін, у складі комбікорму на
рівні 1,0 мг/кг сприяло підвищенню маси тіла у 42-добовому віці на 3,2 % (Р < 0,001). Згодовування комплексу на рівні 0,5 мг/кг
сприяв вірогідному збільшенню маси тіла тварин, а саме на 2,9 % (Р < 0,001). Водночас різниця між тваринами 3- і 4-ї груп
була на рівні 0,3 %, що свідчить про вже ефективну дозу комплексу на рівні 0,5 мг/кг комбікорму. Додавання до комбікорму
комплексу на рівні 0,1–1,0 мг/1 кг корму сприяє зменшенню витрат корму на 0,6–1,6 %. Водночас найефективніша конверсія
корму за 1-42-добовий період встановлена на рівні 3,345 кг на 1 кг приросту маси тіла перепелів.
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формах: у вигляді вільних агліконів естерифікованими моносахаридами або глікозидами (Szliszka & Krol,
2011; Surai, 2014).
Поліфенольні сполуки можуть регулювати клітинні рецептори і активність ферментів, а також надавати
неспецифічні ефекти на живі організми (D’Archivio et
al., 2007). Однак, незважаючи на усі такі переваги,
через їх низьку біологічну доступність (Abbas et al.,
2017), погане всмоктування в травному каналі і незначне накопичення в клітинах необхідно проводити
подальші дослідження, щоб повністю використати їх
потенціал у галузі сільського господарства, у тому
числі птахівництва.
Метою дослідження було проведення досліду з
доцільності застосування поліфенолкарбонового комплексу з антарктичних чорних дріжджів Nadsoniella
nigra (ПФК) у годівлі молодняку перепелів м’ясного
напряму продуктивності та встановити оптимальні
рівні його введення до комбікорму та дослідити їх
вплив на показники росту, продуктивності та конверсію корму.

Вступ
Через надмірне використання антибіотиків у птахівництві виникла загроза здоров’ю людей, оскільки
через їх зловживання при використанні деякі види
інфекцій вже практично не піддаються лікуванню.
Заборона ж на використання антибіотиків спонукає
виробників комбікормів все частіше використовувати
нові види кормових добавок на основі екстрактів з
рослинної сировини.
З метою запобігання катастрофічного падіння продуктивності і зниження доходів у галузях тваринництва почався період пошуку альтернативних і безпечних стимуляторів росту, які покращували б засвоювання кормів, всмоктування продуктів травлення і
синтетичні асиміляційні процеси. Такими стали: імуностимулятори, специфічні ферментні препарати,
підкислювачі, пробіотики, пребіотики, синбіотики,
фітобіотики. Ці препарати широко використовують і
сьогодні, а дослідження пов’язані з їх впливом на
продуктивність не втрачають своєї актуальності, бо
механізм дії цих компромісних стимуляторів росту
досить складний.
Наразі традиційними альтернативами антибіотиків
є пробіотики, пребіотики, ефірні олії та фітогеники
(спеції, цільні рослини та їх екстраговані речовини)
(Alagawany et al., 2018; Abd El‐Moneim & Sabic, 2019;
Hussein et al., 2019, Kishawy et al., 2019).
Фітобіотики сприяють поліпшенню стану здоров’я
тварин та підвищення їх продуктивності завдяки вмісту у них побічних метаболічних сполук, включаючи
поліфенольні сполуки (Hashemi & Davoodi, 2011).
Поліфенольні сполуки разом складають одну з
найбільших груп хімічних речовин, які виробляються
рослинами, оскільки було їх ідентифіковано біля 8
тис. таких сполук (Surai, 2014; Tufarelli et al., 2016). Ці
сполуки можна розділити на три основні групи: флавоноїди та нефлавоноїди (фенольні кислоти, лігнани
та стильбеноїди). Всі вони містяться у зерні, овочах,
фруктах, чаї, квітках, листі, корінні тощо та широко
досліджуються на предмет їх корисних властивостей
та представлені у рослинних компонентах у двох

Матеріал і методи досліджень
Дослідження проведені в умовах експериментальної бази проблемної науково-дослідної лабораторії
кормових добавок кафедри годівлі тварин та технології кормів ім. П. Д. Пшеничного Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Матеріалом для науково-господарського досліду був
молодняк перепелів м’ясного напряму продуктивності.
Дослід проводився за методом груп. Відповідно до
цього у добовому віці було відібрано 480 голів перепелів, з яких за принципом аналогів сформовано
4 групи – контрольну і три дослідні, по 120 голів у
кожній (з чотирма реплікаціями). При підборі аналогів враховували вік і масу тіла птиці. Основний період
тривалістю 42 доби було поділено на 6 підперіодів,
кожен із яких тривав 7 діб згідно зі схемою досліду
(табл. 1).

Таблиця 1
Схема науково-господарського досліду
Група
1 – контрольна
2 – дослідна
3 – дослідна
4 – дослідна

Кількість птахів у групі
120
120
120
120

Температура повітря та освітлення приміщення відповідали санітарним нормам, прийнятих у птахівництві. Щільність посадки птахів з розрахунку на одну
голову відповідала нормам.
Піддослідне поголів’я перепелів утримували в одноярусних кліткових батареях. Площа посадки з розрахунку на одну голову становила 73,5 см2, фронт
годівлі – 1,5 см. Напували перепелів з 1-ї по 21-у добу

Особливості годівлі
Базовий комбікорм (БК)
БК + ПФК 0,1 мг в 1 кг комбікорму
БК + ПФК 0,5 мг в 1 кг комбікорму
БК + ПФК 1,0 мг в 1 кг комбікорму

з вакуумних напувалок, надалі – з ніпельних напувалок. Корм і воду птиця споживала ad libitum.
Годували піддослідних перепелів розсипними повнораціонними комбікормами, двічі на добу (вранці
та ввечері). Уведення у комбікорм поліфенольного
комплексу здійснювалося за методом вагового дозування та багатоступеневого змішування.
Упродовж досліду проводився облік збереженості
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Результати досліджень піддавали звичайним процедурам статистичної обробки даних за допомогою
програмного забезпечення MS Excel з застосуванням
вбудованих статистичних функцій (СРЗНАЧ, СТАНДОТКЛОН, SEM, СТЬЮДЕНТ.ТЕСТ та ANOVA).
При розрахунку статистичної достовірності враховували, що показник “Р” характеризується наступним
чином: *P < 0,05, **Р < 0,01 – “Виявлено статистично
достовірні (значущі) відмінності”.

поголів’я, вагового росту перепелів та обчислювалися
прирости маси тіла, а також розраховували конверсію
корму. Ріст та розвиток перепелів оцінювали на основі визначення відповідних зоотехнічних показників.
Масу тіла визначали зважуванням молодняку щотижнево на вагах F998-3/0.1ED з точністю до 0,1 г. На
основі даних маси тіла визначали інтенсивність росту
птиці за абсолютним, середньодобовим і відносним
приростами, використовуючи відповідні формули.
Споживання комбікорму обліковувалось за кожний тиждень вирощування і за весь період досліду. У
кінці досліду обчислювали конверсію корму. Дослідні
зразки аналізувалися у лабораторії кафедри годівлі
сільськогосподарських тварин і технології кормів ім.
П. Д. Пшеничного Національного університету біоресурсів і природокористування України за традиційними методиками зоотехнічного аналізу

Результати та їх обговорення
Головним показником продуктивності перепелів
м’ясного напрямку є їх лінійне збільшення, а отже і
збільшення маси тіла. Отримані результати свідчать
про вплив досліджуваного фактора на неї (табл. 2).

Таблиця 2
Маса тіла перепелів, г
Вміст поліфенольного комплексу у комбікормі, мг/1 кг
Вік,
діб
0
0,1
0,5
1
11,9
12,1
12,0
7
46,5
46,6
46,9
14
110,4
112,4
113,5
21
190,6
195,2
197,1
28
256,8
260,9
262,5
35
322,5
329,3
334,1
42
347,2
353,6
357,3
Примітка: * Р < 0,05; *** Р < 0,001 порівняно з контролем

0,172
0,382
0,811
1,314
1,062
1,222
1,234

0,1 мг/ 1 кг

0,5 мг/1 кг

1,0 мг/1 кг

90

Приріст, г

80
70
60
50
40
30
20
1

2

Р
(ANOVA)
0,904
0,647
0,149
0,055
< 0,05
< 0,001
< 0,001

вмістом ПФК 1,0 мг/кг, вони переважали за цим показником ровесників контрольної групи на 3,2 %
(Р < 0,001). Слід відмітити, що згодовування комплексу на рівні 0,5 мг/кг сприяв також вірогідному збільшенню маси тіла тварин, а саме на 2,9 % (Р < 0,001).
Водночас різниця між тваринами 3- і 4-ї груп була на
рівні 0,3 %, що свідчить про вже ефективну дозу комплексу на рівні 0,5 мг/кг комбікорму.
Для більш наглядного ефекту росту перепелів залежно від кормового фактору побудовано графік
(рис. 1), на якому висвітлено зміну абсолютних приростів маси тіла перепелів.

Перепели добового віку були розподілені у реплікації, а потім власне і в групи таким чином, щоб їх
маса тіла була максимально близькою. Підтвердженням цьому є їх розподіл між групами з максимально
невірогідною різницею (Р = 0,904).
У 7-21-добовому віці маса перепелів піддослідних
груп була вірогідно близькою, але з віком різниця між
групами вірогідно збільшувалася (Р = 0,647–0,055).
У 28-добовому віці перепели дослідних груп перебільшували за масою тіла контроль на 1,6–2,2 %
(Р = < 0,05), а в 35-добовому відповідно на 2,1–4,0 %
(Р = < 0,001).
Найбільшу масу тіла у кінці досліду мали перепели четвертої групи, яким згодовували комбікорм з
0 мг/1 кг

SEM

1,0
12,0
46,1
113,0
193,0
262,0
335,5
358,2

3

4

5

6

Тиждень вирощування

Рис. 1. Абсолютний приріст маси тіла перепелів, г
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Як видно з відповідного рисунка, перепели мали sподібну модель зміни показників росту, що підтверджується і іншими авторами, які проводили схожі
дослідження на даному виді тварин. Необхідно зауважити, що у останній тиждень вирощування абсо-

лютний приріст маси тіла швидко зменшується, що
свідчить про зниження інтенсивності росту органів і
тканин і формування організму у період росту.
На рис. 2 позначено середньозважений загальний
приріст маси тіла тварин за 42 доби експерименту.

Рис. 2. Загальний приріст маси тіла перепелів у розрізі підгруп, г
Як видно, з відповідної діаграми, загальний приріст тварин за увесь період росту підтверджує вплив
використання поліфенольного комплексу на основі
меланіну на зміну росту перепелів. А найбільший
приріст виявлено у перепелів яким згодовували комплексу саме 0,5 мг/кг комбікорму.

Досліджуваний фактор вплинув на витрати корму
на одиницю приросту маси тіла (табл 3). Зокрема
встановлено, що у період вирощування 1–7 діб витрати корму на одиницю приросту маси тіла перепеленят
були вірогідно різними (Р < 0,001). Найефективніша
конверсія корму була встановлена у 2-й групі, що на
6,9 % менше за контроль.

Таблиця 3
Конверсія корму у приріст перепелів, кг/1 кг приросту
Вміст поліфенольного комплексу у комбікормі, мг/1 кг
Вік,
діб
0
0,1
0,5
1,0
1–7
0,945
0,880
0,956
0,968
8–14
1,939
1,867
1,870
1,913
15–21
2,172
2,131
2,139
2,267
22–28
3,420
3,507
3,555
3,402
29–35
4,223
4,062
3,925
3,869
36–42
12,801
13,046
13,774
14,106
Примітка: **Р < 0,01; ***Р < 0,001 порівняно з контролем

SEM
0,0097
0,0347
0,0510
0,0920
0,0419
0,3436

Р
(ANOVA)
<0,001
0,535
0,375
0,709
<0,01
0,122

3,398 г. Перепели другої групи (0,1 мг полі фенольного комплексу на 1 кг комбікорму) витрачали комбікорму на 1 кг приросту найменше ніж решта ровесників.
Необхідно відмітити, що витрати корму у період
вирощування 36–42 добовому віці були більшими
майже втричі порівняно з попереднім періодом. Тому
на рис. 3 порівняно витрати у 1–35- та 1–42-добовому
віці. Відносно низькими витратами корму характеризувалися перепели, яким згодовували з комбікормом
0,1–0,5 мг/1 кг корму.

У період від 15 до 28 доби витрати корму щотижнево були близькими і вірогідно не відрізнялися
(Р = 0,375–0,709) . Від 29 до 35-добового віку найменше витрачали на одиницю приросту перепели, які
споживали комбікорм із вмістом полі фенольного
комплексу 1,0 мг/1 кг (четверта група), що на 8,4 %
менше. У фінальний період вирощування молодняк
контрольної групи витрачав на 1 кг приросту найменше – на 1,9–9,3 % менше ніж в інших групах.
На рис. 3 показані загальні витрати корму.
Так, витрати корму на одиницю приросту за увесь
період вирощування коливалися в межах 3,345–
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у 42-добовому віці

у 35-добовому віці

Конверсія корму

3,4
3,2
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Рис. 3. Конверсія корму, кг
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Висновки
Експериментально встановлено, що згодовування
перепелам поліфенолкарбонового комплексу з антарктичних чорних дріжджів Nadsoniella nigra, основу
якого складає меланін, у складі комбікорму на рівні
1,0 мг/кг сприяло підвищенню маси тіла у 42добовому віці на 3,2 % (Р < 0,001). Згодовування комплексу на рівні 0,5 мг/кг сприяв вірогідному збільшенню маси тіла тварин, а саме на 2,9 % (Р < 0,001).
Водночас різниця між тваринами 3- і 4-ї груп була на
рівні 0,3 %, що свідчить про вже ефективну дозу комплексу на рівні 0,5 мг/кг комбікорму. Додавання до
комбікорму комплексу на рівні 0,1–1,0 мг/1 кг корму
сприяє зменшенню витрат корму на 0,6–1,6 %. Водночас найефективніша конверсія корму за 1–42добовий період встановлена на рівні 3,345 кг на 1 кг
приросту маси тіла перепелів.
Відомості про конфлікт інтересів. Автори стверджують про відсутність конфлікту інтересів щодо
їхнього вкладу та результатів досліджень.
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The aim of this article was to compare the quality of manure in different ways of its removal and
storage for environmental pollution. The research was conducted in three farms of Kyiv region with
different methods of manure removal, storage and processing: using deep long-lasting straw litter (manure
removal three times a year); with manure processing in a closed bioreactor-fermenter of the closed type;
with manure settling in open lagoons. In all farms, the average annual livestock is 400 dairy cows. Samples
for analysis of manure (processing waste) were taken the day before export to the field. The average daily
air temperature during sampling was +21.3 °C. In terms of the sum of nitrogen, phosphorus and potassium
content in 1 kg of fertilizers, the highest indicators were observed for the variant of keeping in deep litter –
7.69 g. intermediate bioreactors-fermenters observed intermediate values – 6.69 g. The highest moisture
content of manure was during storage in the lagoon – by 19.71 % and 1.38 % more compared to the option
on deep litter and in the bioreactor-fermenter. The lowest number of weed seeds was for storage in deep
litter – 84 pcs/ml, which is 19 and 23 pcs/ml more than for processing in a bioreactor-fermenter and storage
in the lagoon. The indicator of weed germination, which is very important from the point of view of future
use of manure as an organic fertilizer in general, had positive indicators for all storage (processing)
options. The germination rate of weeds for storage in deep litter was 5.72 %, which is 3.14 and 4.42 % less
than for processing in a bioreactor-fermenter and in the lagoon. The largest emissions of N2O (nitric oxide)
were in the variant of manure storage in the lagoon – 40712.45 kg, which is 39781.88 kg more than in the
options of storage in deep litter and in the bioreactor-fermenter. The content of nitrogen, phosphorus,
potassium and organic matter of fertilizer obtained from 1 kg of manure from deep litter, exceeded similar
indicators of other methods of storage due to daily application of straw.
Key words: dairy cows, deep litter, bioreactor-fermenter, open lagoon, organic fertilizer.

Вплив способу видалення і зберігання гною на якість органічної продукції
О. О. Борщ, О. В. Борщ, М. М. Федорченко
Білоцерківський національний аграрний університет, м. Біла Церква, Україна
Метою цієї роботи було порівняння впливу складу гною за різних способів його видалення та зберігання на забруднення довкілля. Дослідження проводили у трьох господарствах Київської області з різними способами видалення, зберігання та переробки
гною: з використанням глибокої довгонезмінюваної соломʼяної підстилки (видалення гною тричі на рік); з переробкою гною в біореакторі-ферментері закритого типу; з відстоюванням гною у лагунах відкритого типу. У всіх господарствах середньорічне
поголівʼя становить 400 дійних корів. Проби для аналізу гною (відходів переробки) відбирали за добу до вивезення в поле. Середня
добова температура повітря при відборі проб становила +21,3 °С. За сумою вмісту Азоту, Фосфору та Калію у 1 кг добрив найвищі показники спостерігали за варіанту утримання на глибокій підстилці – 7,69 г. Найменше цих елементів було у добриві, отриманому в результаті зберігання у лагуні – 6,16 г. За варіанту переробки гною у біореакторі-ферментері спостерігали проміжні
показники – 6,69 г. Найвищий показник вологості гною був за зберігання в лагуні – 95,25 %, що на 19,71 % та 1,38 % більше порів-

Scientific Messenger LNUVMB. Series: Agricultural sciences, 2021, vol. 23, no 95

65

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 2021, т 23, № 95

няно з варіантом накопичення і зберігання у приміщенні (глибока підстилка) та в біореакторі-ферментері. Найменша кількість
насіння бурʼянів була за зберігання на глибокій підстилці – 84 шт/мл, що на 19 та 23 шт/мл менше, ніж за переробки у біореакторіферментері та зберігання у лагуні. Показник схожості бурʼянів, котрий є дуже важливим з точки зору майбутнього використання
гною як органічного добрива, загалом за всіх варіантів зберігання (переробки) мав неоднозначні показники. Показник схожості
бурʼянів за зберігання на глибокій підстилці становив 5,72 %, що на 3,14 та 4,42 % менше, ніж за переробки у біореакторіферментері та в лагуні. Найбільші викиди N2O (оксид азоту), були за варіанту зберігання гною в лагуні – 40712,45 кг, що на
39781,88 кг більше, ніж за варіантів зберігання на глибокій підстилці та у біореакторі-ферментері. Вміст Азоту, Фосфору, Калію
та органічної речовини добрива, отриманого з 1 кг гною із глибокої підстилки, переважав аналогічні показники інших способів
зберігання за рахунок щоденного внесення соломи.
Ключові слова: молочні корови, глибока підстилка, біореактор-ферментер, лагуна відкритого типу, органічне добриво.

Вступ

бути малозатратною (Walsh et al., 2012; Toumi et al.,
2015).
Найбільшою мірою цим вимогам відповідає безприв’язне утримання корів і ремонтних телиць на
глибокій довгонезмінюваній солом’яній підстилці. За
такого способу утримання тварини виділяють екскременти на підлогу приміщення – практично прямо у
гноєсховище. Робочі процеси полягають у видаленні і
вивезенні гною один або два рази на рік. Однак при
цьому потрібні великі витрати соломи злакових культур, в 1 т якої міститься 5 кг азоту, 2,5 кг фосфору та
6 кг калію (Janzen et al., 1999; Resende et al., 2014).
Середньорічний вихід напівпрілого гною з глибокої підстилки становить 4–6 т у розрахунку на 1 корову. До складу гною входить 25–35 % соломи і 65–
75 % екскрементів. До періоду прибирання цей гній
стає напівпрілим. Відносна вологість гною становить
74–77 % і залежить від витрат підстилки та терміну
очищення корівника. Обʼємна маса гною в корівниках
з глибокою підстилкою в непорушеній структурі гнойового шару перебуває в межах 0,95–0,98 т/м3, насипна маса – 0,5–0,72 т/м3.
На даний момент встановлено, що третина антропогенного забруднення атмосфери землі викликана
виробництвом сільськогосподарської продукції. Тваринництво належить до основних її забруднювачів. За
прогнозом FAO, надалі становище може погіршитися,
оскільки попит на білок тваринного походження в
світі зростає. Сьогодні виробництво тваринницької
продукції дає 9 % світових викидів найпоширенішого
парникового газу – вуглекислого, 65 % закису азоту,
більшість якого міститься у гної тварин, 37 % всього
антропогенного метану і 64 % аміаку (FAO, 2017).
Серед пропозицій щодо захисту навколишнього
середовища під час виробництва молока важлива роль
відводиться вдосконаленню технологій утримання
тварин – це одна з небагатьох конструктивних можливостей зменшити забруднення без радикальних
заходів, повʼязаних з відмовою від виробництва цих
продуктів (Borshch et al., 2020a; Borshch et al., 2021). У
звʼязку з цим у більшості розвинених країн впроваджуються технології з кращими екологічними показниками.
Метою роботи було порівняння показників якості
органічних добрив за різних способів зберігання гною
та вивчення впливу способу зберігання гною на забруднення довкілля.

Застосування органічних добрив є одним з найбільш могутніх і швидкодіючих факторів підвищення
родючості ґрунтів та врожайності всіх сільськогосподарських культур (Hoffman et al., 2007; Stowe et al.,
2015; Hanson et al., 2016). Поліпшуючи умови живлення рослин за допомогою добрив, можна посилити
ріст рослин, прискорити темпи їхнього розвитку і
набагато збільшити урожайність. Крім цього, органічні добрива значно впливають на якість врожаю, збільшуючи в ньому кількість білка, цукру, крохмалю
тощо, підвищують стійкість рослин проти несприятливих зовнішніх умов, захворювань і дають можливість отримати екологічно чисту сировину й продукцію (Amon et al., 2007; Wang et al., 2012; Tien et al.,
2017).
Cумарний ефект від внесення тонни гною становить у перерахунку на зерно 1,2 ц/га додаткової продукції. У зв’язку з цим здійснення заходів щодо збільшення нагромаджень органічних добрив повинно
бути одним з головних завдань тваринницьких ферм в
сучасних умовах господарювання. На молочних фермах великої рогатої худоби виробництво гною часто є
другою після виробництва молока продукцією (Coats
et al., 2011; Zhong et al., 2012; Barret et al., 2013). Кожна особина великої рогатої худоби може дати не менше ніж 9 т гною на рік. Щоб одержати високоякісне
органічне добриво, гній необхідно відповідним чином
зберігати: у спеціальних гноєсховищах, ущільнених
буртах на полі, в лагунах (Borshch et al., 2017). Оптимальна тривалість зберігання гною ВРХ не має перевищувати 4–5 місяців, а гній повинен набути напівперепрілого стану (Ruban et al., 2017; Borshch et al.,
2020b; Ruban et al., 2020).
Упродовж останніх десятиліть на молочних фермах використовують системи переробки гною на біогаз, компост та способи зберігання у відстійниках,
лагунах закритого та відкритого типу (Cao & Harris,
2010). Як показує практика на багатьох фермах з виробництва молока, найбільша увага приділяється
своєчасному видаленню гною для забезпечення нормального мікроклімату і чистоти приміщень, а питання екології та виробництва гною як добрива ігноруються. Водночас система внесення підстилки і видалення гною на молочних фермах та комплексах повинна забезпечувати оптимальні умови утримання
тварин, дотримання доброго санітарного стану в приміщеннях, раціональне використання гною як органічного добрива, охорону довкілля від забруднення і
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ни під час нагрівання з концентрованою сірчаною
кислотою в присутності перекису водню чи змішаного каталізатора з подальшим визначенням загального
Калію (GOST 26715–85; GOST 26717–85; GOST
26718–85).
Температуру гною визначали шляхом прямого вимірювання на глибині 40–45 см за допомогою термометра A36PF-D43 (США).
Викиди N2O (оксид азоту) та N в результаті прибирання, зберігання і використання гною та втрати N
в результаті випаровування визначали за загальноприйнятими методиками (MGEIK, 2006).
Матеріали досліджень обробляли методом
варіаційної статистики на основі розрахунку середнього арифметичного, середньоквадратичної похибки та
достовірності різниці між порівнюваними показниками. Вірогідність отриманих результатів і різницю між
показниками розраховували за t-критерієм Стьюдента. Для показу вірогідності в таблицях прийнято
умовні позначення Р > 0,95; Р > 0,99; Р > 0,999, які у
статті відповідно позначені зірочками (*;**;***).

Матеріал і методи досліджень
Дослідження проводили у трьох господарствах
Київської області з різними способами видалення,
зберігання та переробки гною: з використанням глибокої довгонезмінюваної соломʼяної підстилки (видалення гною тричі на рік); з переробкою гною в біореакторі-ферментері закритого типу; з відстоюванням
гною у лагунах відкритого типу. У всіх господарствах
середньорічне поголівʼя становило 400 дійних корів.
Проби для аналізу гною (відходів переробки) відбирали за добу до вивезення в поле. Середня добова
температура повітря становила +21,3 °С. Наявність
сторонніх включень визначали шляхом відбору проб
гною вагою 1 кг кожна в трьох місцях резервуара. З
цих проб виділяли і зважували сторонні включення
(каміння, металеві предмети та ін.).
Вміст органічної речовини встановлювали за методом визначення зольності. Висушену пробу масою
5,0–10,0 г поміщали в тиглі, які розміщували в муфельній печі та нагрівали до появи диму. Тривалість
спалювання, яка залежить від хімічного складу гною,
становила від 5 до 6 год. Світло-сірий колір золи і
відсутність частинок вугілля вказує на повне озолення
матеріалу. Вміст Фосфору визначали фотометричним
методом, який ґрунтується на мінералізації сухої органічної речовини під час нагрівання з концентрованою сірчаною кислотою в присутності перекису водню з подальшим визначенням оптичної густини пофарбованого фосфорно-молібденового комплексу,
відновленого до молібденової сині. Вміст Калію визначали вогнево-фотометричним методом. Метод
ґрунтується на мінералізації сухої органічної речови-

Результати та їх обговорення
Найбільш вагомими елементами, котрі містяться у
складі органічних добрив є Азот, Фосфор і Калій та
їхні сполуки. Встановлено, що за сумою вмісту Азоту,
Фосфору і Калію у 1 кг добрив найвищі показники
спостерігали за варіанту утримання на глибокій підстилці – 7,69 г (табл. 1). Найменше цих елементів було
у добриві, отриманому в результаті зберігання у лагуні – 6,16 г. За способу переробки гною у біореакторіферментері спостерігали проміжні показники – 6,69 г.

Таблиця 1
Вміст Азоту, Фосфору і Калію в органічному добриві залежно від варіантів видалення, зберігання та переробки
гною, г/кг
Спосіб зберігання (переробки) гною (n = 10)
Глибока довгонезмінювана підстилка
Біореактор-ферментер
Лагуна відкритого типу
Азот
3,16 ± 0,08
2,84 ± 0,09*
2,63 ± 0,08***
Фосфор
2,34 ± 0,09
2,01 ± 0,06**
1,87 ± 0,06***
Калій
2,19 ± 0,15
1,84 ± 0,14
1,66 ± 0,07**
Примітка: * – Р ≥ 0,95;** – Р ≥ 0,99;*** – Р ≥ 0,999 порівняно зі зберіганням на глибокій довгонезмінюваній підстилці
Елемент

та в лагуні. Найменша кількість насіння бурʼянів була
за зберігання на глибокій підстилці – 84 шт/мл, що на
19 та 23 шт/мл менше, ніж за переробки у біореакторіферментері та в лагуні відповідно. Це пояснюється
тим, що в процесі ферментації у глибокій підстилці,
котрий триває упродовж 3,5 місяця (110 діб), частина
насіння бурʼянів та соломи перепріває та рокладається.
Показник схожості бурʼянів, котрий є дуже важливим
з точки зору майбутнього використання гною як добрива, був дещо нижчим за зберігання на глибокій підстилці і становив 5,72 %, за переробки у біореакторіферментері цей показник становив 8,86 %, а в лагуні –
10,14 %. Температура зберігання гною у лагуні була на
нижчою на 5,56 та 3,74 °С порівняно зі зберіганням на
глибокій підстилці та у біореакторі-ферментері.

Встановлено, що найвищий показник вологості
гною був за зберігання в лагуні – на 17,71 % та 1,38 %
більше порівняно з варіантом на глибокій підстилці та
в біореакторі-ферментері (табл. 2). Масова частка
органічної речовини гною була найвищою за накопичення і зберігання гною у корівнику (глибока підстилка) – 81,72 %, а це на 4,44 та 7,66 % більше, ніж за
технологій з використанням біореактора-ферментера
та лагуни відповідно. Таку ж ситуацію спостерігали і
за вмістом найбільш необхідних для запобігання деградації (ерозії) ґрунтів макроелементів – Азотом,
Фосфором та Калієм. За способу переробки гною в
біореакторі-ферментері спостерігали найнижчий показник сторонніх включень – 0,014 %, що на 0,013 та
0,008 % менше, ніж за переробки у глибокій підстилці
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Таблиця 2
Показники якості органічного добрива залежно від способу зберігання гною
Спосіб зберігання (переробки) гною (n = 10)
Глибока довгонезмінювана
Лагуна відкритого
Біореактор-ферментер
підстилка
типу
Вологість, %
75,54 ± 1,37
93,87 ± 1,86***
95,25 ± 2,08***
Масова частка органічної речовини, %
81,72 ± 2,81
77,28 ± 2,53
74,06 ± 2,64
Наявність сторонніх включень, %
0,027 ± 0,0084
0,014 ± 0,0036
0,022 ± 0,059
Наявність насіння бурʼянів, шт/мл
84 ± 2,83
103 ± 3,18***
107 ± 3,53***
5,72 ± 0,73
8,86 ± 1,16*
10,14 ± 1,36*
Схожість насіння бурʼянів, %
Температура, °С
44,07 ± 0,94
42,31 ± 0,46
38,57 ± 0,59***
Примітка: * – Р ≥ 0,95;*** – Р ≥ 0,999 порівняно зі зберіганням на глибокій довгонезмінюваній підстилці
Показник

Інтенсифікація сільського господарства загалом і
тваринництва зокрема є фактором збільшення викидів
вуглекислого газу, метану, аміаку, оксиду азоту, летких речовин та інших газів у атмосферу, що своєю
чергою руйнує озоновий шар та впливає на глобальні
процеси зміни клімату в світі. Американські вчені
встановили, що одна корова ентерально та в складі
екскрементів виділяє від 250 до 500 літрів метану
щодоби. Цей процес залежить не тільки від структури
раціону та концентрації у ньому концентрованих і
соковитих кормів, а й від технологій утримання тва-

рин та способів видалення, зберігання і експлуатації
гною на фермах (Tien et al., 2017).
Найбільші викиди N2O, котрий є озоноруйнуючою
речовиною, а також парниковим газом, були за способу зберігання гною у відкритій лагуні – 40712,45 кг
(табл. 3). За зберігання у глибокій підстилці та в біореакторі-ферментері цей показник становив 930,57 кг.
Така ж ситуація спостерігалась і з викидами N2O в
результаті випаровування – 56997,43 кг за зберігання
у відкритій лагуні, проти 3722,28 кг та 3256,99 кг за
зберігання на глибокій підстилці та у біореакторіферментері відповідно.

Таблиця 3
Вплив способу зберігання гною на забруднення довкілля
Показник
Викиди N2O в результаті прибирання,
зберігання і переробки гною, кг/рік
Викиди N2O в результаті випаровування,
кг/рік
Втрати N в результаті прибирання,
зберігання і переробки гною, кг/рік
Втрати N в результаті випаровування, кг/рік

Спосіб зберігання (переробки) гною (n = 400)
Глибока довгонезмінювана
БіореакторЛагуна відкритого
підстилка
ферментер
типу
930,57

930,57

40712,45

3722,28

3256,99

56997,43

5927,20

2963,60

51863,01

11854,40

10372,60

181520,50

казники викидів N2O та втрат N були за переробки
гною у біореакторі-ферментері. При цьому вміст Азоту, Фосфору, Калію та органічної речовини добрива,
отриманого з глибокої підстилки, переважав аналогічні показники добрива, отриманого за інших способів
зберігання за рахунок щоденного внесення соломи.
До того ж така система видалення, зберігання і переробки гною потребує значно менших капітальних
витрат порівняно з переробкою у біореакторіферментері та зберіганням у лагунах.

Втрати N, котрий за великих концентрацій у повітрі може викликати у тварин задуху, також були найвищими за способу зберігання гною у лагуні –
51863,01 кг в результаті прибирання, зберігання і
переробки гною та 181520,50 кг в результаті випаровування. Значно більші викиди N2O та N за умов зберігання гною у лагуні відкритого типу пояснюються
суттєво вищими значеннями показників частки річного виділення N та коефіцієнта викидів N2O, порівняно
зі зберіганням у глибокій підстилці та в анаеробному
біореакторі-ферментері.

Відомості про конфлікт інтересів. Автори стверджують про відсутність конфлікту інтересів щодо
їхнього вкладу та результатів досліджень.

Висновки
Встановлено, що спосіб видалення, зберігання і
переробки гною впливає на показники якості отриманого з нього органічного добрива та кількість викидів
в атмосферу N2O і втрат N. За способу видалення і
зберігання гною на глибокій солом’яній підстилці
його якісні та санітарні показники були кращими і
безпечнішими, ніж за варіантів переробки у закритому біореакторі-ферментері та в лагуні. Найнижчі по-
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The research aimed to study the effect of additional protein feeding of foster families with buckwheat
stalks. The research was conducted during the summer period in 2020 and 2021. Ten foster families were
selected for the experiment. All families are chosen by the method of analogs. Bees were kept in beehives.
The uterus of the Carpathian breed took part in the investigation. Control families were fed 200 g of sugar
syrup (1:1) twice daily for 8 and 21 hours. Feeding began three days before inoculation of queen cells and
continued until the time of their sealing. The experimental families were fed the same amount of sugar
syrup. Still, they received an additional 0.5 kg of protein feed in the form of bee pollen from buckwheat, the
average protein content of which was 22.0 ± 0.32 %. Bee pollen is obtained by selection with the help of
mounted on the auxiliary families of hinged pollen catchers with a diameter of the inlet of the pollen catcher
lattice 5 mm. Pruning was carried out during the flowering of buckwheat in the period from morning to 13
o'clock in the afternoon. Adding bee pollination to the feed of foster families improves the growth and
development of queens. Balancing the diet by nutrients increases the reproductive performance of the
uterus, which is directly proportional to the level of their protein supply. When growing queens, the
introduction of additional protein components of feed into the diet of foster families in the form of
buckwheat leads to an increase in the maximum load of honeycomb by 11.4 %. The level of development of
the pharyngeal glands in the researcher's families was 49 % higher. Balancing the diet by nutrients
increases the reproductive performance of the queens of the Carpathian breed of bees by 16 % compared to
the control.
Key words: buckwheat bee corbicula, foster families, infertile queens, worker bees, royal jelly.

Вплив якості корму на розвиток і продуктивність бджолиних маток
Ю. В. Ковальський, Б. В. Гутий, В. В. Федак, Л. М. Ковальська, А. Й. Дружбяк
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів,
Україна
Метою проведених досліджень було вивчення впливу додаткової білкової підгодівлі сімей-виховательок обніжжям гречки. Дослідження проводили протягом літнього періоду в 2020 та 2021 роках. Для досліду було відібрано 10 сімей-виховательок. Усі сім’ї
підібрані за методом аналогів. Бджіл утримували у вуликах-лежаках. У досліді брали участь матки карпатської породи. Контрольним сім’ям протягом доби двічі згодовували по 200 г цукрового сиропу (1:1) у 8 та 21 год. Підгодівлю починали за три доби до
прищеплення маточників і продовжували до часу їх запечатування. Дослідні сім’ї підгодовували такою ж кількістю цукрового
сиропу, але крім того, вони отримали додатково по 0,5 кг білкового корму у вигляді бджолиного обніжжя з гречки, середній вміст
протеїну якого становив 22,0 ± 0,32 %. Бджолине обніжжя отримане шляхом відбору за допомогою встановлених на допоміжних
сім’ях навісних пилковоловлювачів із діаметром вхідного отвору пилковловлюваної решітки 5 мм. Збір обніжжя проводили під час
цвітіння гречки у часовий проміжок від ранку до 13 години дня. Додавання до корму сімей-виховательок бджолиного обніжжя
поліпшує ріст і розвиток маток. Балансування раціону за поживними речовинами підвищує репродуктивні показники маток, які
прямо пропорційно пов’язані з рівнем їхнього білкового забезпечення. При вирощуванні маток внесення додаткових білкових складників корму до раціону сімей-виховательок у вигляді обніжжя гречки призводить до збільшення показників максимального наванScientific Messenger LNUVMB. Series: Agricultural sciences, 2021, vol. 23, no 95
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таження медового зобика на 11,4 %. Рівень розвитку глоткових залоз у дослідних сім’ях був на 49 % більшим. Балансування раціону за поживними речовинами збільшує репродуктивні показники маток карпатської породи бджіл на 16 % порівняно з контролем.
Ключові слова: бджолине обніжжя, сім’ї-виховательки, неплідні матки, робочі бджоли, маточне молочко.

обніжжя проводили під час цвітіння гречки у часовий
проміжок від ранку до 13 години дня (Kuprijanova &
Al'oshina, 1978). Для споживання бджолами корм
засипали в стільники і підставляли у гніздо біля кормової рамки. Пасіка благаполучна щодо заразних
хвороб.
Матеріалом для дослідження були робочі особини
бджолиних сімей і матки. Після виходу бджіл з комірок їх зважували, відпрепаровували хоботки, тергіти і
стерніти та вимірювали їхню довжину і ширину. Максимальне навантаження медового зобика визначали у
відловлених бджіл, які прилітали до вулика, шляхом
його зважування разом з вмістом. Зміни фізіологічного стану глоткової залози встановлювали за рівнем її
розвитку, який визначали гістологічним методом за
Мауріціо А. (Maurizio, 1954). Для цього зрізали шар
фронтальної частини головної капсули, після чого
глоткову залозу відпрепаровували і розправляли на
предметному склі в краплі дистильованої води. Оскільки в розвитку правої і лівої гілок глоткової залози
інколи спостерігаються невеликі відмінності, то оцінювали обидві частини. Рівень розвитку слинних
залоз досліджували під мікроскопом (при 100кратному збільшенні) та оцінювали за 4-ступеневою
шкалою Геса (Maurizio, 1954).
1-й ступінь: головний і бокові канали добре видно; залозисті альвеоли недорозвинені, неправильної
форми, прозорі, часто утворюють вузлики.
2-й ступінь: видно головний вивідний і бокові канали; альвеоли неправильної округлої форми з чітко
вираженими проміжками, прозорі.
3-й ступінь: вивідний і бокові канали більшою частиною закриті набряклими альвеолами. Альвеоли
частково прозорі, розміщені з невеликими проміжками одна від одної.
4-й ступінь: вивідний і бокові канали зовсім закриті, між альвеолами не видно ніяких проміжків.
Альвеоли досягають максимального розвитку, вони
молочно-білого або жовтуватого кольору, здатні виділяти молочко.
Маточне молочко з маточників відбирали згідно з
технологічними прийомами виведення неплідних
маток методом Пратта–Дулітля (Brovarskyi & Bahrii,
1995).
Вірогідність різниці між середньоарифметичними
даними оцінювали за критеріями Стьюдента
(Plohinskij, 1969).

Вступ
Під якістю матки перш за все розуміють її можливість відкладати максимальну кількість життєздатних
яєць (Avetisjan, 1983; Gubin, 1984; Davydenko et al.,
1992). Деякі науковці встановили пряму залежність
між розмірами тіла матки та розвитком її яєчників,
кількістю в них яйцевих трубок і відповідно – її плодючістю. Велика за розмірами матка здатна відкладати якнайбільшу кількість яєць, що протягом сезону
сягає 150–200 тис. шт. (Moskalenko, 1983; Lebedev &
Bilash, 1991). Визначальним чинником, який впливає
на ці показники, є аліментарний фактор (Hubskyi,
2000). Застосування додаткової підгодівлі у медоносних бджіл призводить до поліпшення перебігу фізіолого-біохімічних процесів в їхньому організмі
(Kovalskyi et al., 2018; Kovalchuk et al., 2019; Kovalskyi
et al., 2021). Особливо чіткі ознаки впливу якості корму виявляються в процесі росту і розвитку маток.
Нестача пергових запасів на матковивідних пасіках
може спричинити значні втрати внаслідок того, що
сім’ї-виховательки погано прийматимуть маточні
личинки на вирощування. Крім того, годівля бджіл
незбалансованими кормами призводить до народження неякісних маток, які не відповідають очікуваним
господарсько-корисним ознакам (Polishchuk, 2001;
Vishchur et al., 2016; Fröhlich et al., 2020). Тому актуальним питанням на племінних пасіках є забезпечення
бджіл білковими кормами, а також застосування їх
замінників. На думку деяких аналітиків, на якість
матки вливають понад 40 чинників (Buhera, 2001;
Groh et al., 2004; Harano, 2013). На деякі з цих факторів можна впливати та коректувати, застосовуючи ту
чи іншу технологію вирощування маток.
Тому метою проведених досліджень було вивчення впливу додаткової білкової підгодівлі сімейвиховательок обніжжям гречки.
Матеріал і методи досліджень
Дослідження проводили протягом літнього періоду в 2020 та 2021 роках. Для досліду було відібрано
10 сімей-виховательок. Усі сім’ї підібрані за методом
аналогів. Бджіл утримували у вуликах-лежаках. У
досліді брали участь матки карпатської породи. Контрольним сім’ям протягом доби двічі згодовували по
200 г цукрового сиропу (1:1) у 8 та 21 год. Підгодівлю
починали за три доби до прищеплення маточників і
продовжували до часу їх запечатування. Дослідні
сім’ї підгодовували такою ж кількістю цукрового
сиропу, але крім того, вони отримали додатково по
0,5 кг білкового корму у вигляді бджолиного обніжжя
з гречки, середній вміст протеїну якого становив
22,0 ± 0,32 %. Бджолине обніжжя отримане шляхом
відбору за допомогою встановлених на допоміжних
сім’ях навісних пилковоловлювачів із діаметром вхідного отвору пилковловлюваної решітки 5 мм. Збір

Результати та їх обговорення
При споживанні білкового корму у вигляді
бджолиного обніжжя гречки у бджіл-годувальниць
збільшуються не тільки лінійні розміри тіла, а й у
їхньому організмі відбуваються позитивні процеси,
що виявляються у кращому розвитку ацинусів
слинних залоз. Забезпечення маточної личинки
достатньою кількістю маточного молочка в період її
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росту є фундаментальною складовою одержання
якісних маток.
Згідно з результатами проведених досліджень,

підгодівля сімей-виховательок обніжжям гречки не
викликало значного збільшення маси бджілгодувальниць (табл. 1).

Таблиця 1
Зміни характерних показників росту і розвитку бджіл-годувальниць залежно від складу раціону (М  m, n = 10)
Показник
Маса бджоли, мг
Довжина хоботка, мг
Максимальне навантаження медового зобика, мг
Ступінь розвитку глоткових залоз, балів
Примітка: тут і надалі: -Р  0,05; - Р  0,01; - Р  0,001

Сім’ї-виховательки
контрольні
дослідні
98,3 ± 5,77
101,2 ± 9,63
6,6 ± 1,84
6,7 ± 1,25
51,8 ± 1,21
58,5 ± 2,96
2,2 ± 0,3
3,5 ± 0,1

У контрольних сім’ях середня маса бджіл складала
98,3 ± 5,77 мг, тим часом як у дослідних сімей цей
показник зріс до 101,2 ± 9,63 мг. Згідно з даними
деяких фахівців, маса тіла бджіл є величиною, яка
прямо-пропорційно пов’язана з тривалістю життя
бджіл і ступенем розвитку жирового тіла. Аналогічні
дані отримано щодо деяких морфометричних
показників екстер’єру. Зокрема при дослідженні
довжини хоботка встановлено, що годівля бджіл
запропонованим способом не спричиняла значних
змін його розмірів. У піддослідних сімей довжина
хоботка коливалась в межах від 6,6 до 6,7 мм.
Проведені дослідження вказують на зміни
інтер’єрних показників робочих особин. Так, у бджіл
дослідних сімей збільшився об’єм медового зобика.
При додатковій годівлі обніжжям гречки максимальне
навантаження медового зобику становило 58,5 мг, що
на 11,4 % (Р  0,05) є більшим порівняно з бджолами
контрольної групи. Збільшення об’єму медового
зобика призводить до зростання продуктивності
сімей.
Гіпофарингіальна залоза бджоли, що тільки вийшла з комірки, не розвинена. Однак уже з перших днів
життя, за умов повноцінного живлення, насамперед
білкового, залоза починає розвиватися – збільшуються в розмірах альвеоли, з’являються везикули з секретом. У 9–12-добовому віці глоткова залоза досягає
максимального розвитку. З віком секреторна активність залози знижується. Гіпофарингіальна залоза
робочих бджіл виділяє секрет, що входить до складу
молочка для годування личинок. Окрім того, вона
виділяє також інвертазу – ензим, який бере участь у
розщепленні складних цукрів нектару на прості. Відсутність білкового корму в раціоні при вирощуванні
маток негативно впливає на процеси, пов’язані з розвитком слинних залоз. Особливо це явище проявляється при дослідженні розвитку глоткових залоз
бджіл. Адже відомо, що саме ці залози відповідальні
за секрецію маточного молочка і власне вони беруть
участь у вигодовуванні маточних личинок. Проведеними дослідженнями встановлено, що внаслідок додаткового споживання пилку ступінь розвитку глоткових залоз у бджіл збільшується на 49,0 %
(Р  0,001). Споживання винятково цукрового сиропу
не викликає секреторної активності клітин залоз. У
бджіл, що живилися лише одним медом, тільки в
окремих випадках з’являються секретуючі клітини.

У % до контролю
103,6
104,6
111,4
149,0

Аналізуючи вплив кормового фактора, можна
стверджувати, що кількість маточного молочка у маточниках прямо пропорційна ступеню розвитку гіпофарингіальних залоз бджіл-годувальниць у сім’яхвиховательках (рис. 1). Причому вміст протеїну в
раціоні сім’ї-виховательки не повинен бути меншим
за 20 %.

Рис. 1. Маса маточного молочка з одного
маточника залежно від якості годівлі (n = 30)
У дослідних сімей середня маса маточного
молочка, отриманого з одного маточника, становила
252 ± 2,3 мг, тимчасом як у контрольних сімей цей
показник був на рівні 201 ± 1,3 мг, що на 30,3 %
менше. Такі позитивні зміни зумовлені тим, що під
час росту і дозрівання маточних личинок вони мали
кращі умови догляду. При додатковому живленні
білковими складниками корму в робочих бджіл
виявлено збільшення морфометричних показників
ацинусів. Як наслідок – синтез маточного молочка
відбувається інтенсивніше.
Дослідження процесу оогенезу вказує на те, що
саме в період росту відбувається формування яйцевих
трубочок у яєчниках матки. У процесі проведених
досліджень матки не вирізнялися високою інтенсивністю відкладання яєць, оскільки сила бджолиних сімей
не була на тому рівні, при якому проявляються біологічні особливості карпатських маток. При споживанні
корму, збагаченого білковими компонентами, динаміка вирощування розплоду у дослідних сімей зазнала
позитивних змін порівняно з контролем. Так, при
першому вимірюванні (станом на 28 червня) зафіксовано середньодобову яйцекладку маток дослідних
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сімей на рівні 1254,2 ± 79,63 шт. Це на 4 % більше
порівняно з матками контрольної групи (Р  0,01).
Однак два наступні вимірювання середньодобової
яйцекладки показали, що у маток дослідних сімей
інтенсивність відкладання яєць на 16% (Р  0,1) є
більшою. Найбільш яскраво виражена різниця у кількості розплоду при вимірюванні, яке було проведене
2 серпня. Матки, які були вирощені при додаванні до

раціону обніжжя гречки, показали кращі показники
щодо кількості відкладених яєць. Такий висновок ми
можемо зробити при аналізі середньодобової яйцекладки на початку серпня. З даних, наведених у таблиці 2, випливає, що репродуктивні показники маток
контрольних сімей на 33 % поступалися дослідним
(Р  0,01).

Таблиця 2
Вплив якості раціону на інтенсивність відкладання яєць матками у піддослідних сім’ях, шт. (М  m, n = 10)
Дата проведення дослідження
28 червня
09 липня
21 липня
02 серпня
Всього

Середньодобова яйцекладка
контрольні
дослідні
1205,3 ± 5,77
1254,2 ± 79,63
1034,4 ± 18,84
1209,7 ± 31,25
981,8 ± 10,21
1145,5 ± 12,96
798,7 ± 9,21
1066,0 ± 19,21
4020,2 ± 45,3
4675,4 ± 60,1

У % до контролю
104,0
116,9
116,6
133,4
116,2

Buhera, S. I. (2001). Osoblyvosti rozvytku ta
funktsionuvannia velykoi otruinoi zalozy bdzholynoi
matky. Ukrainskyi pasichnyk, 11, 2 (in Ukrainian).
Davydenko, I. K., Mykytenko, H. D., & Shelak, S. O.
(1992). Pleminna robota u bdzhilnytstvi. Kyiv:
Urozhai (in Ukrainian).
Fröhlich, B., Tautz, J., & Riederer, M. (2000). Chemometric
Classification of Comb and Cuticular Waxes of the Honeybee Apis Mellifera Carnica. Journal of Chemical
Ecology, 26(1), 123–137. doi: 10.1023/A:1005493512305.
Groh, C., Tautz, J., & Rössler, W. (2004). Synaptic organization in the adult honey bee brain is influenced by
brood-temperature control during pupal development.
Proc Natl Acad Sci., 101(12), 4268–4273.
doi: 10.1073/pnas.0400773101.
Gubin, V. A. (1984). Pokazatel' kachestva matok. Pchelovodstvo, 10, 7–8 (in Russian).
Harano, K. (2013). Effects of juvenile hormone analog on
physiological and behavioral maturation in honeybee
drones. Apidologie, Springer Verlag, 44 (5), 586–599.
doi: 10.1007/s13592-013-0208-7.
Hubskyi, Yu. I. (2000). Biolohichna khimiia. Biolohichna
khimiia. Ternopil (in Ukrainian).
Kovalchuk, I., Dvylyuk, I., Lecyk, Y., Dvylyuk, I., &
Gutyj, B. (2019). Physiological relationship between
content of certain microelements in the tissues of different anatomic sections of the organism of honey
bees exposed to citrates of argentum and cuprum.
Regulatory Mechanisms in Biosystems, 10(2), 177–
181. doi: 10.15421/021926.
Kovalskyi, Y., Fedak, V., Kovalska, L., Druzhbiak, A., &
Vovkun, Y. (2021). Prophylaxis of digestion disorders
in honey bees. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences, 23(94), 61–64. doi: 10.32718/nvlveta9412.
Kovalskyi, Yu., Gucol, A., Gutyj, B., Sobolev, O., Kovalska, L., & Mironovych, A. (2018). Features of histolism and hystogenesis in the vital temperature range
in the organism of honey bee (Apis mellifera L.) in the
postembrional period. Ukrainian Journal of Ecology,
8(2), 301–307. doi: 10.15421/2018_342.

У контрольній групі показник 2 серпня становив
798,7 ± 9,21 шт. яєць, що на 33,4 % менше порівняно з
дослідною групою.
Варто зауважити, що розплід, який буде вирощений у цей період, братиме участь у вирощуванні генерації бджіл, яка формуватиме основу зимового клубу.
Від інтенсивності відкладання яєць в цей період власне і залежить якість майбутньої зимівлі.
Всього за чотири вимірювання матки дослідних
сімей відклали в середньому на 16,2 % більше яєць
порівняно з контрольними сім’ями, що свідчить про
кращий перебіг обмінних процесів в організмі маток.
Висновки
Рівень білкового забезпечення сімей-виховательок
карпатської породи бджіл позитивно впливає на розвиток усіх особин бджолиної сім’ї. Виявлено позитивну динаміку морфологічних інтер’єрних та екстер’єрних показників неплідних маток. Внаслідок
внесення додаткових білкових складників корму до
раціону сімей-виховательок у вигляді обніжжя гречки
виявлено збільшення показників максимального навантаження медового зобика бджіл-годувальниць на
11,4 %. Ступінь розвитку глоткових залоз у бджіл
дослідних сімей був на 49 % більшим. Балансування
раціону за поживними речовинами збільшує репродуктивні показники бджолиних маток на 16,2 % порівняно з контролем.
Відомості про конфлікт інтересів. Автори стверджують про відсутність конфлікту інтересів щодо
їхнього вкладу та результатів досліджень.
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The article presents the results of influence of monochrome light with different light wavelengths on the
hens’ viability and productivity. For this purpose, in the conditions of a modern complex for production of
food eggs in a poultry house with an area of 2915 m2, 4 groups of hens of the industrial herd “Hy-Line W36” were formed, each of which was kept in a separate poultry house similar in area and cage equipment.
Each poultry house was equipped with "Big Dutchman" cage batteries, consisting of 1176 cages with an
area of 40544 cm2. The differences between the poultry houses applied only to LED lamps. Hens of the 1st
group were kept using LED lamps with a peak light wavelength of 458 nm (blue color of the spectrum), the
2nd group – 603 nm (yellow color of the spectrum), the 3rd group – 632 nm (orange color of the spectrum)
and 4 groups – 653 nm (red color of the spectrum). Every day, for 34 weeks of the productive period (up to
52 weeks of age), the number of eggs laid by the laying hens of each group was determined. The number of
hatched hens (due to death and culling) was also counted daily and the number of livestock was determined.
Once a week, the weight of eggs and live weight of laying hens were measured from certain labeled cages. It
was found that the reduction of the wavelength of light during the keeping of hens in the cages of multitiered batteries affects their viability and reproductive function. The decrease in the peak wavelength from
653 to 632 nm, which was manifested by a change in the color of light from red to orange, was accompanied by a decrease in the preservation by 0.3 %, body weight – by 0.8 %, egg laying on the initial laying –
by 3.1 %, egg-laying per average laying hen – by 2.8 % and feed costs – by 0.2 %. The decrease in the peak
wavelength to 603 nm, that is the change in the color of light from red and orange to yellow, was accompanied by a decrease in the preservation by 6.4–6.7 %, body weight – by 0.5–1.3 %, egg production by initial
laying hen – by 7.1–10.0 %, laying hens on the average laying hen – by 0.4–3.2 % and feed costs – by 2.0–
2.1 %. The decrease in the peak wavelength to 458 nm, that is the change in light color from red, orange
and yellow to blue, was accompanied by a decrease in the preservation by 3.2–9.9 %, body weight – by 5.2–
6.5 %, laying hens per initial laying hen – by 6.4–15.8 %, laying hens per middle laying hen – by 2.9–6.0 %
and feed costs – by 1.0–3.1 %.
Key words: laying hens, egg-laying, preservation, live weight, light wavelength, light color.

Вплив довжини світлової хвилі на життєздатність та репродуктивну
функцію курей
Ю. В. Осадча1, Г. І. Сахацький2
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Досліджено вплив монохромного світла з різною довжиною світлової хвилі на життєздатність та репродуктивну функцію
курей. Для цього в умовах сучасного комплексу з виробництва харчових яєць у пташнику площею 2915 м2 сформували 4 групи яєчних
курей промислового стада “Hy-Line W-36”, кожну з яких утримували у окремому пташнику-аналогу за площею та клітковим
устаткуванням. Кожен пташник був обладнаний клітковими батареями “Big Dutchman”, що складалися з 1176 кліток площею
40544 см2. Відмінності між пташниками стосувалися лише світлодіодних світильників. Курей 1-ї групи утримували з використанScientific Messenger LNUVMB. Series: Agricultural sciences, 2021, vol. 23, no 95
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ням світлодіодних світильників із піковою довжиною світлової хвилі 458 нм (блакитний колір спектру), 2-ї групи – 603 нм (жовтий колір спектру), 3-ї групи – 632 нм (помаранчевий колір спектру) та 4-ї групи – 653 нм (червоний колір спектру). Щодня, упродовж 34 тижнів продуктивного періоду (до 52-тижневого віку), визначали кількість яєць, знесених несучками кожної групи. Здійснювали також щодня облік кількості курей, що вибули (через падіж і вибракування) та визначали збереженість поголів'я. Раз на
тиждень вимірювали масу яєць та живу масу несучок з певних маркованих кліток. Виявлено, що зменшення довжини хвилі світла
під час утримання курей в клітках багатоярусних батарей чинить вплив на їхню життєздатність та репродуктивну функцію.
Зменшення пікової довжини хвилі від 653 до 632 нм, яке проявлялося зміною кольору світла з червоного до помаранчевого, супроводжувалось подальшим зниженням збереженості поголів’я на 0,3 %, маси тіла – на 0,8 %, несучості на початкову несучку – на
3,1 %, несучості на середню несучку – на 2,8 % та витрат корму – на 0,2 %. Зменшення пікової довжини хвилі до 603 нм, тобто
зміна кольору світла з червоного та помаранчевого на жовте, супроводжувалось зниженням збереженості поголів’я на 6,4–6,7 %,
маси тіла – на 0,5–1,3 %, несучості на початкову несучку – на 7,1–10,0 %, несучості на середню несучку – на 0,4–3,2 % та витрат
корму – на 2,0–2,1 %. Зменшення ж пікової довжини хвилі до 458 нм, тобто зміна кольору світла з червоного, помаранчевого та
жовтого на блакитне, супроводжувалось наростаючим зниженням збереженості поголів'я на 3,2–9,9 %, маси тіла – на 5,2–6,5 %,
несучості на початкову несучку – на 6,4–15,8 %, несучості на середню несучку – на 2,9–6,0 % та витрат корму – на 1,0–3,1 %.
Ключові слова: кури-несучки, несучість, збереженість, жива маса, довжина світлової хвилі, колір світла.

Вступ

рації фолікулостимулюючого гормону у крові курей,
однак за використання червоного світла підвищується
концентрація лютеїнізуючого гормону (Mudhar &
Tabeekh, 2016). На думку ж інших вчених, використання саме червоного спектру світла сприяє підвищенню несучості курей (Hassan et al., 2013; Zhang et
al., 2017) та товщини яєчної шкаралупи (Kim et al.,
2010), а блакитного та зеленого – підвищенню маси
яєць (Hassan et al., 2013). Є також повідомлення про
те, що використання червоного світла спричиняє значне зменшення маси яєць, а якість яєць поліпшується
за використання зеленого світла (Er et al., 2007). Водночас рядом дослідників показано, що монохромне
світло не впливає на несучість курей та якість їхніх
яєць (Rozenboim et al., 1999; Lewis et al., 2007; Borille
et al., 2013; Borille et al., 2015), а також не позначається на концентрації гормонів у крові (Li et al., 2015).
Тому метою роботи було вивчення впливу монохромного світла з різною довжиною світлової хвилі на
життєздатність курей та їхню репродуктивну функцію.

Штучне світло як фактор навколишнього середовища, має вирішальне значення для вивільнення гормонів, які відіграють ключову роль у життєдіяльності,
рості, імунітеті та розмноженні птиці (Patel et al.,
2016). Для курей-несучок світло відіграє важливу
роль у розвитку та функціонуванні репродуктивної
системи, істотно впливаючи на вік знесення першого
яйця, несучість та продуктивність загалом (Min et al.,
2012; Huber-Eicher et al., 2013; Li et al., 2020).
Джерелом штучного світла останнього покоління у
птахівництві є світлодіодні світильники (LED). Порівняно із лампами розжарювання та люмінесцентними
лампами, світлодіодні мають більший термін служби,
специфічний спектр, меншу теплову потужність, вищу енергоефективність та надійність, а також менші
витрати на обслуговування (Prayitno et al., 1997;
Sultana et al., 2013; Yang et al., 2016), тому все частіше
використовуються виробничниками (Shi et al., 2019).
Світлодіоди (LED) – це особливий вид напівпровідникових діодів, які можуть давати монохромне
світло. Колір світла визначається довжиною хвилі
видимого спектру, а монохромне світло має одну
пікову довжину світлової хвилі (Yenilmez et al., 2021).
На відміну від багатьох видів тварин, кури мають
здатність бачити довжину світлової хвилі у вузькому
діапазоні – від 380 до 760 нм, а також можуть розрізняти колір світла (Prescott & Wathes, 1999). У них,
крім очей, у трансдукції фотостимуляції беруть участь позасітківкові фоторецептори, розташовані в
гіпоталамусі та в інших ділянках мозку (Rozenboim et
al., 1999). Тому світло є ефективним чинником контролю фізіологічних та поведінкових процесів, які
впливають на несучість курей та якість їхніх яєць
(Yenilmez et al., 2021).
Доведено, що довжина хвилі світла впливає на поведінку, добробут та продуктивність птиці (Manser,
1996; Rozenboim et al., 1999; Svobodova et al., 2015).
Однак аналіз попередніх досліджень показує, що дані
про вплив монохромного світла на несучість курей та
якість їхніх яєць досить суперечливі. Так, за даними
одних дослідників (Li et al., 2019), використання блакитного світла, порівняно з білим, зеленим та червоним, сприяє підвищенню несучості курей. Блакитний
спектр світла також стимулює підвищення концент-

Матеріал і методи досліджень
Як об’єкт досліджень використовували яєчних курей промислового стада “Hy-Line W-36”. Досліди з
експериментальними тваринами проводили відповідно до правил Європейської конвенції про захист хребетних тварин (Офіційний вісник Європейського
Союзу L276/33, 2010).
В умовах сучасного комплексу з виробництва харчових яєць у пташнику площею 2915 м2 сформували 4
групи яєчних курей промислового стада “Hy-Line W36”, кожну з яких утримували в окремому пташникуаналогу за площею та клітковим устаткуванням. Кожен пташник був обладнаний клітковими батареями
“Big Dutchman” (Німеччина), що складалися з 1176
кліток площею 40544 см2 (362×112 см). Відмінності
між пташниками стосувалися лише світодіодних світильників (табл. 1). Так, курей 1-ї групи утримували з
використанням світлодіодних світильників із піковою
довжиною світлової хвилі 458 нм (блакитний колір
спектра), 2-ї групи – 603 нм (жовтий колір спектра), 3ї групи – 632 нм (помаранчевий колір спектру) та 4-ї
групи – 653 нм (червоний колір спектра).
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Таблиця 1
Схема досліду
Характеристика
Пікова довжина хвилі, нм
Колір спектру
Кількість голів у клітці
Кількість голів у групі
Щільність посадки, гол./м2
Забезпеченість площею, см2/гол.
Площа клітки, см2
Кількість ніпелів у клітці, шт.
Фронт годівлі, см
Площа пташника, м2

1
458
блакитний

Група курей
2
3
603
632
жовтий
помаранчевий
101
118776
401,4
24,9
40544
12
7,8
2915

4
653
червоний

Content Guide, 2019), що може бути пов’язано з особливостями утримання великих масивів птиці (337–361
тис. гол.) в багатоярусних кліткових батареях нових
конструкцій. Водночас простежувалось зниження
збереженості поголів’я зі зменшенням довжини хвилі
світла. Найбільша різниця – 12,2 % з рекомендованим
рівнем збереженості виявлена у курей 1-ї групи, яких
утримували за блакитного світла, несучки 2-ї групи,
яких утримували за жовтого світла, не досягали нормативу на 9,0 %, тимчасом як у несучок 3-ї та 4-ї груп,
яких утримували за помаранчевого та червоного світла, збереженість була майже на одному рівні і на 2,6–
2,3 % не досягала нормативу (рис. 1). Водночас збереженість поголів'я у курей 1-ї групи, яких утримували за блакитного світла, була нижчою на 3,2 % (Р <
0,001) порівняно з 2-ю групою та на 9,6 % (Р < 0,001) і
9,9 % (Р < 0,001) порівняно з 3-ю та 4-ю групами відповідно. У курей 2-ї групи, яких утримували за жовтого світла, збереженість була нижчою на 6,4 % (Р <
0,001) та 6,7 % (Р < 0,001) порівняно з 3-ю та 4-ю
групами відповідно, а у курей 3-ї групи, яких утримували за помаранчевого світла, збереженість була нижчою на 0,3 % (Р < 0,001) порівняно з курми 4-ї групи,
яких утримували за червоного світла. Вищу збереженість поголів’я курей за використання червоного світла описують і інші дослідники (Svobodova et al.,
2015).

Упродовж досліду курей забезпечували питною
водою, повнораціонними комбікормами однакового
складу та утримували згідно з вимогами (ВНТП-АПК04.05). Щодня, упродовж 34 тижнів продуктивного
періоду, визначали кількість яєць, знесених несучками кожної групи та інтенсивність їхньої несучості.
Здійснювали також щодня облік кількості курей, що
вибули (через падіж і вибракування) та визначали
збереженість поголів’я. Раз на тиждень вимірювали
масу яєць та живу масу несучок з певних маркованих
кліток за вибіркою, яка становила не менше ніж 100
(n ≥ 100).
Отримані цифрові результати опрацьовували методами варіаційної статистики. Достовірність відмінностей між середніми величинами визначали за tкритерієм Стьюдента, різниці вважали достовірними
за P < 0,05.
Результати та їх обговорення
Для вивчення впливу кольору світла на вираження
основних господарсько корисних ознак курей була
проведена оцінка їх збереженості, маси тіла та продуктивності у віці 52 тижні (табл. 2). Виявлено, що збереженість поголів’я у всіх групах була нижчою за
рівень (97,4 %), рекомендований фірмою розробником кросу “Hy-Line W-36” (Hy-Line W-36 Final Hybrid

Таблиця 2
Збереженість, маса тіла та продуктивність курей за різної довжини світлової хвилі (x ± SE, n = 475104)
Група несучок
1
2
3
4
Несучок в групі, гол.
475104
475104
475104
475104
Пікова довжина хвилі, нм
458
603
632
653
Колір спектру
блакитний
жовтий
помаранчевий
червоний
85,2 ± 0,10
88,4 ± 0,09**
94,8 ± 0,06**°
95,1 ± 0,06**°''
Збереженість поголів’я, %
**
**°
Маса тіла несучок, г
1462 ± 0,28
1543 ± 0,12
1551 ± 0,26
1563 ± 0,11**°''
195,5 ± 0,11**°
201,7 ± 0,19**°''
Несучість на початкову несучку, шт. 169,9 ± 0,14
181,6 ± 0,17**
Несучість на середню несучку, шт. 199,4 ± 0,16
205,4 ± 0,10**
206,2 ± 0,07**°
212,1 ± 0,11**°''
*
63,2 ± 0,05
63,0 ± 0,06
63,1 ± 0,07
63,3 ± 0,04°'
Маса яєць, г
Витрати корму, г/гол./добу
113,8 ± 0,09
114,9 ± 0,11**
117,2 ± 0,06**°
117,4 ± 0,02**°'
Примітки: *Р < 0,05, ** Р < 0,001 – порівняно з першою групою; ° Р < 0,001 – порівняно з другою групою; 'Р < 0,05, '' Р <
0,001 – порівняно з третьою групою
Показники

Спостерігалось також зниження маси тіла курей зі
зменшенням довжини хвилі світла. Зокрема, маса тіла
несучок 2–4-ї груп відповідала нормативній (Hy-Line
W-36 Final Hybrid Content Guide, 2019) та знижува-

лась в її межах (1,54–1,58 кг), а 1-ї групи – не досягала
нормативу на 5,1 %. Так, кури 1-ї групи, яких утримували за блакитного світла, характеризувались нижчою
масою тіла на 5,2 % (Р < 0,001) порівняно з 2-ю гру-
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пою та на 5,7 % (Р < 0,001) та 6,5 % (Р < 0,001) порівняно з 3-ю і 4-ю групами відповідно. Своєю чергою
кури 2-ї групи, яких утримували за жовтого світла,
мали меншу масу тіла на 0,5 % та 1,3 % (Р < 0,001)

порівняно з 3-ю і 4-ю групами відповідно, а кури 3-ї
групи, яких утримували за помаранчевого світла, – на
0,8 % (Р < 0,001) порівняно з 4-ю групою, в якій курей
утримували за червоного світла.

Рис. 1. Відхилення збереженості та живої маси несучок від нормативного рівня
6,4 % (Р < 0,001) порівняно з 2-ю групою та на 13,1 %
(Р < 0,001) і 15,8 % (Р < 0,001) порівняно з 3-ю та 4-ю
групами відповідно. У курей 2-ї групи, яких утримували за жовтого світла, несучість на початкову несучку була нижчою за нормативну на 11,0 %, а також на
7,1 % (Р < 0,001) і 10,0 % (Р < 0,001) порівняно з 3-ю
та 4-ю групами відповідно. Кури 3-ї групи, яких
утримували за помаранчевого світла, не досягали
нормативу на 4,2 % та поступалися на 3,1 % (Р <
0,001) курям 4-ї групи. Своєю чергою кури 4-ї групи,
яких утримували за червоного світла, не досягали
нормативу лише на 1,2 %.

Несучість на початкову несучку також знижувалася зі зменшенням довжини хвилі світла. Так, несучість на початкову несучку, згідно нормативних вимог, у віці 52 тижні повинна варіювати в межах
204,1–209,6 шт., а на середню – 206,9–212,5 шт.
(Hy-Line W-36 Final Hybrid Content Guide, 2019). Фактично ж на початкову несучку – несучість жодної з
груп не досягла нормативного рівня (рис. 2). Найнижча несучість та відповідно найбільше відхилення від
нормативу – 16,8 %, спостерігалась у курей 1-ї групи,
яких утримували за блакитного світла. Водночас несучість на початкову несучку у них була нижчою на

Рис. 2. Відхилення несучості курей дослідних груп від нормативного рівня
За несучістю на середню несучку нормативного
рівня було досягнуто лише курми 4-ї групи. Найнижча несучість на середню несучку та відповідно найбільше відхилення від нормативу – 3,6 % спостерігалась
у курей 1-ї групи, яких утримували за блакитного
світла. Водночас несучість на середню несучку у них

була нижчою на 2,9 % (Р < 0,001) порівняно з 2-ю
групою та на 3,3 % (Р < 0,001) і 6,0 % (Р < 0,001) порівняно з 3-ю та 4-ю групами відповідно. Несучість на
середню несучку у курей 2-ї групи, яких утримували
за жовтого світла, була нижчою за норматив на 0,7 %
та на 0,4 % (Р < 0,001) і 3,2 % (Р < 0,001) порівняно з

Scientific Messenger LNUVMB. Series: Agricultural sciences, 2021, vol. 23, no 95

79

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 2021, т 23, № 95

2. Зменшення пікової довжини хвилі до 603 нм,
тобто зміна кольору світла з червоного та помаранчевого на жовте, супроводжувалось зниженням збереженості поголів’я на 6,4–6,7 % (9,0 % ˂ норми), маси
тіла – на 0,5–1,3 % в межах фізіологічної норми, несучості на початкову несучку – на 7,1–10,0 % (11,0 % ˂
норми), несучості на середню несучку – на 0,4–3,2 %
(0,7 % ˂ норми) та витрат корму – на 2,0–2,1 %
(13,8 % > норми).
3. Зменшення пікової довжини хвилі до 458 нм,
тобто зміна кольору світла з червоного, помаранчевого та жовтого на блакитне, супроводжувалось зниженням збереженості поголів’я на 3,2–9,9 % (12,2 % ˂
норми), маси тіла – на 5,2–6,5 % (5,1 % ˂ норми),
несучості на початкову несучку – на 6,4–15,8 %
(16,8 % ˂ норми), несучості на середню несучку – на
2,9–6,0 % (3,6 % ˂ норми) та витрат корму – на 1,0–
3,1 % (10,5 % > норми).

3-ю та 4-ю групами відповідно. Кури 3-ї групи, яких
утримували за помаранчевого світла, не досягали
нормативу лише на 0,1 % та поступалися несучкам 4-ї
групи, яких утримували за червоного світла, на 2,8 %
(Р < 0,001).
Отримані дані щодо несучості на початкову та середню несучку узгоджуються з результатами інших
дослідників (Gongruttananun, 2011; Hassan et al., 2013;
Huber-Eicher et al., 2013; Svobodova et al., 2015; Zhang
et al., 2017), які описують підвищення несучості курей
за впливу червоного світла. Цей ефект обумовлений
чутливістю саме позасітківкових фоторецепторів
гіпоталамусу до довгохвильового випромінювання, а
не сприйняттям кольору світла через сітківку ока
(Renema et al., 2001; Mobarkey et al., 2010).
Маса яєць несучок кросу “Hy-Line W-36” у 52тижневому віці повинна становити 62,9 г, а споживання корму – 97–103 г/добу на 1 голову (Hy-Line W36 Final Hybrid Content Guide, 2019). Як видно з дослідних даних (табл. 2), маса яєць несучок всіх груп
відповідала нормі, а витрати корму були вищими за
нормативний рівень. Зокрема, нижча маса яєць виявлена у курей 2-ї групи, яких утримували за жовтого
світла, на 0,3 % (Р < 0,05) та 0,5 % (Р < 0,001) порівняно з 1-ю та 4-ю групами відповідно, а у курей 3-ї
групи, яких утримували за помаранчевого світла, – на
0,3 % (Р < 0,05) порівняно з 4-ю групою. Однак різниця за масою яєць між групами була незначною і не
відображала зменшення довжини хвилі світла.
Що стосується витрат корму, то найнижче його
споживання спостерігалось у курей 1-ї групи, яких
утримували за блакитного світла, однак з перевищенням нормативу на 10,8 г, або 10,5 %. Водночас у курей 1-ї групи споживання корму було нижчим на
1,0 % (Р < 0,001) порівняно з 2-ю групою та на 2,9 %
(Р < 0,001) і 3,1 % (Р < 0,001) порівняно з 3-ю та 4-ю
групами відповідно. Кури 2-ї групи, яких утримували
за жовтого світла, споживали менше корму на 2,0 %
(Р < 0,001) та 2,1 % (Р < 0,001) порівняно з 3-ю та 4-ю
групами відповідно, за цього перевищували нормативні показники на 11,6 %. Кури 3-ї групи, яких утримували за помаранчевого світла, характеризувались
нижчим споживанням корму на 0,2 % (Р < 0,05) порівняно з 4-ю групою та перевищували нормативні
показники на 13,8 %. Своєю чергою кури 4-ї групи,
яких утримували за червоного світла, характеризувалися найвищим споживанням корму з перевищенням
нормативу на 14,0 %.

Відомості про конфлікт інтересів. Автори стверджують про відсутність конфлікту інтересів щодо
їхнього вкладу та результатів досліджень.
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The article deals with the results of research on the economic efficiency of the use of mixed ligand
complexes of Zinc, Manganese and Cobalt in the feeding rations of highlyproductive cows of Ukrainian
Red-Spotted Dairy breed in the first 100 days of lactation. The research was performed on five groups (one
control and four experimental) of analogous cows in the conditions of ALC “Terezyne” Bila Tserkva district
of Kyiv region. The control was the optimal dose of mixed ligand complexes of Zinc, Manganese and Cobalt, which was previously established with a concentration of 1 kg of dry matter (DM) of the feed mixture
(FM), mg: Zinc – 60.8; Manganese – 60.8 and Cobalt – 0.78. For the 2nd experimental group, the concentration of these trace elements was increased by 10 %, and in the 3rd, 4th and 5th experimental groups – on
the contrary, the concentration of Zinc, Manganese and Cobalt in 1 kg of DM of feed mixture was reduced
by 10 %, 20 and 30 %, respectively, compared with the control. The best results on milk yield of natural and
basic fat content were got from cows of the 4th experimental group, where the concentration of Zinc, Manganese and Cobalt due to their mixed ligand complexes in 1 kg of DM of feed mixture was, mg: Zinc – 48.6;
Manganese – 48.6; Cobalt – 0.62. The cost of products got from experimental cows ranged from UAH
12702.3 up to UAH 13783.7 and it was the highest in the 4th experimental group. It was set up that for cows
of Ukrainian Red-Spotted Dairy breed in the first 100 days of lactation the most economically advantageous
was the dose of mixed ligand complexes, in which the concentration of Zinc and Manganese was 48.6 mg,
and Cobalt – 0.62 mg/kg DM, which allowed to obtain a profit of 14.37 % more than in the control group.
Doses of mixed ligand complexes with a concentration of Zinc and Manganese – 66.9 mg; 54.7 and
42.6 mg, and Cobalt – 0.86 mg; 0.7 and 0.55 mg/kg CF gave a much lower economic effect. Additional
profit in the 2nd experimental group amounted to UAH 66.8 or 1.34 %; in the 3rd – UAH 95.6 or 1.92 %
and in the 5th – UAH 561.6 or 11.28 %, compared with the control group.
Key words: highly productive cows, Ukrainian Red-Spotted dairy breed, economic efficiency, mixed
ligand complex.

Економічна ефективність використання змішанолігандних комплексів
Цинку, Мангану і Кобальту в раціонах високопродуктивних корів
української червоно-рябої молочної породи
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У статті подано результати досліджень з вивчення економічної ефективності використання змішанолігандних комплексів
Цинку, Мангану і Кобальту у раціонах годівлі високопродуктивних корів української червоно-рябої молочної породи в перші 100
днів лактації. Дослідження проводилися на п’яти групах (одна контрольна і чотири дослідні) корів-аналогів в умовах ТДВ “Терезине” Білоцерківського району Київської області. Контролем служила оптимальна доза змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану й Кобальту, яка була встановлена раніше з концентрацією в 1 кг сухої речовини (СР) кормосуміші (КС), мг: Цинку – 60,8; Мангану – 60,8 і Кобальту – 0,78. Для 2-ї дослідної групи концентрацію цих мікроелементів збільшили на 10 %, а в 3-й, 4-й і 5-й дослідних групах – навпаки, концентрацію Цинку, Мангану і Кобальту в 1 кг СР кормосуміші зменшили на 10 %, 20 і 30 % відповідно
порівняно з контролем. Найкращі результати за надоєм молока натуральної і базисної жирності були отримані від корів 4-ї
дослідної групи, де концентрація Цинку, Мангану й Кобальту за рахунок їх змішанолігандних комплексів в 1 кг СР кормосуміші
становила, мг: Цинку – 48,6; Мангану – 48,6; Кобальту – 0,62. Вартість одержаної продукції від піддослідних корів коливалася від
12702,3 грн до 13783,7 грн та була найвищою у 4-й дослідній групі. Встановлено, що для корів української червоно-рябої молочної
породи в перші 100 днів лактації найбільш економічно вигідною була доза змішанолігандних комплексів, у якій концентрація Цинку
і Мангану становила 48,6 мг, а Кобальту – 0,62 мг/кг СР, що дало змогу одержати прибутку на 14,37 % більше, ніж у контрольній
групі. Дози змішанолігандних комплексів з концентрацією Цинку і Мангану – 66,9 мг; 54,7 і 42,6 мг, а Кобальту – 0,86 мг; 0,7 і
0,55 мг/кг СР дали значно нижчий економічний ефект. Додатковий прибуток у 2-й дослідній групі становив 66,8 грн, або 1,34 %; у
3-й – 95,6 грн, або 1,92 %, і у 5-й – 561,6 грн, або 11,28 %, порівняно з показниками контрольної групи.
Ключові слова: високопродуктивні корови, українська червоно-ряба молочна порода, економічна ефективність, змішанолігандний комплекс.

1971; Bohdanov et al., 2008). Позитивно впливають на
активність ферментів, гормонів, вітамінів, стабілізують кислотно-лужну рівновагу й осмотичний тиск.
Впливають на функції кровотворення, ендокринних
залоз, мікрофлору травного тракту, беруть участь у
біосинтезі білка, проникності клітинних мембран і т.
д. (Mahan, 1990; Kuznecov, 1992; Bomko et al., 2018).
Тому метою наших досліджень було вивчення
економічної ефективності використання змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану і Кобальту в
поєднанні з Суплексом Se й сульфатом купруму та
йодидом калію в годівлі високопродуктивних корів
української червоно-рябої молочної породи у перші
100 днів лактації.

Вступ
Економічна ефективність виробництва молока характеризується системою показників, за допомогою
яких можна визначити поточний стан, динаміку економічних процесів та виявити резерви її підвищення
(Vasylchenko, 2018; Mylostyvyi et al., 2021).
Для ефективного виробництва молока одним з головних чинників є формування високопродуктивного
стада, оскільки молочне стадо є основним засобом у
виробництві молочної сировини. Найкращий прояв
генетичного потенціалу молочних корів відбувається
у процесі повноцінної годівлі й належних умов утримання, а поєднання цих процесів є обов’язковою умовою для підвищення продуктивності молочного стада
(Yakovlieva, 2012; Borshch et al., 2020; 2021).
Питанням розвитку виробництва молока та підвищення економічної ефективності молочного скотарства присвячено багато праць українських вченихаграрників, зокрема: В. Г. Андрійчука (Andrijchuk &
Sas, 2017), П. С. Березівського (Berezivskyj & Bryk,
2013), П. І. Гайдуцького (Haidutskyi, 2014), В. Я. Месель-Веселяка (Mesel-Veselyak, 2010), В. І. Радко і
І. В. Свиноуса (Radko & Svynous, 2015), П. Т. Саблука
і В. І. Бойка (Sabluk & Bojko, 2005), О. М. Шпичака
(Shpychak, 2016) та ін.
Для високоефективного ведення молочного скотарства в раціонах високопродуктивних корів необхідно
використовувати високоякісні корми, які б забезпечували їхню потребу в поживних і біологічно активних
речовинах (Klitsenko et al., 2001; Ibatullin & Holubiev,
2017; Mazur et al., 2020; Bashchenko et al., 2021).
У повноцінній годівлі корів із біологічно активних
речовин важлива роль відводиться мінеральним елементам (Bularga & Vrachan, 1982; Rasputniy, 1988;
Lettner & Wetscherek, 1989; Stoljarchuk et al., 2000),
тому що вони беруть активну участь у перетравленні
та обміні поживних речовин, використовуються організмом як структурний матеріал, створюють нормальні умови для роботи всіх внутрішніх органів, м’язів і
нервової системи, знешкоджують шкідливі для організму продукти обміну (Vinogradov, 1952; Knyazeva,

Матеріал і методи досліджень
Корів для досліду української червоно-рябої молочної породи в ТДВ “Терезине” Білоцерківського району Київської області відбирали за принципом аналогів з урахуванням віку, походженням, дати плодотворного осіменіння, живої маси й молочної продуктивності. Усі відібрані корови-аналоги були чистопородними, мали схожу продуктивність матерів, середню
вгодованість та були клінічно здоровими і утримувались в однакових умовах. Відібраних корів було розділено на п’ять груп: одну контрольну і чотири дослідні.
Піддослідних корів годували малокомпонентними
кормосумішками. Отримувані тваринами корми були
дефіцитними на Цинк, Купрум, Кобальт, Манган, Йод
та Селен. Для покриття дефіциту у вище вказаних
мікроелементах коровам контрольної і дослідних груп
уводили в комбікорми-концентрати премікс з різними
дозами змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану
й Кобальту. Дефіцит Купруму покривали за рахунок
його сульфату, а дефіцит у Селені – за рахунок Суплексу Селену, з розрахунку 0,3 мг/кг сухої речовини.
Контролем служила оптимальна доза змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану й Кобальту, яка
була встановлена раніше (Kropyvka & Bomko, 2017;
Bomko et al., 2020) з концентрацією в 1 кг сухої речо-
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вини (СР) кормосуміші (КС), мг: Цинку – 60,8; Мангану – 60,8 і Кобальту – 0,78. Для 2-ї дослідної групи
концентрацію цих мікроелементів збільшили на 10 %,
а в 3-й, навпаки, зменшили на цю кількість. Стосовно

4-ї і 5-ї дослідних груп, то концентрацію в 1 кг СР
кормосуміші Цинку, Мангану і Кобальту зменшили
на 20 і 30 % відповідно порівняно з контролем. Схема
досліду наведена в таблиці 1.

Таблиця 1
Схема науково-господарського досліду, n = 10
Група
1 контрольна
2 дослідна
3 дослідна
4 дослідна
5 дослідна

КС + змішанолігандні комплекси
йодид калію. В 1 кг СР міститься,
Купруму – 12 і Йоду – 1,1
КС + змішанолігандні комплекси
йодид калію. В 1 кг СР міститься,
Купруму – 12 і Йоду – 1,1
КС + змішанолігандні комплекси
йодид калію. В 1 кг СР міститься,
Купруму – 12 і Йоду – 1,1
КС + змішанолігандні комплекси
йодид калію. В 1 кг СР міститься,
Купруму – 12 і Йоду – 1,1
КС + змішанолігандні комплекси
йодид калію. В 1 кг СР міститься,
Купруму – 12 і Йоду – 1,1

Досліджуваний фактор
Цинку, Мангану, Кобальту + Суплекс Se й сульфат купруму та
мг: Цинку – 60,8; Мангану – 60,8; Кобальту – 0,78; Селену – 0,3;
Цинку, Мангану, Кобальту + Суплекс Se й сульфат купруму та
мг: Цинку – 66,9; Мангану – 66,9; Кобальту – 0,86; Селену – 0,3;
Цинку, Мангану, Кобальту + Суплекс Se й сульфат купруму та
мг: Цинку – 54,7; Мангану – 54,7; Кобальту – 0,70; Селену – 0,3;
Цинку, Мангану, Кобальту + Суплекс Se й сульфат купруму та
мг: Цинку – 48,6; Мангану – 48,6; Кобальту – 0,62; Селену – 0,3;
Цинку, Мангану, Кобальту + Суплекс Se й сульфат купруму та
мг: Цинку – 42,6; Мангану – 42,6; Кобальту – 0,55; Селену – 0,3;

Результати та їх обговорення

цій корів, а також впливу на їх проявлення змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану і Кобальту
(Kropyvka & Bomko, 2021), вивчали економічну ефективність використання цієї добавки.
Економічна ефективність використання змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану і Кобальту у
раціонах корів української червоно-рябої молочної
породи показана в таблиці 2.

Практичний досвід ведення тваринництва свідчить
про те, що високопродуктивні корови різних порід та
селекції через умови, де вони були виведені, мають
різний генетичний потенціал, тому для його реалізації
потребують різну кількість не тільки поживних, а й
біологічно активних речовин. У зв’язку з цим, крім
аналізу молочної продуктивності та відтворних функ-

Таблиця 2
Економічна ефективність використання змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану і Кобальту в раціонах
корів української червоно-рябої молочної породи в перші 100 днів лактації, n = 10
Показники
Валовий надій молока на корову, кг
Валовий надій молока базисної жирності на корову, кг
Вартість усієї продукції, грн
Загальні виробничі витрати, грн
у тому числі: зарплата;
корми;
змішанолігандні комплекси;
інші прямі витрати;
накладні витрати
Прибуток, грн.
± до контролю, грн.
± до контролю, %

контрольна
1
3080
3342,7
12702,3
7727,0
1592,5
4951,6
50,2
786,8
345,9
4975,3
-

Найкращі результати за надоєм молока натуральної і базисної жирності були отримані від корів 4-ї
дослідної групи, де концентрація Цинку, Мангану й
Кобальту за рахунок їх змішанолігандних комплексів
в 1 кг СР кормосуміші становила, мг: Цинку – 48,6;
Мангану – 48,6; Кобальту – 0,62.
За дослід від корів 1-ї контрольної групи отримали
3080 кг молока натуральної жирності, а в 2-й, 3-й, 4-й

Групи тварин
дослідні
2
3
4
3128
3192
3280
3422,4
3454,9
3627,3
13005,1
13128,6
13783,7
7963,0
8057,7
8093,4
1641,4
1648,4
1721,7
5097,8
5172,7
5093,5
55,3
45,2
40,1
809,5
830,6
857,6
359,0
360,8
380,5
5042,1
5070,9
5690,3
+66,8
+95,6
+715,0
+1,34
+1,92
+14,37

5
3216
3537,6
13442,9
7906,0
1679,8
4973,9
35,2
847,8
369,3
5536,9
+561,6
11,28

і 5-й дослідних групах – відповідно на 48 кг, 112, 200 і
136 кг, або 1,6 %; 3,6; 6,5 і 4,4 % більше.
Різниця між дослідними і контрольною групами
корів української червоно-рябої молочної породи за
валовим надоєм молока на корову в базисній жирності відповідно становила: 79,7 кг; 112,2; 284,6 і 194,9 кг
або 2,4 %; 3,4; 8,5 і 5,8 % на користь дослідних груп.
Вартість одержаної продукції від піддослідних корів коливалася від 12702,3 грн до 13783,7 грн та була
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найвищою у 4-й дослідній групі корів, де концентрація Цинку і Мангану становила 48,6 мг, а Кобальту –
0,62 мг/кг СР.
Найбільша вартість кормів була в 3-й дослідній
групі, коровам якої згодовували дози Цинку і Мангану – 54,7 мг, а Кобальту – 0,7 мг/кг СР. Витрати на
корми в цій групі становили 5172,7 грн, що на 4,5 %
більше, ніж в контрольній групі. Цей показник у 2-й,
4-й та 5-й дослідних групах також переважав показник контрольної групи відповідно на 3,0 %; 2,9 і
0,5 %.
У науково-господарському досліді встановлено,
що для корів української червоно-рябої молочної
породи в перші 100 днів лактації найбільш економічно вигідною була доза змішанолігандних комплексів,
у якій концентрація Цинку і Мангану становила
48,6 мг, а Кобальту – 0,62 мг/кг СР, що дало змогу
одержати прибутку на 14,37 % більше, ніж у контрольній групі. Дози змішанолігандних комплексів з
концентрацією Цинку і Мангану – 66,9 мг; 54,7 і
42,6 мг, а Кобальту – 0,86 мг; 0,70 і 0,55 мг/кг СР дали
значно нижчий економічний ефект. Додатковий прибуток у 2-й дослідній групі становив 66,8 грн, або
1,34 %; у 3-й – 95,6 грн, або 1,92 %, і у 5-й – 561,6 грн,
або 11,28 %, порівняно з показниками контрольної
групи.
Висновки
В результаті досліджень встановлено позитивний
вплив згодовування різних рівнів змішанолігандних
комплексів Цинку, Мангану й Кобальту коровам української червоно-рябої молочної породи в перші 100
днів лактації на показники економічної ефективності
виробництва молока. Найкращі результати одержано
в четвертій дослідній групі, коровам якої згодовували
кормосуміш, що в 1 кг СР містила, мг: Цинку – 48,6;
Мангану – 48,6; Кобальту – 0,62; Селену – 0,3; Купруму – 12 і Йоду – 1,1.
Перспективи подальших досліджень. Подальшими
дослідженнями буде вивчено вплив різних рівнів
змішанолігандних комплексів Цинку, Мангану і
Кобальту на показники економічної ефективності
виробництва молока корів української чорно-рябої
молочної породи.
Відомості про конфлікт інтересів. Автори стверджують про відсутність конфлікту інтересів щодо
їхнього вкладу та результатів досліджень.
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This scientific article describes the technology and stages of designing a fishery for growing silver carp
in polyculture with carp in conditions of the LLC “Kovcheg” of the Kyiv. In the conditions of this economy
the project of cultivation of fish in polyculture was developed, where calculations of average monthly
temperature of ponds, content of dissolved oxygen in water were carried out, indicators of a source of water
supply of ponds were analyzed, economic efficiency of cultivation of silver carp in polyculture with carp
was carried out. Fish farms have a number of significant problems today, that prevent full and easy
development – these are financial difficulties in the state, namely: disruption of economic ties, deterioration
of the ecological condition of inland waters, insufficient work on the reproduction of fish stocks. In order to
get fish farming out of the crisis, ensure sustainable development of the industry, strengthen the country's
food independence, it is necessary first of all to solve issues related to environmental and economic
problems of fisheries development, improving the economic mechanism of fisheries management,
intensification of investment processes and innovations aquatic living resources. The fisheries sector
includes the extraction, processing, reproduction and increase of stocks of fish and other aquatic organisms
in natural and artificial reservoirs. It provides valuable food, feed, medicine and technical products.
Fisheries are aimed at preserving and improving fish stocks in natural reservoirs and breeding fish in
artificial reservoirs. In order to ensure food security of Ukraine, it is necessary to work on the following
areas: scientific substantiation of the raw material base and rational fishing, protection of aquatic
ecosystems, technology of processing of aquatic fish resources.
Key words: compound feed industry, effectiveness, productivity, silver carp, polyculture.

Основи ведення товарного рибного господарства з вирощування товстолоба
в полікультурі з коропом в умовах ТОВ “Ковчег” міста Києва
В. Я. Паламарчук, Г. І. Льотка, В. А. Главатчук
Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, Україна
У цій науковій статті описана технологія та етапи проектування промислу для вирощування товстолобика в полікультурі з
коропом в умовах ТОВ “Ковчег” м. Києва. В умовах даного господарства був розроблений проект вирощування риби в полікультурі,
де проводились розрахунки середньомісячної температури ставків, вмісту розчиненого у воді кисню, аналізувались показники
джерела водопостачання ставків, економічна ефективність вирощування товстолобика в полікультурі з коропом. На сьогоднішній день у рибних господарств є низка суттєвих проблем, що перешкоджають повноцінному та легкому розвитку – це фінансові
труднощі в державі, а саме: порушення економічних зв’язків, погіршення екологічного стану внутрішніх вод, недостатня робота з
відтворення рибних запасів. Щоб вивести рибництво з кризи, забезпечити стійкий розвиток галузі, зміцнити продовольчу незалежність країни, перш за все необхідно вирішити питання, пов’язані з екологічними та економічними проблемами розвитку рибного
господарства, вдосконалення економічного механізму управління рибальством, активізації інвестиційних процесів та інновацій,
раціонального використання природних водних живих ресурсів. Рибний сектор включає видобуток, переробку, відтворення та
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збільшення запасів риби та інших водних організмів у природних та штучних водоймах. Він забезпечує людство цінною їжею,
корми, ліки та технічну продукцію. Рибальство спрямоване на збереження та поліпшення рибних запасів у природних водоймах та
розведення риби у штучних водоймах. З метою організації продовольчої безпеки України необхідно попрацювати за такими напрямами: наукове обґрунтування сировинної бази та раціональний промисел, охорона водних екосистем, технологія переробки водних
рибних ресурсів.
Ключові слова: комбікормова промисловість, ефективність, продуктивність, товстолобик, полікультура.

Introdaction

solved both by increasing the planting density and the
initial planting mass; when growing carp with hybrids of
silver carp, their ratio in polyculture can be 1:1.
Over the past 30 years, per capita consumption of fish
and fish products in our country has never met the norm.
It ranged from 18 to 87.5 % of demand. This situation
undermined the country's food security, reduced consumption, taking into account the energy and physiological needs of man (Vovk & Bozhyk, 2014).
The main reason for insufficient consumption of fish
and fish products was and production lag remains these
products from the needs of the population. During the
transition of the country's economy to new forms of production fish and fish products decreased significantly,
which affected their consumption. So, in 1990, the actual
consumption of fish and fish products per capita was
17.5 kg per year, or 87.5 % of demand, then in 1995 –
only 3.6 kg, in 2000 – 8.4 kg and only since 2007 began
to grow and was 15.3 kg, or 76.5 % of demand. In 2009,
the fund for the consumption of fish and fish products
increased to 697 thousand tons, or 15.1 kg per capita.
Fishing and extraction of other aquatic living resources in
Ukraine in 2009 reached 256.8 thousand tons, and imports
to Ukraine – 450.7 thousand tons, or 2.4 times higher than
own production we take into account consumption, then
from15.1 kg of fish and fish products consumed in 2009,
almost 10 kg were imported by import and only 5.1 kg of
own production. Imports account for 64.7 % as well permissible for food preservation national security only 30 %
(Mukhina, 2008; Gritsinyak et al., 2011).
We paid special attention on intensification of pond
fish farming. Methods of intensification and their implementation in pond fish farming developed in the first half
of the twentieth century. Professor V. Movchan. As a
result of studying the factors that contribute to increasing
the fish productivity of ponds, allowed him to install
them. A special place is occupied by implementation
polyculture as a factor of intensification pond fish
farming. The vast majority of scientists have studied the
issue joint cultivation of carp and herbivorous fish. Other
species of fish almost not used, resulting fish multiculture
was impoverished and not gave a significant effect.
Common carp (Cyprinus carpio) is a common freshwater commercial fish of the carp family. It is usually
characterized as an alien species native to Asia. Introduced to many parts of the world, managed to naturalize
in the waters of Europe. The domesticated form of this
fish is one of the most common commercial fish in fish
farms in size, the decorative form of domesticated carp is
brocade carp.
Naturalized in “wild” reservoirs carp have some
external differences from the “pond” forms of carp,
because of this in some regions of Ukraine has taken root
borrowed from the Russian tradition for wild forms – carp
(Sazan, Turkish Sazan).

This topic is quite relevant today, because fisheries
industry provide fisheries, as well as technologically
related enterprises and organizations or other enterprises
that ensure the activities and development of the industry
(sea fishing ports, industry schools, training centers, research, design and engineering enterprises and organizations, shipbuilding, ship repair plants, breeding centers,
specialized laboratories (Grynevych et al., 2018; Bobel et
al., 2018; Prysiazhniuk et al., 2019; Burgaz et al., 2019;
Rudenko et al., 2019; Burhaz et al., 2020).
Due to the annexation of Crimea, Ukraine has lost a
significant share of the catch. In the current situation,
there was a need to identify reserves for the development
of the industry, in particular the search for new economically justified methods of pond fish farming with the use
of the complex resource-saving measures for the operation of ponds and fish keeping, as well as the development and introduction of a progressive system of rational
exploitation of aquatic bioresources, aimed at significantly improving the efficiency of bioproductive potential
reservoirs. These circumstances encourage a comprehensive revision of the regulatory and technological parameters of pond fish farming and a number of basic theoretical provisions regarding its conduct (Mushit & Datsyuk,
2020; Datsyuk & Mushit, 2020).
In order to get fish farming out of the crisis, ensure
sustainable development of the industry, strengthen the
country's food independence; it is necessary first of all to
solve issues related to environmental and economic
problems of fisheries development, improving the
economic mechanism of fisheries management,
intensification of investment processes and innovations
aquatic living resources.
Every year there is a tendency to reduce the
cultivation of various species of fish in Ukraine. An
alternative way out of this situation is to grow fish in
multiculture. In polyculture, you can grow several species
of fish, which is economically viable and profitable for
farms.
Additional planting in carp ponds of fish of other
species allows the most complete use of natural resources
of ponds. Since the 60's, together with the carp in the
ponds began to grow fish of the Far Eastern complex –
white and variegated silver carp, their hybrids and grass
carp. Herbivorous fish have made polyculture a leading
factor in intensification.
There was a decrease in feed costs by 30–45 % аt
various combinations of polyculture of carp with
herbivorous fish and hybrids of silver carp. In addition,
there was a high plasticity of hybrids of silver carp in the
diet, which in the absence of zooplankton in the ponds
switched to phytoplankton and vice versa. Increasing the
productivity of feeding ponds due to white herring can be
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Carp body length – up to 1 m, live weight can reach
more than 20 kg. The largest individuals reach more than
45 kg (current world record for 2019 – 48 kg) (Sherman
& Yevtushenko, 2011).
In the climatic conditions of Ukraine it becomes
sexually mature in the southern regions in the third or
fourth years of life, in Polissya – Forest-Steppe – in the
fourth-fifth. Males mature a year earlier than females. The
broods are most productive at the age of 6 to 9–11 years,
after which they are culled. Fertility of carp is mostly
from 600 thousand to more than 1.5 million eggs. From
one female in the conditions of natural spawning it is
possible to receive on the average to 200 thousand and
more 3–4 day-old larvae. Under natural conditions, carp
spawn at a water temperature of +17–20 °C in coastal
areas of water bodies covered with soft meadow
vegetation, which is used by it as a substrate for
incubation of sticky eggs.
Carp has significant trophic plasticity (the ability to
switch to new food in the absence of the usual food). In
the early stages of development feeds on zooplankton. In
the first days the fry consume its small forms (rotifers,
moins), and later switch to the consumption of larger
forms of zooplankton (daphnia, ceriodaphnia, cyclops,
etc.). At the end of the growing season in the first year of
life passes to the consumption of zoobenthos organisms,
in older age groups carp is dominated by zoobenthos
organisms (chironomid larvae, oligochaetes, mollusks).
With their deficiency, it switches to feeding on other
aquatic organisms, including large forms of zooplankton,
macrophytes, and detritus; well adapted to eating feed and
cereals (Geiko, 2010).
Silver Capr Distributed mainly in the Amur River
basin and recently spread to major rivers in Europe and
Asia Minor. Because of the passion for eating algae in
large quantities, silver carp is called “river cow”. Due to
the same quality, silver carp artificially stock lakes and
ponds to clear them of excess greenery. Of these, the
population of the species has spread to the Dnieper and its
reservoirs.
The length of an adult silver carp reaches 1 meter, and
the weight is mostly not more than 40 kg. Sexual maturity
of silver carp occurs at the age of 3–4 years. They feed
mainly on small algae in shallow water. For the winter
they go into hibernation in “wintering pits”.
An important food product in the food industry for the
production of canned fish economy class. There is no
natural population of silver carp in Ukraine. Recently,
however, silver carp have been caught in the Dnieper,
Kamyansk, Kaniv, Kakhovka, Kyiv, and Kremenchug
reservoirs weighing up to 60 kilograms, which is
unnatural for this species.
With the help of its oral apparatus, the white silverfish
filters moldy, green and turbid water from detritus. In
nature, during the winter it goes into hibernation in the
depths of slow rivers. They feed mainly on small algae in
shallow water. The first days after the transition to active
nutrition, he consumes zooplankton, but after reaching 16
mm also begins to feed on phytoplankton. Soon
phytoplankton – small, low-calorie, but available in large
quantities of food – becomes the only source of food for
silver carp.

According to I. Sherman and M. Yevtushenko, the use
of new fish farms and their acclimatization is one of the
important elements that ensure the intensive development
of various forms of fisheries in inland waters. The silver
carp is a good example of ichthyofaunal, it increases fish
productivity of fish farms almost 2 times (Sherman &
Yevtushenko, 2011).
The development of theoretical foundations of polyculture using herbivorous fish was started in 1965. In
studies to improve the biotechnology of the pond polyculture of fish, the primary role was given to white herring as
a direct consumer of primary products, the level of which
could be regulated by mineral fertilizers.
Studies have shown the possibility of simultaneous
sustainable cultivation of fish and organisms of other
trophic levels. In such a system there are opportunities to
increase the biological productivity of all its parts, feed is
used efficiently and the biological purification of circulating water is successfully carried out (Vlasov & Mustaev,
2004).
The inclusion of the phytoplankton block in the system allowed to obtain algae products for the period of fish
farming, which amounted to up to 15 % of the consumed
feed in energy equivalent. The zooplankton block made it
possible to enrich the daily diet of fish with live whole
food, which is up to 10 % of the daily norm of feed. Restoration of the source of natural food for carp allowed to
reduce the cost of artificial feed per unit of fish production from 8.5 to 5 units. The high level of intensification
led to the complete disappearance of macrophytes in the
pond ecosystem (Mukhina, 2008).
The purpose of research. Investigate the fishbiological substantiation of the fishery for growing silver
carp in polyculture with carp in the conditions of LLC
“Kovcheg” of the Kyiv.
Material and methods
The experiment was conducted in Kyiv on two groups
of fish (silver carp, carp) in two lakes – 7 and 8 ha. The
Vita River flows nearby, which is the source of water
supply for this farm. The climate of this region is temperate-continental.
Average temperature in January: -3.5 °C, in July:
+20.5 °C. The absolute minimum is -32.2 °C (February 7,
1929), the absolute maximum is +39.9 °C (August 1898)
(according to other sources: +39.4 °C (July 30, 1936).
The average annual rainfall is 649 mm, the maximum
precipitation falls in July (88 mm), the minimum – in
October (35 mm).
In winter, snow cover is formed in Kyiv, the average
height of the cover in February is 20 cm, the maximum is
440 cm. The growing season is 120 days. Geographic
coordinates: north latitude – 50 ° 26 '; east longitude –
30 ° 34 '; average height above sea level – 105 m.
The city of Kyiv is located in the center of Eastern Europe on both banks of the Dnieper River, in its middle
course, below the confluence of the left tributary – the
Desna River. The originality and diversity of natural conditions in Kyiv are related to its location on the border of
physical and geographical zones: forest-steppe and mixed
forests.
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The northern part of the city is located in the Polissya
lowland, the southwestern (right bank) – in the Dnieper
Upland, the southeastern (left bank) – in the Dnieper
lowland. The surface of the right-bank part of the city is
an elevated plateau-like plain, divided by ravines and
gullies, valleys of small rivers, and the left-bank part is a
lowland plain. Typical landforms of the right bank are
mountains (Danchuk, 2006).
The city of Kyiv and adjacent territories, geologically,
is located in the zone of junction of two regional structures of the north-eastern slope of the Ukrainian Crystal
Shield and the south-western side of the Dnieper-Donetsk
depression. The boundary between them is the Dnieper
fault zone of the northwestern extension. Due to this,
Kyiv is in a fairly calm tectonic zone.
The soil cover of Kyiv is very diverse, given the diversity of natural conditions. The northern outskirts of the
city, which tend to Polissya, are characterized by sodpodzolic soils, formed mainly under coniferous forests.
The right-bank high part of the city is dominated by black
soil, which are familiar to most of Ukraine. They were
formed mainly on very peculiar loose, well-ventilated and
relatively dry loams – forests. Dark gray forest soils

formed under the canopy of deciduous forests are widespread in Kyiv's natural forest parks. The city of Kyiv is
rich in water: there are significant reserves of groundwater; in addition, there is a large number of surface water
bodies: rivers, lakes, ponds. In general, water bodies in
the city occupy 6.7 thousand hectares, or 8.0 % of the
territory (Mushit & Datsyuk, 2020).
An analysis of the water quality of the reservoir supplying the farm was carried out, during the study the temperature indicators of the water in the pond № 1 and № 2
were monitored, and the oxygen saturation of the pond
was measured. During the study, ponds, hydraulic equipment, devices for measuring temperature and oxygen
saturation, vehicles, fishing gear were also used, groups
of carp and silver carp divers of different ages were also
used.
Results and discussion
During the study, laboratory inspections of the water
quality of the source of supply, namely the Dniper River,
were carried out, the indicators are given in table. 1.

Table 1
Water quality indicators of the water supply source of ponds № 1 and № 2 of the Dnieper
Normative values of water quality of
fishery ponds
Soluble oxygen, mg/l
4.0–6.0
Color (degrees)
≤20 (35)
Turbidity (mg/dm3)
≤0.58 (2.03)
Residual bound chlorine (mg/dm3)
≤1.2
Aluminium (mg/dm3)
≤0.5
Oxidation(mg О/dm3)
≤5.0
Ferrum (mg/dm3)
≤0.2 (1.0)
Ammonium (mg/dm3)
≤0.5 (2.6)
Nitrates(mg/dm3)
≤50.0
Nitrites(mg/dm3)
≤ 0.5
рН (hydrogen indicator)
6.5 – 8.5
Stiffness (mg-eq/dm3)
≤7
Manganese (mg/dm3)
≤0.05 (0.5)
Free ammonia NH3, mg N/l
0.05
The source is formed on the basis of own research results
Index

Laboratory studies have shown that the source of water supply to the farm, namely the Dnieper River in some
hydrochemical parameters slightly exceeds the norm. In
addition, no pathogenic microflora and individual hydrochemical compounds were detected in the water of this
farm (Bessonov & Privezentsev, 2017). Laboratory indicators indicate that the water in the farm LLC “Kovcheg”
meets the requirements for water quality in fish farms,
table. 1.

Hydrochemical indicators of water
quality of the Dnieper river
4.3–5.5
48
3.0
0.04
12.5
0.15
0.38
1.6
0.06
7.8
3.4
0.13
0.02–0.03

So, we conclude that this farm is in a good ecological
and climatic zone, the water quality in the ponds is within
acceptable limits and it allows us to breed and reproduce
marketable fish, namely carp, grass carp and some species
of herbivorous fish. The area of the water mirror in the
farm is 15 ha, of which it became pond1 and became № 2.
We can see the percentage of ponds to the area of the
farm in the table. 2

Table 2
The structure of the water mirror of the farm LLC “Kovcheg”
Categories of ponds of the economy
Ponds, in all
Pond №2
Pond №1
The source is formed on the basis of own research results

The area of ponds, ha
15
8
7
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some cases, the development of plankton is delayed by
the acid reaction of water or other reasons.
Most often it is salts of phosphorus and nitrogen,
which are contained in small amounts in pond water. In
some cases, the development of plankton is delayed by
the acid reaction of water or other reasons. The composition of the pond water depends on the soil of the bed,
because between the water and the soil there are continuous processes of metabolism of solutes, in particular nitrogen and phosphorus (Shcherbak, 2013; Biliavtseva,
2020). Under some conditions, phosphorus and nitrogen
compounds are absorbed from the water by the soil of the
pond, in others, on the contrary, come out of the soil into
the water, enriching it (Gritsynyak et al., 2008; Mushit &
Datsyuk, 2020).
Therefore, to maintain the required level of medium –
seasonal biomass feed base ponds № 1 and № 2 farm
workers make organic and mineral fertilizers table. 3.
During the research in the farm the temperature in
ponds № 1 and № 2 of the table was constantly monitored. 4, 5.

Fig. 1. The percentage of ponds of the farm LLC
“Kovcheg”
The farm grows carp, silver carp and some herbivorous fish species. In pond fish farming, the use of polyculture of herbivorous fish makes it possible to increase the
fish productivity of ponds.
In ponds, natural fish productivity to some extent depends on the size of primary products, which is determined, in particular, by the development of algae. Basically, the development of algae is constrained by the fact
that the water lacks the necessary nutrients for their
growth. Most often it is salts of phosphorus and nitrogen,
which are contained in small amounts in pond water. In

Table 3
Application of bird droppings and manure to pond № 1 and № 2
bird droppings
kg
Multiplicity of application
June: І
10
3
ІІ
15
5
ІІІ
15
8
July: І
15
8
ІІ
15
8
ІІІ
25
8
August: І
20
8
ІІ
15
5
ІІІ
15
5
The source is formed on the basis of own research results
The month, the decade

kg
10
15
20
20
26
33
25
20
20

bird droppings + manure 1:1
Multiplicity of application
5
8
8
8
8
8
8
8
8

Table 4
The temperature indicators of pond № 1
Month
July
August
Fverage monthly temperature, °С
2019
15.8 °C
23.4 °C
19.9 °C
20.4 °C
2020
11.9 °C
19.9 °C
21.6 °C
20.7 °C
The source is formed on the basis of own research results
Year

May

June

September

October

16.6 °C
18.1 °C

11.6 °C
13.2 °C

Table 5
The temperature indicators of pond № 2
Year

March

April

2019
3.8 °C
8.2 °C
2020
5.1 °C
7.4 °C
The source is formed on the basis of own research results

Month
May
June
Average monthly temperature, °С
15.5 °C
23.2 °C
11.7 °C
19.8 °C

July

August

19.6 °C
21.2 °C

20.2 °C
20.6 °C
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Table 6
Temperature indicators and the content of dissolved oxygen in the water of the pond № 1 using the device “Oximeter 7031”

oxygen from the atmosphere and water. Only a small part
of aquatic organisms, which belong mainly to microbes
and protozoa, can live in the absence of oxygen in water.
The content of dissolved oxygen in the reservoir depends on the ratio of two opposite processes: the first –
enriches the water with oxygen, the second – reduces its
content in water. The supply of molecular oxygen to water is due to its release by aquatic vegetation in the process of photosynthesis and its entry from the atmosphere
(Gritsynyak, 2007).
Oxygen enrichment of the atmosphere of the upper
layers of water occurs provided that in the water it is less
than its normal saturation at the appropriate temperatures
and atmospheric pressure.
The rate of propagation of gases in water is much
lower than in air, so in standing water this process is very
slow. Under conditions of strong currents, wind, splashing water, the process of oxygen saturation is significantly
accelerated. The main source of water enrichment with
molecular oxygen is photosynthesis of aquatic vegetation.
Its intensity depends on 23 water temperature and lighting. Photosynthesis occurs mainly in the surface layers of
water, well-lit and heated. Along with the enrichment of
water with oxygen, processes occur at the same time that
leads to its reduction in reservoirs (Joyner-Matos &
Chapman, 2013; Sherman & Yevtushenko, 2011).
Almost all biochemical transformations that occur in
water are related to oxygen consumption. Such reactions
include: bacterial oxidation of organic substances and
inorganic compounds, respiration of animals and plant
organisms.
The amount of oxygen consumed directly by fish depends on both the species of fish and its age. In fish, there
is a clear specificity of both the minimum amount of
dissolved oxygen in the water, which can live fish, and
the intensity of oxygen consumption during respiration.
During the study in this farm was measured by oxygen
saturation of water with a special device “Oximeter
7031”, measurement data are presented in table 6, 7.
During the research in the farm of LLC “Kovcheg”
calculations of stocking of pond № 2 with carp and silver
carp and calculation of broodstock and repair youth for
this farm were carried out.
For stocking pond No. 2 you need 750 pieces./ha.
carp. Planting density in wintering ponds – 750 thousand/ha; the ratio of females and males is 1:2; the capacity
of the farm is 5.2 c/ha.
1. In order for the farm to be settle fish, the area of the
pond is needed, and this is 8 hectares multiplied by 750
pieces 8 × 750 = 6000 pieces.
2. To determine the capacity of a given farm, the
amount of carp which will be stocked with fish should be
divided by the weight of a one-year-old, namely
6000/0.35 = 17142 pieces.
3. The capacity of the farm must be divided by the
weight of the two-year-old to calculate the number of
two-year-olds – 17142/0.43 = 39865 pieces.
4. The number of biennials must be multiplied by 100
and divided by the yield of biennials to determine the
number of annuals – 39865 × 100/85 = 46900 pieces.

Date
Contents О2, мг/л
tº water, ºC
1
2
3
15.04.2020
6,4
7.4 °C
30.04.2020
6,0
8.0 °C
15.05.2020
5,8
11.7 °C
30.05.2020
5,7
12.3 °C
15.06.2020
6,1
19.8 °C
30.06.2020
6,0
19.9 °C
15.07.2020
5,7
21.2 °C
30.07.2020
5,6
21.9 °C
15.08.2020
5,5
20.6 °C
30.08.2020
5,4
21.3 °C
15.09.2020
6,0
18.1 °C
30.09.2020
6,3
17.2 °C
15.10.2020
6,5
13.2 °C
30.10.2020
6,5
11.8 °C
The source is formed on the basis of own research results

The results of the study of pond №1 (Table 6) showed
that the oxygen content is insignificantly different from
the norms for fisheries. Oxygen decreased in pond № 1
due to increasing air temperature.
We are presents research data on oxygen-temperature
indicators of the pond № 2 in the table. 7.
Table 7
Temperature indicators and the content of dissolved oxygen in the water of the pond № 2 using the device “Oximeter 7031”
Date
Contents О2, мг/л
tº water, ºC
1
2
3
15.04.2020
6,1
7.3°C
30.04.2020
6,0
8.0°C
15.05.2020
5,6
11.5°C
30.05.2020
5,5
12.2°C
15.06.2020
6,1
19.8°C
30.06.2020
5,9
19.8°C
15.07.2020
5,6
21.4°C
30.07.2020
5,4
22.0°C
15.08.2020
5,7
20.7°C
30.08.2020
5,2
21.4°C
15.09.2020
6,3
18.2°C
30.09.2020
6,1
17.3°C
15.10.2020
6,4
13.3°C
30.10.2020
6,3
11.9°C
The source is formed on the basis of own research results

The results of the study of the pond № 2 (Table 7)
showed that the hydrological situation in the pond is
slightly worse than in the previous one, but insignificant.
The most effective method of combating suffocation
is aeration (saturation) of water with oxygen and constant
monitoring of the dissolved oxygen in the water. In water
bodies where commercial fish are grown, the flow in the
pond is increased or liming is carried out with quicklime
(Alimov, 2003).
Oxygen dissolved in water is a prerequisite for the existence of most organisms that inhabit water bodies. The
main sources of oxygen for aerobic cells are molecular
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5. To determine the number of annuals, you need to
multiply the number of annuals by 100 and divide by the
yield of annuals – 46900 × 100/75 = 62533 pieces.
6. To determine the number of larvae, the number of
yearlings must be multiplied by 100 and divided by the
yield of this year – 62533 × 100/65 = 96204 pieces.
7. To determine the number of broods (nests) you
need to divide the number of larvae by the output of larvae from one nest) – 96204/50000 = 2 pieces.
Table 8 shows different age groups of Carp, which
need to be supplied to pond No. 2 of this farm.

We also calculated the need for broodstock and repair
of young carp.
1. In order to be able to count the number of females,
we need the number of larvae to go to the larvae from one
female, and the same: 96204/100000 = 1 female.
2. For this purpose, the number of males is required –
1×2=2
3. Number of pies – 1 + 2 = 3 (add pies at once).
4. The number of pies with a reserve of 50%:
5. Females bark – (1 × 150) / 100 = 2
6. Male bark – (2 × 150) / 100 = 3
7. At the whole procreators = 3+ 3 = 5
With a vibrating 25% of the herd, the number of
plaques will change very often – 5 × 25/100 = 2, or the
nests will change – 2/3 = 1
Repairs are not available (Table 9) with such minds as
follows:
The initial number of repair little boxes is 1 × 90 = 90
pieces.
The initial number of repair trinkets of the box –
1 × 8 = 80 pieces.
The initial number of repair for years is
1 × 8 = 80 pieces.
The number of barks for replacement young growth is
90 + 80+ 80 = 250 pieces.

Table 8
The results of the study for stocking pond No. 2 of the
farm LLC “Kovcheg”
Groups of different ages of carp
Quantity, pieces
carp larvae
96204 pieces
carp fingerlings
62533 pieces
peer carp
46900 pieces
сommercial two-year-old carp
39865 pieces
The source is formed on the basis of own research results

Therefore, during the calculations (Table 8), we determined the required number of different age groups of
carp, such as: carp larvae; this year's carp; annual carp for
stocking pond № 2.
Table 9
The total number of broodstock and repair young carp

Index
Number of broodstock. pieces
Index
Females
1
Repair biennials
Males
2
Repair three years
Reserve
5
Repair four years
Total
8
Total
The source is formed on the basis of own research results

Also in this farm calculations of stocking of a pond
№ 2 with a bighead and calculation of breeders and repair
youth for this farm are carried out.
550 pieces/ha are required for stocking of pond № 2
thick-headed. Planting density in winter ponds – 320
thousand/ha; the ratio of females and males – 1:2; the
capacity of the farm is 5.2 c/ha.
1. In order to stock the farm you need the area of the
pond, which is 8 hectares multiplied by 550 pieces:
8 × 550 = 4400 pieces.
2. To determine the capacity of the farm requires the
number of carp which will be stocked began to divide by
the weight of the annual, namely 4400/0.30 = 14666 pieces.
3. To calculate the number of two-year-olds, you need
to divide the capacity of the farm by the weight of twoyear-olds – 14666/0.15 = 97773 pieces.
4. To determine the number of biennials, the number
of biennials must be multiplied by 100 and divided by the
yield of biennial) – 97773 × 100/85 = 115027 pieces.
5. To determine the number of annuals, you need to
multiply the number of annuals by 100 and divide by the
yield of annuals – 115027 × 100/75 = 153369 pieces.
6. To determine the number of larvae, you need to
multiply the number of larvae by 100 and divide by the
yield of this year – 153369 × 100/65 = 235952 pieces.

The total number of repair young stock, pieces
90
80
80
250

7. To determine the number of broods (nests) you
need to divide the number of larvae by the output of larvae from one nest) – 235952/50000 = 4 pieces.
In the table 10 presents different age groups of silver
carp, which need to stock the steel № 2 of this farm.
Table 10
The results of the study for stocking pond No. 2 of the
farm LLC “Kovcheg”
Age groups of silver carp
Quantity, pieces
Larvae of silver carp
235952 pieces
This year's bighead
153369 pieces
One-year-old silver carp
115027 pieces
Commodity biennials
97773 pieces
The source is formed on the basis of own research results

Therefore, during the calculations (Table 8), we determined the required number of different age groups of
silver carp, such as: silver carp larvae; this year's silver
carp; annuals of silver carp for stocking the pond № 2.
We also calculated the need for broodstock and repair
young silver carp.
1. In order to determine the number of females of silver carp, we need to divide the number of larvae by the
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output of the larva from one female, namely:
235952/100000 = 2 females.
2. To determine the number of males need – 2 × 2 = 4
3. Number of broodstock – 2 + 4 = 6 (add broodstock
together).
4. The number of offspring, taking into account the reserve 50 %:
5. Females of silver carp – (2 × 150) / 100 = 3
6. Males of the silver carp – (4 × 150) / 100 = 6
7. In general, the offspring = 3+ 6 = 9
When culling 25 % of the herd, the number of broodstock will change annually – 9 × 25/100 = 3, or nests will
be replaced – 6/3 = 2

Repair livestock (Table 11) under the following conditions will be as follows:
The total number of repair biennials – 2 × 90 = 180
pieces.
The total number of repair three-year-olds –
2 × 8 = 160 pieces.
The total number of repair four-year-olds –
2 × 8 = 160 pieces.
The total number of repair young cattle –
180 + 160 + 160 = 500 pieces.

Table 11
The total number of broodstock and repair young carp
Index
Females
Males
Reserve
Total

Number of broodstock. pieces
1
2
5
8

Index
Repair biennials
Repair three years
Repair four years
Total

The total number of repair young stock, pieces
180
160
160
500

The source is formed on the basis of own research results
So from table 11 we can see the number of broodstock
that we need to breed fish on this farm.

8. During the research, the temperature of the pond №
1 and № 2 was constantly monitored from March to
October, we can see that in July and August the
temperature in the ponds was the highest, but this did not
lead to a significant deterioration of the fish.
9. During April-October in the pond № 1 and № 2 the
water condition was monitored for oxygen saturation, the
results of the study showed that in July-August due to the
increase in temperature the oxygen in the ponds did not
decrease significantly and we managed to solve it.
10. Therefore, it is necessary to recommend the
management of LLC “Kovcheg” to implement the
developed technology of growing carp in polyculture with
silver carp in production.

Conclusions
1. The farm LLC “Kovcheg” is engaged in the
cultivation and sale of carp and silver carp.
2. According to the fish-biological substantiation, the
fish farm project for the cultivation of silver carp in
polyculture with carp in the conditions of LLC “Kovcheg”
in Kiev, the area of the farm occupies 15 hectares.
3. According to our studies, the hydrochemical
conditions of the LLC “Kovcheg” reservoir and the food
supply are satisfactory, and they make it possible to grow
silver carp in polyculture with carp.
4. To implement the developed project of growing
39,865 pieces of commercial carp on 8 hectares of pond
№ 2 it is necessary to have 96.204 pieces of carp larvae,
62.533 pieces of this year's carp, 46.900 pieces of annual
carp. In order to provide the farm with larvae in the
planned year it is planned to have 3 broodstock.
5. To implement the developed project of growing
97773 pieces of commercial silver carp on 8 ha of pond
№ 2, it is necessary to have 235952 pieces of silver carp
larvae, 153369 pieces of this year's silver carp, 115027
pieces of silver carp annuals. In order to provide the farm
with larvae in the planned year it is planned to have 6
broodstock.
6. The state of labor protection, ecological conditions,
hydrological conditions, hydrochemical conditions and in
general the state of the environment in the farm LLC
“Kovcheg” is satisfactory and contributes to the
implementation of the developed project for growing carp
in polyculture with silver carp.
7. The state of water quality in pond №1 and № 2 is
within acceptable limits, which allows us to grow, breed
and sell carp, silver carp and some other herbivorous fish
species.
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Measures to increase production are used to address the issue of providing the population with food.
During the peak of the industry (1975–1985), Ukraine annually produced 120–165 thousand tons of rabbit
meat, 30–45 million skins, and its share in world rabbit production reached 8 %. In the national volume of
meat production, the share of highly dietary rabbit accounted for 8–10 %. Rabbit breeding in Ukraine was
a very lucrative industry, which employed more than 600 thousand rabbit breeders. However, in recent
years, rabbit breeding has declined due to the lack of modern scientific developments on the issues of
complete feeding, rabbit keeping technology, low level of breeding and veterinary support. The
development of the industry and the lack of coordinating bodies, both in the center and on the ground, are
holding back. At present, the rabbit population of Ukraine is 97–98 % concentrated in individual farms and
is 1.2–1.3 million breeding and repair livestock, and the rest in farms and breeding entities of various
forms of ownership and management. According to the results of state certification, the breeding base of
the industry in Ukraine today consists of 1 breeding plant and 7 breeding breeders of rabbit breeds. For
feeding young rabbits used complete ration granular feed, the structure of which had different prebiotic
content: I control group – the drug was not received, 2 experimental – 1.5, 3 – 2.0, 4 – 2.5 g/goal. per day.
The studies were conducted on four groups of young rabbits, selected on the principle of groups of
analogues, 25 heads in each. Thus, the total amount of feed increased from 80 g/goal. per day (35–41
days), up to 100 g (42–48 days), 120 g (49–55 days), up to 140 g (56–62 days), up to 160 g (63–69 days)
up to 180 g (70–76 days). Feeding of young rabbits when reared for meat Prebiolact-Kr in animals of the
second group at 43.1 g, the third 44.6 g and 45.0 g. The use of Prebiolact-Kr in the feeding of young
rabbits when fed meat contributes to an increase in fattening performance, which may be the basis for the
practical application of this supplement. Perebiolakt-KR showed the best results in feeding fattening and
repair young animals at a dose of 2.0 g/goal per day.
Key words: live weight, rabbit, meat qualities, bacterial preparation, average daily gains.

Відгодівельні показники молодняку кролів при згодовуванні ПребіолактКр
О. Б. Циганчук
Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, Україна
До заходів щодо збільшення виробництва вдаються задля розв’язання питання по забезпеченню населення продуктами харчування. У роки найвищого розквіту галузі (1975–1985 роки) в Україні щорічно вироблялось 120–165 тис. тонн м’яса кролів, 30–
45 млн шкурок, а її частка у світовому виробництві кролятини досягала 8 %. У загальнодержавному обсязі виробництва м’яса на
частку високо-дієтичної кролятини припадало 8–10 %. Кролівництво в Україні було досить прибутковою галуззю, в якій було
зайнято понад 600 тис. кролівників. Проте, у останні роки кролівництво занепало через відсутність сучасних наукових розробок з
питань повноцінної годівлі, технології утримання кролів, низький рівень ведення племінної роботи і ветеринарного забезпечення.
Стримує розвиток галузі і відсутність координаційних органів, як у центрі, так і на місцях. На даний час поголів’я кролів України
на 97–98 % сконцентровано у індивідуальних селянських господарствах і становить 1,2–1,3 млн маточного і ремонтного поголів'я,
а решта у фермерських господарствах та племінних суб’єктах різних форм власності та господарювання. За результатами дерScientific Messenger LNUVMB. Series: Agricultural sciences, 2021, vol. 23, no 95
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жавної атестації, племінну базу галузі в Україні на сьогодні складають 1 племінний завод та 7 плем-репродукторів з розведення
порід кролів. Для годівлі молодняку кролів використовували повнораціонні гранульовані комбікорми, у структурі яких був різний
вміст пребіотику: I контрольна група – препарат не отримувала, 2 дослідна – 1,5, 3 – 2,0, 4 – 2,5 г/гол. за добу. Дослідження були
проведені на чотирьох групах молодняку кролів, відібраних за принципом груп аналогів, по 25 голів у кожній. Так, загальна кількість корму збільшувалась від 80 г/гол. за добу (35–41 діб), до 100 г (42–48 діб), 120 г (49–55 діб), до 140 г (56–62 діб), до 160 г (63–
69 діб) до 180 г (70–76 діб). Згодовування молодняку кролів при вирощуванні на м’ясо Пребіолакт-Кр у тварин другої групи на 43,1 г
, третьої 44,6 г та 45,0 г. Використання Пребіолакт-Кр в годівлі молодняку кролів при вигодовуванні на м’ясо сприяє збільшенню
відгодівельних показників, що може бути основою для практичного застосування цієї добавки. Найкращі показники в годівлі відгодівельного та ремонтного молодняку показав Перебіолакт-КР в дозі 2.0 г/гол за добу.
Ключові слова: жива маса, кролятина, м’ясні якості, бактеріальний препарат, середньодобові прирости.

Доведено, що в результаті інтенсивної відгодівлі,
порівняно з помірною, підвищується середньодобовий приріст маси, скорочується період годівлі та знижуються витрати кормів на одиницю продукції.
Сьогодні існує цілий ряд кормових компонентів,
які стимулюють продуктивність і ріст тварин. Одними
з них є пробіотичні препарати, які позитивно впливають на посилення імунітету, зміцнення здоров’я та
збільшення продуктивності різних видів сільськогосподарських тварин. Чисельні дані свідчать про ефективність впливу пробіотичних препаратів на молодняк.
Сучасний споживчий ринок перенасичений різноманітними захисними ветеринарними препаратами та
кормовими добавками, що створює нагальну проблему щодо визначення їх ефективності з урахуванням
вимог безпеки препаратів для тварин, людей та довкілля.
Метою досліду було встановити оптимальну дозу
препарату до повнораціонного гранульованого комбікорму для відгодівельного та ремонтного молодняку
кролів.

Вступ
Доведено, що в результаті інтенсивної відгодівлі,
порівняно з помірною, підвищується середньодобовий приріст маси, скорочується період годівлі та знижуються витрати кормів на одиницю продукції.
Нині кролівництво в нашій країні незаслужено
призабуте, та воно, поза сумнівом, залишається однією з найперспективніших галузей українського тваринництва.
У XXІ ст. почався інтенсивний розвиток кролівництва завдяки сучасним досягненням селекції щодо
виведення скороспілих порід, типів, ліній м’ясного
напрямку, а також науковим розробкам з питань годівлі, технології утримання і вирощування. Подальшому розвитку галузі сприяють виняткові біологічні та
господарсько-корисні особливості кролів, серед яких
найціннішими є: високоплідність, скороспілість, оплата корму та ефективне використання поживних
речовин раціону (Abdel-Wareth & Metwally, 2020;
Bojko et al., 2020; Boiko et al., 2020; 2021).
Перетравність корму пов’язана з особливостями
травлення і залежить від виду, віку і стану тварини, а
також від властивостей кормів та техніки годівлі
(Nemirovskaja & Jacuta, 1994).
Сьогодні існує ряд кормових компонентів, які
стимулюють
продуктивність
і
ріст
тварин
(Darmohray, 2012; Darmohray et al., 2017; 2019; Lesyk
et al., 2020). Одним із них є пребіотичні препарати,
які позитивно впливають на посилення імунітету,
зміцнення здоров’я, та збільшення продуктивності
різних видів сільськогосподарських тварин і звірів
(Izmailova & Havryliuk, 2015). Чисельні дані свідчать
про ефективність впливу пребіотичних препаратів на
молодняк.
В результаті досліджень вчених виявлено позитивний вплив пребіотика на ріст свиней, перетравність
поживних речовин (Tsyhanchuk, 2019).

Матеріал і методи досліджень
Аналізуються показники продуктивності молодняку кролів м’ясного гібриду HYPLUS селекції компанії
Grimaud Freres Selection, який був створений у Франції шляхом схрещування двох ліній кролів: батьківської PS 39 та материнської PS 19.
Зрівняльний період тривав протягом семи днів і збігався з молочним періодом кролів. Тварини другої
групи до основного гранульованого комбікорму отримували Пребіолакт-Кр в дозі 1,5 г/гол. за добу, третьої
– 2,0 г/гол. за добу, четвертої – 2,5 г/гол. за добу.
Для проведення досліду за принципом аналогів
було відібрано чотири групи тварин по двадцять п’ять
голів у кожній. Перша група була контрольною. Схему досліду наведено в таблиці 1.

Таблиця 1
Схема проведення дослідів на тваринах
Групи

Кількість
тварин, гол

1 – контрольна
2 – дослідна
3 – дослідна
4 – дослідна

25
25
25
25

Характеристика годівлі тварин за періодами
зрівняльний
основний
Відгодівельний молодняк
ОР
ОР
ОР
ОР+ “Пребіолакт-Кр” 1,5 г на голову за добу
ОР
ОР+ “Пребіолакт-Кр” 2,0 г на голову за добу
ОР
ОР+ “Пребіолакт-Кр” 2,5 г на голову за добу
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Результати та їх обговорення

Дослідження були проведені в умовах фізіологічного двору. Кожну тварину утримували індивідуально, в спеціально обладнаних клітках. Кролям контрольної групи згодовувався основний раціон. Тварини
другої групи до повноцінного гранульованого комбікорму отримували Пребіолакт-Кр у кількості 1,5 г,
третьої – 2 г, четвертої – 2,5 г на голову за добу.
Годівля тварин та облік спожитих кормів були індивідуальними. Протягом облікового періоду відбирались зразки калу та сечі. Дослідження відібраних
зразків проводились за методиками зоотехнічного
аналізу (Kozyr', 2002). Біометрична обробка отриманих даних була проведена за М. О. Плохінським
(Plohinskij, 1969).

Дослідження показали, що використання в годівлі
кролів препарату Пребіолакт-КР в дозі 2,0 г на голову
за добу має позитивний продуктивний ефект (табл. 2).
Порівняно кращі результати були при споживанні
препарату Пребіолакт-КР в дозі 2,5 г на голову за
добу. Так, середньодобові прирости молодняку кролів
третьої групи збільшувалися проти контрольного
значення на 2,3 г.
У тварин третьої групи, що одержували
Пребіолакт-Кр в дозі 2,5 г на голову за добу різниця
за відгодівельними показникам порівняно з контрольним значенням була також вірогідною, але рівень їх
був дещо нижчим щодо другої та третьої групи.

Таблиця 2
Cередньодобові прирости молодняку кролів, г (М ± m, n = 25)
Група
Віковий період, діб
35–41
42–48
49–55
56–62
63–69
70–76
За весь період досліду

1
(контрольна)
43,3 ± 0,32
48,6 ± 0,27
49,8 ± 0,30
42,4 ± 0,18
36,2 ± 0,22
33,7 ± 0,24
42,3 ± 0,29

2
(дослідна)
43,7 ± 0,23
49,1 ± 0,30
50,8 ± 0,88
44,3 ± 0,74*
36,2 ± 0,62
34,5 ± 0,35
43,1 ± 0,21

3
(дослідна)
43,2 ± 0,29
49,2 ± 0,21
53,0 ± 0,92*
50,1 ± 0,88***
37,9 ± 0,54*
34,2 ± 0,32
44,6 ± 0,31***

4
(дослідна)
43,5 ± 0,19
49,0 ± 0,18
54,2 ± 1,11**
51,2 ± 0,75***
38,0 ± 0,66*
34,1 ± 0,28
45,0 ± 0,34***

Найкращий показник показали тварини другої
групи у віковому періоді 49–55 діб, він становив
50,8 ± 0,88; третьої – у віковому періоді 49–55, що
становив 53,0 ± 0,92; четвертої групи – у віковому
періоді з 56–62 діб, який становив 54,2 ± 1,11.
Про характер годівлі відгодівельного молодняку за
періодами росту, зазначеними в схемі досліду табл. 1,
свідчать дані табл. 3. Так, загальна кількість корму
збільшувалась від 80 г/гол. за добу (35–41 доба), до
100 г (42–48 діб), 120 г (49–55 діб), до 140 г (56–62
доби), до 160 г (63–69 діб) до 180 г (70–76 діб), про
що свідчать дані таблиці 3.

Молодняк кролів отримував Пребіолакт-Кр в
раціоні групи тварин: контрольна препарат не отримувала, перша група – 1,5 г на голову за добу, друга
група – 2,0 г на голову за добу, третя – 2,5 г на голову
за добу. Дані про вміст поживних речовин в
комбікормі та загалом за періодами росту свідчать
про те, що молодняк кролів був достатньо забезпечений всіма поживними та біологічно активними речовинами. Це сприяло збільшенню середньодобових
приростів за періодами росту у тварин другої групи на
43,1 г, 44,6 г та 45,0 г відповідно.

Таблиця 3
Середньодобове споживання комбікорму відгодівельним молодняком, г/гол.
Група
Віковий період, діб
35–41
42–48
49–55
56–62
63–69
70–76
За весь період досліду

1
(контрольна)
80
100
120
140
160
180
780

2
(дослідна)
80
100
120
140
160
180
780

Таким чином, використання препарату Пребіолакт-Кр в годівлі молодняку кролів при вигодовуванні
на м’ясо сприяє збільшенню відгодівельних показників, що може бути основою для практичного застосування цієї добавки.

3
(дослідна)
80
100
120
140
160
180
780

4
(дослідна)
80
100
120
140
160
180
780

Споживання корму відгодівельним молодняком
кролів залежно від вікового періоду було 80 г на голову, і з кожним періодом збільшували на 20 г. Тваринами кожної групи за весь період досліду було
спожито по 780 г/гол. за добу, всіма групами за весь
дослідний період було спожито 78 кг комбікорму.
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Таблиця 4
Середньодобові прирости ремонтного молодняку кролів, г (М ± m, n = 25)
Віковий період, діб
35–41
42–48
49–55
56–62
63–69
70–76
77–83
84–90
91–97
98–104
105–111
112–118
119–125
126–132
133–139
140–146
147–153
154–160
За весь період досліду

1 (контрольна)
39,5 ± 0,4
44,4 ± 0,4
45,8 ± 0,4
42,5 ± 0,3
36,2 ± 0,3
33,2 ± 0,3
19,3 ± 0,9
14,8 ± 0,8
15,3 ± 0,9
14,2 ± 0,9
14,8 ± 0,9
14,4 ± 0,8
15,7 ± 0,9
15,2 ± 0,8
15,8 ± 0,9
15,0 ± 0,9
15,5 ± 0,9
15,5 ± 0,9
22,9

2 (дослідна)
39,1 ± 0,6
44,9 ± 0,3
46,2 ± 0,5
43,5 ± 0,4 т
37,1 ± 0,2*
34,6 ± 0,5*
22,6 ± 0,5*
15,4 ± 0,6
15,8 ± 0,5
15,2 ± 0,6
15,0 ± 0,5
15,8 ± 0,5
15,9 ± 0,4
15,8 ± 0,6
15,3 ± 0,5
15,7 ± 0,4
15,0 ± 0,5
15,8 ± 0,6
24,4

Про характер годівлі ремонтного молодняку
кролів за періодами росту, зазначеними в схемі досліду табл. 1, свідчать дані табл. 4. Середньодобові
прирости ремонтного молодняку кролів порівняно з
контрольною групою: у другій групі , яка отримувала
Пребіолакт-КР в дозі 1,5 г/гол. за добу, середнє значення середньодобових приростів – 24,4 г, третя група
отримувала Пребіолакт-КР 2,0 г/гол. за добу і середнє
значення по групі становить 25,3 г/гол. за добу, четверта група отримувала Пребіолакт-КР в дозі
2,5 г/гол. за добу і середнє значення по групі становило 25,4 г/гол. за добу. Тому вищий показник був у
групі, яка отримувала препарат у дозі 2,0 г/гол за
добу, порівняно з контрольною – на 2,4 г.
Найкращі результати з середньодобових приростів
були у контрольній групі, другій, третій та в четвертій
групах у віковому періоді 49–55 діб і становили 45,8 ±
0,4, 46,2 ± 0,5, 47,2 ± 0,4, 47,5 ± 0,4 г відповідно.

3 (дослідна)
39,9 ± 0,3
45,6 ± 0,4 т
47,2 ± 0,4*
43,9 ± 0,4*
37,8 ± 0,3**
35,8 ± 0,4***
23,4 ± 0,6**
17,5 ± 0,5*
16,8 ± 0,5
16,2 ± 0,5 т
16,5 ± 0,4
16,2 ± 0,3 т
16,5 ± 0,3
16,3 ± 0,4
16,0 ± 0,3
16,4 ± 0,4
16,5 ± 0,4
16,0 ± 0,3
25,3

4 (дослідна)
39,1 ± 0,5
45,8 ± 0,5
47,5 ± 0,4*
44,1 ± 0,4*
38,4 ± 0,3***
35,6 ± 0,4**
24,1 ± 0,7**
17,8 ± 0,6*
17,4 ± 0,4 т
16,5 ± 0,6т
16,4 ± 0,5
16,5 ± 0,4*
16,5 ± 0,3
16,1 ± 0,5
16,4 ± 0,4
16,5 ± 0,4
16,0 ± 0,5
15,7 ± 0,4
25,4
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Висновки
1. Так, загальна кількість корму збільшувалась від
80 г/гол. за добу (35–41 доба), до 100 г (42–48 діб),
120 г (49–55діб), до 140 г (56–62 доби), до 160 г (63–
69 діб), до 180 г (70–76 діб).
2. Використання препарату Пребіолакт-Кр в
годівлі молодняку кролів при вигодовуванні на м’ясо
сприяє збільшенню відгодівельних показників, що
може бути основою для практичного застосування
цієї добавки.
3. Найкращі показники в годівлі відгодівельного та
ремонтного молодняку показав Перебіолакт-КР в дозі
2,0 г/гол. за добу.
Перспективи подальших досліджень. Подальші
дослідження будуть зосередженні на вивченні впливу
різних доз Пребіолакт-Кр на показники забою молодняку кролів.
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The research was conducted on cattle of Black-and-White breed (Holstein and Ukrainian Black-and-White
dairy breed) at LLC “Veleten” Glukhiv district of Sumy region (n = 1956) and PJSC “Breeding Plant
“Stepnoy” of Kamyansko-Dniprovsk district of Zaporizhzhia region (n = 1981). Based on retrospective data
analysis (“Uniform-Agri” – program of dairy herd management) for the period from 2004 to 2017 it was
studied the live weight of cows in growing period (newborns, 6, 12; 18 months, at first insemination and after
the first calving), body measurements of heifers (height at shoulders, chest depth, chest width, chest girth
behind the shoulder blades, oblique body length, width of hips, wrist girth) and traits of reproducibility (age at
first insemination, age at first calving, duration of service period, insemination index, fertility index) and milk
productivity of cows (milk yields for 305 days, fat and protein content in milk for the first, second and third
lactation). Based on our previously obtained data by correlation analysis method it was studied the relative
variability of phenotypic traits and indicators of dairy productivity of cows. It is established that the
connections of live weight of cows during their rearing with traits of milk productivity were multidirectional
and ranged from slightly improbable to moderately significant values. At the same time, in both farms, the most
significant highly probable connection was noted between the live weight of animals at the age of 12 months
and the milk yield of first-borns that indicates the possibility of selecting heifers at the specified age to provide
them future high milk productivity. There was significant variability of the relationship between body
measurements and the amount of milk yield of cows for the first, second and third lactation. However, cows of
both farms, had direct connection, but a bit weaker in animals at PJSC “Breeding Plant “Stepnoy”. Positive
correlation coefficients between indicators of exterior and milk yields of cows give reasons to claim the
efficiency of indirect selection of heifers by body measurements. Rational management of dairy farming and
high profits depend a lot on knowledge of regularities of correlative variability of productive traits of cows and
indicators of reproductive capacity. It is established that the connections between the traits of milk productivity
and reproductive capacity of animals were different and ranged from weak to medium and from reliable to
improbable. The most significant highly reliable, however, with negative correlation coefficients were observed
between milk yield of cows for all studied lactations and their age at the first insemination and the first calving.
Key words: cows, correlative variability, dairy productivity, live weight, body measurements, reproductive capacity.

Співвідносна мінливість фенотипових ознак та показників молочної
продуктивності корів
Є. І. Федорович1, В. В. Федорович1, П. В. Боднар2, С. І. Филь3, А. В. Димчук4, Т. В. Оріхівський2
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Дослідження проведені на чорно-рябій худобі (голштинська та українська чорно-ряба молочна породи) ТОВ “Велетень” Глухівського району Сумської області (n = 1956) та ПАТ “Племзавод “Стєпной” Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької області (n =
1981). У піддослідних корів на основі ретроспективного аналізу даних за період з 2004 по 2017 рр. (програма управління молочним
стадом “Юніформ-Агрі”) вивчали живу масу корів у період вирощування (новонароджені, 6, 12; 18 місяців, при першому осіменінні та
після першого отелення), проміри тіла корів-первісток (висота в холці, глибина грудей, ширина грудей, обхват грудей за лопатками,
коса довжина тулуба, ширина в маклаках, обхват п’ястка) і ознаки відтворювальної здатності (вік при першому осіменінні, вік при
першому отеленні, тривалість сервіс-періоду, індекс осіменіння, індекс плодючості) та молочної продуктивності корів (надій за
305 днів, вміст жиру і білка в молоці за першу, другу і третю лактації). На основі одержаних нами раніше даних методом кореляційного аналізу вивчали співвідносну мінливість фенотипових ознак та показників молочної продуктивності корів. Встановлено, що
зв’язки живої маси корів у період їх вирощування з ознаками молочної продуктивності мали різноспрямований характер і коливалися
від незначного невірогідного до середнього достовірного значень. При цьому в обох господарствах найсуттєвіший високовірогідний
зв’язок було виявлено між живою масою тварин у віці 12 місяців та надоєм первісток, що свідчить про можливість добору телиць у
зазначеному віці для забезпечення їхньої майбутньої високої молочної продуктивності. Спостерігалася істотна варіабельність
зв’язку між промірами тіла та величиною надою корів за першу, другу та третю лактації. Втім, у корів обох господарств цей зв’язок
був прямим, проте дещо слабший у тварин ПАТ “Племзавод “Стєпной”. Додатні коефіцієнти кореляції між показниками екстер’єру
та надоєм корів дають підстави стверджувати про ефективність непрямого добору первісток за промірами тіла. Важливим для
раціонального ведення молочного скотарства й одержання високих прибутків є знання закономірностей співвідносної мінливості
продуктивних ознак корів та показників відтворювальної здатності. Встановлено, що зв’язки між ознаками молочної продуктивності та репродуктивної здатності тварин були різновекторними і коливалися від слабких до середніх та від достовірних до невірогідних. Найсуттєвіші високодостовірні, проте від’ємні коефіцієнти кореляції спостерігалися між надоєм корів за всі досліджувані
лактації та їх віком при першому осіменінні й першому отеленні.
Ключові слова: корови, співвідносна мінливість, молочна продуктивність, жива маса, проміри тіла, відтворювальна
здатність.

Вступ
Зв’язки між селекційними ознаками тварин цікавлять як практиків, так і вчених, оскільки вони пов’язані
між собою певним співвідношенням і змінюються
внаслідок постійного добору людиною чи природою.
Результати досліджень науковців співвідносної мінливості дають можливість встановити напрям селекції та
добору тварин за окремими ознаками, що забезпечить
покращення екстер’єру і підвищення продуктивності
худоби вітчизняних порід (Bardash, 2019; Poslavska et
al., 2016a; Voitenko et al., 2019; Skoromna et al., 2020). За
даними А. П. Кругляка, Т. О. Кругляк (Krugliak &
Krugliak, 2019), зв’язки між промірами тіла і ознаками
молочної продуктивності тварин змінюються у процесі
їх удосконалення та певною мірою визначаються напрямом і рівнем їхньої продуктивності. О. В. Бойко та
ін. (Boyko et al., 2015) встановлено існування позитивної кореляції та високу достовірність за оцінкою сполучної мінливості корів “промір тіла–надій” у віці
першої лактації, що забезпечить ведення ефективної
селекції молочної худоби в цьому напрямку. Дослідження співвідносної мінливості групових та описових
ознак екстер’єру з надоєм підтверджують наукові праці
Л. М. Хмельничого та його учнів (Khmelnychyi, 2018;
Karpenko, 2020; Khmelnychyi & Khmelnychyi, 2021), які
свідчать про можливість і доцільність одночасної селекції за продуктивністю та типом, що також дозволить
отримати не лише конституціонально міцних і здорових тварин, а й високопродуктивних за надоєм.
Одним з найважливіших елементів племінної роботи, спрямованої на поліпшення будь-якої породи, є
правильне вирощування молодняку. Генетично запрограмована продуктивність може бути реалізована

лише за сприятливих умов вирощування, догляду та
використання тварин. Інтенсивність росту телиць
залежить також від генотипових чинників, а також
тісно пов’язана з рівнем молочної продуктивності
(Laduka et al., 2010; Romanenko et al., 2010; Poslavska
et al., 2016b; Fedorovych et al, 2016). Багатьма вченими
(Gil et al., 2018; Polupan & Siriak, 2019, Ferenz et al.,
2018; Han et al., 2021) доведено, що між інтенсивністю
росту телиць та їхньою майбутньою молочною продуктивністю існує кореляційна залежність.
Однією з важливих господарськи корисних ознак
корів є відтворювальна здатність, яка значною мірою
визначає їхні продуктивні якості (Fedorovych et al.,
2014; Fedorovych et al., 2017; Kochuk-Yashchenko et
al., 2018; Shulyar, 2019).
Ряд дослідників засвідчують, що якщо між двома
селекційними ознаками сполучна мінливість додатна,
то ефективність селекції сільськогосподарських тварин істотно зростає, позаяк за високого ступеня кореляції між двома ознаками добір за однією з них сприяє збільшенню іншої, пов’язаної з нею (Rudyk &
Oleshko, 2010; Stavetska & Dynko, 2016).
Метою досліджень було вивчення співвідносної
мінливості ознак живої маси корів у період вирощування, промірів тіла корів-первісток, відтворювальної
здатності та молочної продуктивності корів.
Матеріал і методи досліджень
Дослідження проведені на чорно-рябій худобі
(голштинська та українська чорно-ряба молочна породи)
ТОВ “Велетень” Глухівського району Сумської області
(n = 1956) та ПАТ “Племзавод “Стєпной” Кам’янськоДніпровського району Запорізької області (n = 1981).
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Утримання корів в обох господарствах безприв’язнобоксове. Годівлю тварин проводили за раціонами, які
забезпечували основні елементи живлення за існуючими
нормами (Pervov & Smekalov, 2007). У ТОВ “Велетень”
доїння корів проводиться у доїльних залах типу “Ялинка” фірми GEA Farm Technologies, 2 х 14 гол. зі швидким виходом, а у ПАТ “Племзавод “Стєпной” – типу
“Паралель” фірми DeLavel, 2 х 20 гол.
У підконтрольних корів на основі ретроспективного
аналізу даних за період з 2004 по 2017 рр. (програма
управління молочним стадом “Юніформ-Агрі”) в попередніх дослідженнях було вивчено живу масу корів у
період вирощування (новонароджені, 6, 12; 18 місяців,
при першому осіменінні та після першого отелення)
(Fyl et al., 2019b), проміри тіла у період першої лактації
(висота в холці, глибина грудей, ширина грудей, обхват
грудей за лопатками, коса довжина тулуба, ширина в
маклаках, обхват п’ястка) (Fedorovych et al., 2019c),
ознаки відтворювальної здатності (вік при першому
осіменінні, вік при першому отеленні, тривалість сервіс-періоду, індекс осіменіння, індекс плодючості) (Fyl

et al., 2018a; Fedorovych et al., 2019b; Fedorovych et al.,
2019f; Fyl, 2019b) та молочну продуктивність (надій за
305 днів, вміст жиру і білка в молоці за першу, другу і
третю лактації) (Fyl et al., 2018b; Fedorovych et al.,
2019a; Fedorovych et al., 2019d; Fedorovych et al., 2019e;
Fyl, 2019a; Fyl et al., 2019a; Fyl et al., 2019c).
На основі одержаних нами раніше даних методом
кореляційного аналізу вивчали співвідносну мінливість фенотипових ознак та показників молочної продуктивності корів.
Обчислення здійснювали методами математичної
статистики з використанням програмного пакету
“STATISTICA 6.1”.
Результати та їх обговорення
Результати наших досліджень свідчать, що зв’язки
живої маси корів у період їх вирощування з ознаками
молочної продуктивності носили різнонаправлений
характер і коливалися від незначного невірогідного до
середнього достовірного значень (табл. 1).

Таблиця 1
Зв’язок живої маси корів у період вирощування з ознаками їхньої подальшої молочної продуктивності, r ± mr
Жива маса
Лактварин,
тація
місяці
новонароджені
6
12
18
при першому
осіменінні
після
першого
отелення

І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ

n
1956
1324
769
1956
1324
769
1956
1324
769
1956
1324
769
1956
1324
769
1956
1324
769

Коефіцієнти кореляції живої маси корів у період їх вирощування з:
вмістом жиру в вмістом білка n
надоєм
молоці
в молоці
ТОВ “Велетень”
0,10 ± 0,009*** -0,01 ± 0,000 -0,02 ± 0,000 1981
0,07 ± 0,004** 0,05 ± 0,003 -0,06 ± 0,003* 1123
0,02 ± 0,000
0,05 ± 0,002
0,01 ± 0,000
560
0,22 ± 0,050*** -0,07 ± 0,005** -0,05 ± 0,002* 1981
0,17 ± 0,030*** -0,02 ± 0,000 -0,02 ± 0,001 1123
0,09 ± 0,008** -0,00 ± 0,000 -0,01 ± 0,000 560
0,38 ± 0,14*** -0,14 ± 0,020*** -0,07 ± 0,006*** 1981
0,29 ± 0,088*** -0,10 ± 0,010*** -0,02 ± 0,000 1123
0,00 ± 0,000
560
0,15 ± 0,021*** 0,05 ± 0,002
0,24 ± 0,059*** -0,07 ± 0,005** -0,05 ± 0,003* 1981
0,0 ± 0,000 1123
0,20 ± 0,040*** -0,06 ± 0,004*
0,125 ± 0,016*** 0,01 ± 0,000
-0,02 ± 0,000 560
-0,39 ± 0,150*** 0,129 ± 0,017*** 0,06 ± 0,004** 1981
-0,27 ± 0,073*** 0,07 ± 0,005** 0,04 ± 0,002 1123
0,00 ± 0,000
560
-0,14 ± 0,021*** -0,04 ± 0,001
-0,33 ± 0109*** 0,127 ± 0,016*** 0,06 ± 0003** 1981
-0,30 ± 0,092*** 0,06 ± 0,004* 0,07 ± 0,005** 1123
0,06 ± 0,004
560
-0,19 ± 0,037*** 0,01 ± 0,000

При цьому найсуттєвіші додатні і високовірогідні
зв’язки спостерігалися між живою масою тварин ТОВ
“Велетень” у 6-, 12- і 18-місячному віці та надоєм:
залежно від лактації та віку вони коливалися від 0,09
до 0,38. Обернена кореляція була виявлена між живою масою при першому осіменінні й після першого
отелення та надоєм і вона, залежно від лактації, перебувала відповідно в межах -0,14–-0,39 та -0,19– -0,33
за високодостовірного рівня. Найслабше, проте здебільшого вірогідно, надій корелював з живою масою
новонароджених тварин.
У ПАТ “Племзавод “Стєпной” співвідносна мінливість живої маси тварин у 6, 12 і 18 місяців та надою за першу-третю лактації коливалася від 0,09 до
0,45 і майже у всіх випадках була високовірогідною.

Коефіцієнти кореляції живої маси корів у
період їх вирощування з:
вмістом жиру в вмістом білка
надоєм
молоці
в молоці
ПАТ “Племзавод “Стєпной””
0,19 ± 0,036*** 0,02 ± 0,000 -0,03 ± 0,001
0,12 ± 0,014*** -0,03 ± 0,001 0,02 ± 0,000
0,01 ± 0,000
0,06 ± 0,003 -0,03 ± 0,001
0,29 ± 0,084*** -0,03 ± 0,001 -0,07 ± 0,006***
0,18 ± 0,034*** -0,06 ± 0,004* -0,07 ± 0,006**
0,13 ± 0,016** 0,05 ± 0,003 -0,02 ± 0,001
0,45 ± 0,206*** -0,05 ± 0,002* -0,07 ± 0,006***
0,34 ± 0,118*** -0,04 ± 0,002 -0,08 ± 0,007**
0,17 ± 0,030*** 0,04 ± 0,001 -0,01 ± 0,000
0,35 ± 0,124*** -0,04 ± 0,001 -0,04 ± 0,002
0,21 ± 0,045*** -0,05 ± 0,003 -0,06 ± 0,003
0,09 ± 0,008*
0,01 ± 0,000
-0,4 ± 0,002
-0,36 ± 0,127*** 0,04 ± 0,001 0,07 ± 0,005***
-0,31 ± 0,093*** 0,02 ± 0,000 0,05 ± 0,002
-0,12 ± 0,014** -0,09 ± 0,009* -0,06 ± 0,003
-0,20 ± 0,041*** -0,00 ± 0,000 0,04 ± 0,002
-0,26 ± 0,067*** -0,02 ± 0,001 0,05 ± 0,002
-0,13 ± 0,017** -0,10 ± 0,011** -0,07 ± 0,006

Жива маса новонароджених тварин також високодостовірно корелювала з надоєм за першу і другу лактації, проте з надоєм за третю лактацію зв’язок був
майже відсутній. Коефіцієнти кореляції між живою
масою при першому осіменінні й після першого отелення та надоєм за досліджувані лактації були
від’ємними вірогідними (Р < 0,01–0,001) і перебували
відповідно в межах -0,12– -0,36 та -0,13– -0,26.
Втім, варто зазначити, що в обох господарствах
найсуттєвіший високовірогідний зв’язок було виявлено між живою масою тварин у віці 12 місяців та надоєм первісток, що свідчить про можливість добору
телиць у зазначеному віці для забезпечення їхньої
майбутньої високої молочної продуктивності. Водночас між вмістом жиру й білка в молоці та живою ма-
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сою корів у період їх вирощування виявлені різноспрямовані слабкої сили зв’язки, причому в більшості
випадків вони були недостовірними.
У сучасній практичній селекції молочної худоби за
екстер’єром мають цінність насамперед ті проміри
тіла, які безпосередньо або в комплексі позитивно
впливають на продуктивність тварин. Пошук зв’язків
між екстер’єром і продуктивністю тварин зумовлений
не лише необхідністю вести селекцію на поліпшення
будови тіла, а й на пошуки окремих ознак селекції, за
якими можна опосередковано підвищувати їхню продуктивність (Laduka et al., 2010).
Нами встановлена істотна варіабельність зв’язку
між промірами тіла та величиною надою корів за

першу, другу та третю лактації (табл. 2). У ТОВ “Велетень” виявлено прямий зв’язок промірів тіла первісток з надоєм і різноспрямований – з вмістом жиру й
білка в молоці. Зі ступенем достовірності (Р < 0,05–
0,001) надій корів за досліджувані лактації корелював
з промірами обхвату грудей за лопатками (r = 0,26–
0,37), косої довжини тулуба (r = 0,19–0,26) та ширини
в маклаках (r = 0,18–0,28). У ПАТ “Племзавод “Стєпной” співвідносна мінливість промірів тіла та надою
корів у більшості випадків відрізнялася істотно меншим рівнем в межах досліджуваних лактацій, ніж у
тварин ТОВ “Велетень”.

Таблиця 2
Зв’язок промірів тіла корів-первісток з ознаками їхньої подальшої молочної продуктивності, r ± mr
Назва
Лакпроміру тація
І
ІІ
ІІІ
І
Глибина
ІІ
грудей
ІІІ
І
Ширина
ІІ
грудей
ІІІ
Обхват
І
грудей за ІІ
лопатками ІІІ
Коса
І
довжина
ІІ
тулуба
ІІІ
І
Ширина в
ІІ
маклаках
ІІІ
І
Обхват
ІІ
п’ястка
ІІІ
Висота в
холці

n
302
237
122
302
237
122
302
237
122
302
237
122
302
237
122
302
237
122
302
237
122

Коефіцієнти кореляції промірів тіла корів з:
вмістом жиру в вмістом білка
надоєм
молоці
в молоці
ТОВ “Велетень”
0,13 ± 0,017*
0,02 ± 0,006
-0,01 ± 0,000
0,17 ± 0,027** 0,09 ± 0,009
0,01 ± 0,000
0,11 ± 0,012
-0,19 ± 0,037* -0,04 ± 0,002
0,06 ± 0,004
0,01 ± 0,000
0,01 ± 0,000
0,08 ± 0,006
0,07 ± 0,004
0,14 ± 0,020*
0,02 ± 0,000
-0,22 ± 0,049** -0,16 ± 0,024
0,10 ± 0,010
0,16 ± 0,026** 0,03 ± 0,001
0,10 ± 0,009
0,16 ± 0,024* 0,11 ± 0,012
0,13 ± 0,017
-0,03 ± 0,001 -0,04 ± 0,002
0,26 ± 0,068*** 0,03 ± 0,001
0,01 ± 0,000
0,37 ± 0,138*** 0,14 ± 0,021* 0,10 ± 0,010
-0,19 ± 0,037*
0,28 ± 0,076** 0,02 ± 0,000
0,20 ± 0,039*** 0,02 ± 0,000
0,03 ± 0,001
0,11 ± 0,012
0,26 ± 0,067*** 0,03 ± 0,001
0,19 ± 0,035*
-0,12 ± 0,015 -0,18 ± 0,032*
0,04 ± 0,002
0,19 ± 0,038*** 0,09 ± 0,008
0,18 ± 0,032** 0,07 ± 0,005
0,12 ± 0,016
0,28 ± 0,078** -0,12 ± 0,014 -0,03 ± 0,001
0,00 ± 0,000
0,01 ± 0,000
0,04 ± 0,002
0,10 ± 0,010
-0,04 ± 0,002
0,06 ± 0,004
0,03 ± 0,001
-0,03 ± 0,001
0,03 ± 0,001

При цьому порівняно вищий і достовірний зв’язок
(Р < 0,05–0,001) надою встановлено з промірами ширини
грудей за першу й другу лактації (r = 0,15 та r = 0,18),
ширини в маклаках за ці ж лактації (r = 0,14 та r = 0,23),
обхвату грудей за лопатками за першу лактацію
(r = 0,14) та косої довжини тулуба й обхвату п’ястка за
другу лактації (r = 0,23 та r = 0,21 відповідно).
Між промірами тіла та вмістом жиру й білка в молоці зв’язок був слабким і різнонаправленим, що вказує на те, що ці ознаки молочної продуктивності більшою мірою детермінуються середовищними та
генетичними чинниками.
Для забезпечення високих надоїв важливим є
знання закономірностей зв’язку ознак молочної продуктивності та відтворювальної здатності корів, що
дає можливість раціонально вести молочне скотарст-

n
284
149
84
284
149
84
284
149
84
284
149
84
284
149
84
284
149
84
284
149
84

Коефіцієнти кореляції промірів тіла корів з:
вмістом жиру вмістом білка
надоєм
в молоці
в молоці
ПАТ “Племзавод “Стєпной””
0,04 ± 0,001 0,04 ± 0,002 -0,05 ± 0,003
0,05 ± 0,002 0,05 ± 0,002
0,03 ± 0,001
0,08 ± 0,007 -0,03 ± 0,001
0,03 ± 0,001
0,07 ± 0,004 0,11 ± 0,011 -0,11 ± 0,012
0,12 ± 0,015 -0,08 ± 0,007 -0,01 ± 0,000
0,15 ± 0,023 -0,10 ± 0,011 -0,05 ± 0,006
0,15 ± 0,022** 0,05 ± 0,003
0,06 ± 0,004
0,18 ± 0,032* 0,01 ± 0,000
0,08 ± 0,007
0,12 ± 0,013 0,10 ± 0,009
0,01 ± 0,000
0,14 ± 0,019* -0,02 ± 0,000
0,06 ± 0,003
0,12 ± 0,015 -0,15 ± 0,024 -0,06 ± 0,004
0,16 ± 0,024 -0,08 ± 0,007
0,08 ± 0,007
0,17 ± 0,005* -0,10 ± 0,009 -0,09 ± 0,008
0,23 ± 0,055** -0,04 ± 0,002
0,01 ± 0,000
0,14 ± 0,021* -0,12 ± 0,013
0,05 ± 0,003
0,14 ± 0,019* 0,00 ± 0,000
0,01 ± 0,000
0,23 ± 0,051** -0,02 ± 0,001
0,09 ± 0,008
0,16 ± 0,024 0,03 ± 0,001 -0,08 ± 0,006
0,01 ± 0,000 0,01 ± 0,000
0,03 ± 0,001
0,01 ± 0,000
0,21 ± 0,044** -0,02 ± 0,001
0,01 ± 0,001 0,04 ± 0,001 -0,04 ± 0,001

во й отримувати господарством максимально можливі
прибутки.
Встановлено, що найбільш суттєві високовірогідні, проте обернені зв’язки в стадах ТОВ “Велетень” та
ПАТ “Племзавод “Стєпной” (табл. 3) спостерігалися
між надоєм корів за досліджувані лактації та віком
при першому осіменінні (r = -0,22– -0,37 та r = -0,16–
-0,33 відповідно) й першому отеленні (r = -0,23– -0,37
та r = -0,16– -0,32). Значно менші, але додатні й майже
в усіх випадках достовірні (Р < 0,05–0,001) коефіцієнти кореляції виявлені між надоєм та тривалістю сервіс-періоду, індексом осіменіння й індексом плодючості корів. Фенотипова кореляція між досліджуваними
ознаками відтворювальної здатності тварин та вмістом жиру й білка в молоці була ще меншою і різною
за спрямованістю з коливаннями від достовірного до
невірогідного рівня.
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Таблиця 3
Співвідносна мінливість ознак відтворювальної здатності та молочної продуктивності корів, r ± mr
Коефіцієнти кореляції ознак відтворювальної
Ознака
здатності з:
відтворюЛаквальної
n
вмістом жиру вмістом білка n
тація
надоєм
здатності
в молоці
в молоці
тварин
ТОВ “Велетень”
Вік при
І 1956 -0,37 ± 0,139*** 0,07 ± 0,005** 0,140 ± 0,019*** 1981
ІІ 1324 -0,33 ± 0,112*** 0,06 ± 0,004* 0,08 ± 0,007** 1123
першому
осіменінні ІІІ 769 -0,22 ± 0,046*** 0,05 ± 0,003
0,00 ± 0,000
560
Вік при
І 1956 -0,37 ± 0,139*** 0,07 ± 0,005** 0,139 ± 0,019*** 1981
ІІ 1324 -0,34 ± 0,117*** 0,06 ± 0,004* 0,08 ± 0,007** 1123
першому
0,00 ± 0,000
560
ІІІ 769 -0,23 ± 0,053*** 0,05 ± 0,003
отеленні
Тривалість І 1739 0,08 ± 0,006*** -0,03 ± 0,001 -0,02 ± 0,000 1726
сервісІІ 1087 0,06 ± 0,004* -0,01 ± 0,000 -0,04 ± 0,002 926
ІІІ 593 0,10 ± 0,010** -0,2 ± 0,000 -0,06 ± 0,003 478
періоду
І 1739 0,06 ± 0,003* -0,02 ± 0,000 -0,02 ± 0,000 1726
Індекс
ІІ 1087 0,03 ± 0,001
-0,2 ± 0,001 -0,04 ± 0,002 926
осіменіння
ІІІ 593 0,09 ± 0,008* -0,05 ± 0,002 -0,05 ± 0,002 478
І 1739 0,19 ± 0,034*** -0,02 ± 0,000 -0,07 ± 0,004** 1726
Індекс
ІІ 1087 0,18 ± 0,034*** -0,04 ± 0,002
0,00 ± 0,000
926
плодючості
ІІІ 593 0,02 ± 0,000
-0,04 ± 0,001
0,03 ± 0,000 478

Висновки
1. В обох господарствах найсуттєвіший високовірогідний зв’язок було виявлено між живою масою
тварин у віці 12 місяців та надоєм первісток, що свідчить про можливість добору телиць у зазначеному
віці для забезпечення їхньої майбутньої високої молочної продуктивності, а додатні коефіцієнти кореляції між показниками екстер’єру та надоєм корів дають
підстави стверджувати про ефективність непрямого
добору первісток за промірами тіла.
2. Зв’язки між ознаками молочної продуктивності
та репродуктивної здатності тварин були різновекторними і коливалися від слабких до середніх та від
достовірних до невірогідних. Найсуттєвіші високодостовірні, проте від’ємні коефіцієнти кореляції спостерігалися між надоєм корів за всі досліджувані лактації
та їхнім віком при першому осіменінні й першому
отеленні.
Перспективи подальших досліджень. У подальшому буде вивчено молочну продуктивність корів за
внутрішньолінійного розведення та кросів ліній.
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Reservoirs and ponds belong to specific objects of water resources. Most reservoirs and ponds are of anthropogenic origin. They are of special importance for the Lviv region due to its terrestrial properties. In
modern conditions, the importance of reservoirs and ponds is growing significantly. This is due to the fact that
in many areas they form nuclei around which recreational complexes are formed. Reservoirs and ponds play
an important role in the health and recreation of people. They are created by man to regulate runoff for commercial use of surface waters. The use of artificial reservoirs – reservoirs and ponds is carried out mainly
depending on the water content and economic specialization of the regions. Therefore, it is very important to
determine the quality of water in the ponds of Lviv region to establish ways of its further use. Recently, the
problem of water enrichment with nutrients due to anthropogenic activity, which contributes to the growth of
bioproducts of algae and other mass forms of aquatic organisms, has become especially acute. The article
considers the rates of Lviv district of Krotoshyn village (№ 1, № 2) and Zhyrivka village (№ 3). The aim of the
work was to determine the qualitative assessment of pond waters of Lviv region and the study of phytoplankton
biomass and to determine the prospects for its use. The experimental part of the research was performed in the
production laboratory at vul. Stryjska, 18a. The material for the research was water samples. The results of the
analysis were compared with the list of maximum permissible concentrations (MPC) of harmful substances in
water bodies in accordance with Order № 400 of 12.05.2010 on approval of State Sanitary Norms and Rules
“Hygienic requirements for drinking water intended for human consumption” DSanPiN 2.2. 4-171-10). According to research, the water in the pond in the village of Zhyrivka turned out to be very dirty. Dirty water was
in pond № 2 in the village of Krotoshin and polluted in the same village in pond № 1. The water in the ponds in
the village of Krotoshin was pure in color. The water in the pond in the village of Zhyrivka was polluted, green
and yellow. The highest pH level with a value of 8.8 was in the water pond in the village of Zhirivka, although it
should be noted that this figure was quite high in the other two studied ponds. The lowest concentration of
oxygen was in the pond in the village of Zhyrivka, the phosphate content was normal only in the water of the
pond № 1 in the village of Krotoshyn. The largest amount of phytoplankton biomass was found in the village of
Zhyrivka (pond № 3), which indicates pollution and “blooming” of the reservoir. This biomass can be used
directly as an effective organo-mineral fertilizer.
Key words: water, ponds, phytoplankton biomass, qualitative assessment, organoleptic characteristics
of water, biomass use.

Оцінка якості ставкових вод Львівщини та перспективи використання біомаси фітопланктону цих водойм
Н. А. Литвин, О. П. Руденко, Б. В. Гутий
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Водосховища і ставки належать до специфічних об’єктів водних ресурсів. Більшість водосховищ і ставків є антропогенного
походження. Для Львівської області через її сухопутні властивості вони мають особливе значення. У сучасних умовах суттєво
зростає значення водосховищ і ставків. Зумовлено це тим, що в багатьох районах вони утворюють ядра, навколо яких формуються рекреаційні комплекси. Водосховища і ставки відіграють велику роль в оздоровленні та відпочинку людей. Вони створені людиною для регулювання стоку з метою господарського використання поверхневих вод. Використання штучних водойм – водосховищ і
ставків здійснюється, переважно, залежно від водності і господарської спеціалізації регіонів. Тому дуже важливим є визначення
якості води у ставках Львівської області для встановлення шляхів її подальшого використання. Останнім часом особливо гостро
постала проблема збагачення води поживними речовинами внаслідок антропогенної діяльності, що сприяє зростанню біопродукції
водоростей та інших масових форм гідробіонтів. У статті розглянуто ставки Львівського району села Кротошин (№ 1, № 2) та
села Жирівка (№ 3). Метою роботи було визначення якісної оцінки ставкових вод Львівщини й дослідження біомаси фітопланктону та визначення перспектив її використання. Експериментальна частина досліджень виконувалась у виробничій лабораторії за
адресою вул. Стрийська, 18а. Матеріалом для досліджень були проби води. Результати аналізу порівнювали з переліком гранично
допустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин у водних об’єктах згідно з наказом № 400 від 12.05.2010 про затвердження
Державних санітарних норм та правил “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною” (ДСанПіН 2.2.4171-10). За результатами досліджень дуже брудною виявилася вода у ставку в селі Жирівка. Брудна вода була у ставку № 2 в селі
Кротошин і забруднена в тому ж селі в ставку № 1. Чистою щодо колірності була вода у ставах в селі Кротошин – голобуватозелена. Забруднена, зелено-жовта, була вода у ставі в селі Жирівка. Найвищий рівень pH із значенням 8,8 був у воді ставку в селі
Жирівка, хоча варто зазначити, що досить високий цей показник був і в двох інших досліджуваних ставках. Найменша концентрація кисню була у ставі в селі Жирівка, вміст фосфатів в нормі був лише у воді ставу № 1, що в селі Кротошин. Найбільша кількість біомаси фітопланктону виявлена у селі Жирівка (ставок № 3), що свідчить про забруднення та “цвітіння” водойми. Цю
біомасу можна безпосередньо використовувати як ефективне органо-мінеральне добриво.
Ключові слова: вода, ставки, біомаса фітопланктону, якісна оцінка, органолептичні показники води, використання біомаси.

Вступ
Поняття водних ресурсів включає поверхневі та
підземні води на певній території та акваторію, що
придатні для сільськогосподарського та промислового
виробництва та відповідають загальним потребам
населення (Kukurudza & Perkhach, 2009; Lytvyn et al.,
2020; Rudenko et al., 2021).
Водойми та ставки – це специфічні об’єкти водних
ресурсів. Вони впливають на гідрологічні умови річок
та озер і мікроклімат навколишніх територій. Використання цих об’єктів головним чином залежить від
вологості району та його господарської спеціалізації.
У маловодних центральних та південних районах
штучні водойми в основному використовуються для
водопостачання, зрошення та вирощування риби
(Hidroenerhetychne osvoiennia resursiv malykh richok).
У північних районах із надмірною вологістю водосховища та ставки є джерелами зволоження і водопостачання, а також можуть використовуватися для рибництва і рекреації. На Прикарпатті основним їх призначенням є водопостачання, гідроенергетика, рибництво
та боротьба з повенями (Khilchevskyi & Hreben, 2014).
Львівщина посідає четверте місце в Україні щодо
кількості ставків. Всього у регіоні нараховується 3085
ставків. Ці водойми – водосховища та ставки, мають
велике господарське значення, а також є важливими
для водності території (Perkhach, 2018).
“Якість води” – це термін, що використовується
для вираження придатності води для різного роду
використання або підтримки певних процесів. Будьяке використання має певні вимоги до фізичних, хімічних або біологічних характеристик води; наприклад,
обмеження концентрацій токсичних речовин для використання питної води або обмеження температур і
діапазонів рН води для підтримки мікроорганізмів.
Отже, якість води може бути визначена за допомогою
ряду змінних, які обмежують використання води
(Iakisna pytna voda…, 2014).
Якість води обумовлена як природними, так i антропогенними факторами. У результаті інтенсивного

використання водних ресурсів змінюються якісні та
кількісні показники води, складові водного балансу,
гідрологічний режим водних об’єктів. Це відбувається
тому, що більшість річок i озер є одночасно джерелами водопостачання й приймачами господарськопобутових, промислових i сільськогосподарських
скидів (Stroi, 2021).
У зв’язку з цим при водогосподарському плануванні та регулюванні якості води необхідно брати до
уваги вплив кожного з цих факторів окремо i всіх
разом. Господарсько-побутові, промислові сільськогосподарські скиди зумовлюють хімічне, фізичне,
біологічне i теплове забруднення гідросфери. Хімічне
забруднення води відбувається в результаті надходження у водойми зі стічними водами шкідливих
домішок неорганічного та органічного походження:
сполук миш’яку, свинцю, ртуті, мiдi, кадмію, хрому,
фтору тощо. Вони поглинаються фітопланктоном i
передаються далі харчовим ланцюжком більш високоорганізованим організмам, що супроводжується
кумулятивним ефектом, який полягає в прогресуючому збільшенні вмісту шкідливих сполук у кожній
наступній ланці харчового ланцюжка. Більшість цих
домішок є токсичними для мешканців водойм.
Основними елементами моніторингу якості води є
вимірювання на місці, збір та аналіз проб води, вивчення та оцінка результатів аналізу, а також звітність
про результати (DSTU 7487:2013, 2014).
Останнім часом особливо гостро постала проблема
збагачення води поживними речовинами унаслідок
антропогенної діяльності, що сприяє зростанню біопродукції водоростей та інших масових форм гідробіонтів (Dihtiar, 2019).
Важливим є визначити якість води у ставках Львівської області для встановлення шляхів її подальшого
використання та пошуку ефективних рішень щодо
застосування біомаси фітопланктону цих водойм.
Фітопланктон як основний фотосинтезуючий компонент гідроекосистем відіграє важливу роль у формуванні хімічного складу води та запасів органічних
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речовин водойм. Він виступає індикатором екологічного стану водойми (Bazaeva et al., 2015).
Тому метою нашої роботи було визначення не лише якісної оцінки ставкових вод Львівщини, а саме
двох ставків у селі Кротошин та одного – у селі Жирівка, а й дослідження біомаси фітопланктону та визначення перспектив її використання.
Матеріал і методи досліджень
Експериментальна частина наших досліджень виконувалась у виробничій лабораторії, за адресою вул.
Стрийська, 18а. Лабораторія атестована згідно з вимогами законодавства (Свідоцтво про атестацію № ПТ375/20 від 28.09.2020 р.).
Матеріалом для досліджень слугували проби води
з двох ставків (№ 1 та № 2) у селі Кротошин та одного
– у селі Жирівка (№ 3) Львівського району.
Відбір проб проводили відповідно до вимог
ДСанПіНу N 383/1940 “Вода питна. Гігієнічні вимоги
до якості води централізованого господарськопитного водопостачання”.
Результати аналізу порівнювали з переліком ГДК
шкідливих речовин у водних об’єктах згідно з Наказом № 400 від 12.05.2010 про затвердження Державних санітарних норм та правил “Гігієнічні вимоги до
води питної, призначеної для споживання людиною”
(ДСанПіН 2.2.4-171-10).
Нами були досліджені такі показники: органолептичні (прозорість та колірність); гідрохімічні показники (величина рН, концентрація розчиненого кисню,
фосфатів, амонійний азот, нітрат-іонів та нітритів,
завислі речовини); гідробіологічний показник (біомаса фітопланктону) та мікробіологічний показник чисельності бактерійної флори.

Обробку отриманих результатів здійснено
комп’ютерній програмі Microsoft Excel.

в

Результати та їх обговорення
Одним з дієвих заходів протидії “цвітінню” ставків
може бути вчасне вилучення значної частини надлишкової біомаси ціанобактерій з води з її подальшим
ефективним використанням у господарстві. Розробка
та впровадження технологічного процесу виробництва метану та добрива з їхньої біомаси є однією з перспективних природоподібних біотехнологій, здатних
зменшити гостроту проблеми “цвітіння” водойм, мінімізувати екологічні ризики та забезпечити регіон
додатковими енергоресурсами (Dihtiar, 2019).
Для оцінки сучасного екологічного стану того чи
іншого водного об’єкта доцільно вивчення тих компонентів водних екосистем, які можуть бути надійними показниками змін зовнішнього середовища, в тому
числі й антропогенного характеру (Ekolohichna
otsinka…, 2020).
Отримані результати наших досліджень якості води та кількості біомаси фітопланктону в ставках були
такими. В таблиці 1 наведено результати досліджень
органолептичних показників води у ставках Львівського району.
Низька прозорість води має таку перевагу, як блокування ультрафіолету, необхідного для життя підводних рослин, обмежуючи тим самим ріст деяких рослин.
Як показують результати наших досліджень, дуже
брудною виявилася вода у ставку, що в селі Жирівка.
Брудна вода була у ставі № 2 в селі Кротошин і забруднена в тому ж селі в ставі № 1.

Таблиця 1
Органолептичні показники води ставків Львівського району
Показники

Водойма № 1,
с. Кротошин

Водойма № 2,
с. Кротошин

Водойма № 3
с. Жирівка

Прозорість, м

0,4

0,16

0,1

Колір води

Голубувато-зелений

Голубувато-зелений

Зелено-жовтий

Що стосується кольору, то чистою щодо цього показника була вода у ставках (№ 1 та № 2) в селі Кротошин – голубувато-зелена. Забруднена, зелено-жовта
була вода у ставі в селі Жирівка (№ 3).
Деякі види водоростей, можуть зафарбувати воду
від яскраво-зеленого до бурого кольору “цвітіння”
води; сполуки Феруму (Fe) придають воді зеленуватого, жовтувато-бурого відливу. Тому за кольоровістю
води визначають її забруднення органічними або
мінеральними речовинами.

Клас якості
Дуже чиста – > 3
Чиста – 0,55–3,0
Забруднена – 0,35–0,5
Брудна – 0,15–0,3
Дуже брудна – < 0,1
Дуже чиста – голубуватий
Чиста – голубувато-зелений
Забруднена – зелено-жовтий, жовтий
Брудна – буро-жовтий
Дуже брудна – бурий

Через вплив хімічних речовин на водойми якість
води знижується, створюючи загрозу життю водних
організмів. Тому розвиток досліджень хімії води є
нагальною потребою аналізу екологічного стану водойм (табл. 2).
Значення рH – це числове значення, яке представляє відносну кислотність або лужність води в діапазоні від 0 до 14, з нейтральним значенням 7. Якщо рН
нижче ніж 7 – це кисла вода. Якщо рН вище ніж 7, цю
воду називають лужною.
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Більшість ставків мають рН від 6,5 до 9. Значення
рН у водоймі коливається щодня і визначається скла-

дною залежністю між вуглекислим газом, жорсткістю
води, лужністю, фотосинтезом та наявністю кисню.

Таблиця 2
Гідрохімічні показники води ставків Львівського району
Показники
рН
Жорсткість, моль/л
Загальний кисень, мг/л
Фосфати
Аміак
Нітрат-іони
Нітрити
Зависи, мг/л

Водойма № 1,
с. Кротошин
8,05
7,1
5,5
0,5
Н.в.
1,5
0,02
16

Водойма № 2,
с. Кротошин
8,0
7,2
4,9
0,7
Н.в.
1,9
0,02
20

Невідповідне значення рН призведе до негативних
наслідків для водойми. Значення рН протягом дня
також змінюється. Коли рослини вночі виділяють
вуглекислий газ, рН падає, а вода стає більш кислою.
Протягом дня, коли рослини використовують вуглекислий газ при фотосинтезі, вода стає лужною, а значення рН підвищується. Значення рН також впливає
на кількість корисних бактерій та процес розкладання
органічних залишків у водоймі. Більшість бактерій не
можуть вижити у кислій воді.
Найвищий рівень pH зі значенням 8,8 води у ставку в селі Жирівка (№ 3), хоча варто зазначити, що
досить високий цей показник був і в двох інших (№ 2,
№ 1) досліджуваних ставках.
Сума розчинених у воді двовалентних іонів – це
жорсткість води. Найпоширенішими причинами високої жорсткості води є карбонат Ca і Mg. Жорстка
вода може обмежити зростання планктону і риби у
ставку. Як показують наші дослідження, показник
жорсткості був перевищений у воді всіх трьох ставках, а найбільше у ставку № 2 в селі Кротошин.
Загальний кисень (О2) належить до найважливіших гідрохімічних показників, які впливають на екологічний стан водойм, зокрема ставків. Його концентрація в більшості визначає якість води завдяки інтенсифікації процесів самоочищення і гідробіологічного
кругообігу речовин. Кисневий режим має дуже великий вплив на життя водойми. Визначення кисню в
поверхневих водах є необхідним для спостереження
за умовами існування гідробіонтів та розвитку рослинності (Maltsev et al., 2011).
Результати наших досліджень показали, що найменша концентрація кисню була у ставку, що в селі
Жирівка (№ 3), і становила 2,7 мг/л, допустимий рівень кисню був у ставку № 1 в селі Кротошин і становив 5,5 мг/л.
Фосфор (P) – один з найважливіших елементів, необхідних живим організмам. Він сам собою не токсичний. Проблеми виникають, коли надлишок фосфору
скидається в природні водойми. Це призведе до
евтрофікації – прискореного зростання водоростей, а
відтак – до дисбалансу в екосистемі водойми. Резуль-

Водойма № 3
с. Жирівка
8,8
6,2
2,7
2,3
3,1
2,1
0,06
45

ГДК
6,5–8,5
2,0–6,0
Від 5,0
До 0,5
сліди
До 2,0
До 0,05
Дуже чиста – < 5
Чиста – 5–14
Забруднена – 15–30
Брудна – 31–100
Дуже брудна – > 101

татом може бути те, що умови життя риб погіршуються через значне зниження кисню.
Результати наших досліджень показують, що вміст
фосфатів в нормі був лише у воді ставку № 1, що в
селі Кротошин. Значно перевищив норму вміст фосфатів у 4,6 раза у ставку № 3, що знаходився в селі
Жирівка.
Аміак (N) існує у воді у вигляді амонійної солі. У
поверхневих водах амонійний азот утворюється на
першій стадії мінералізації азотовмісних амонійних
матеріалів.
Концентрація аміаку була перевищена у ставку
№ 3 в селі Жирівка і становила 3,1 мг/л, в ставках № 1
і № 2 в селі Кротошин знайдено сліди аміаку. Високий вміст амонійного азоту у водоймах призводить до
отруєння гідробіонтів, оскільки вільний Аміак є для
них сильною отрутою.
Незначно був перевищений вміст Нітрат-іонів у
ставку в селі Жирівка (№ 3).
Під дією ультрафіолету, розряду блискавки або поновлення нітратів у підземних водах утворюється невелика кількість нітритів (нітратів) у поверхневих водах. У
ставку села Жирівка їхній вміст трохи перевищує норму.
Збільшення вмісту нітритів вказує на те, що розкладання
органічних речовин посилюється за умови повільного
окислення NO2- до NO3-, що свідчить про забруднення
водойми і є важливим показником здоровʼя.
Що стосується завислих речовин, то за показником
чистоти забрудненою була вода в ставках № 1, та № 2,
що в селі Кротошин, а брудною вона була в ставку
№ 3, що в селі Жирівка.
Про ступінь розвитку планктону можна судити за
кольором води, який визначається стандартом, шляхом занурення індикаторного диску в половину прозорості індикатора. Гідробіологічна оцінка (табл. 3)
якості вод дозволяє: визначити екологічний стан водних обʼєктів; оцінити якість вод як середовища мешкання живих організмів; визначити сукупний ефект
впливу забруднювальних речовин; перевірити наявність вторинного забруднення.
Найбільша кількість біомаси фітопланктону виявлена нами в селі Жирівка (ставок № 3), що свідчить
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про забруднення та “цвітіння” водойми. Як свідчать
дані таблиці 3, чисельність біомаси фітопланктону
перевищувала у ставку села Жирівка у 5,5 раза порів-

няно зі ставком № 1, що в селі Кротошин, і в 6,8 раза
порівняно зі ставком № 2 в тому ж селі.

Таблиця 3
Гідробіологічні показники води ставків Львівського району
Показники
Біомаса фітопланктону, мг/л
Чисельність бактерійної флори, млн. КУО/мл

Водойма № 1,
с. Кротошин
3,9
1,5

Біоту зарегульованих водойм слід розглядати в
трьох основних аспектах: як природний ресурс, як
індикатор екологічного стану і як чинник формування
якості води (Maltsev et al., 2011).
Значну частину біомаси фітопланктону становлять
планктонні водорості, яким властивий високий ступінь реакції на зміну параметрів середовища за порівняно короткий проміжок часу (Dihtiar, 2019). Значення планктонних водоростей зумовлене їхньою участю
в різноманітних трофічних зв’язках, сукупність яких
визначає загальну біологічну продуктивність водних
екосистем, а також здатність водойм до самоочищення. Тому планктонні водорості часто використовуються як види-біоіндикатори забруднення водного
середовища різними полютантами (Shcherbak &
Semeniuk, 2004).
Щороку в літній період ставкова вода в селі Жирівка перетворюється на джерело небезпечного мікробного забруднення. У такій ситуації, коли не можна
усунути надмірного надходження поживних речовин
у цей ставок, лише щорічне вилучення основної маси
ціанобактерій разом з поживними речовинами, що
вони увібрали, може поліпшити екологічний стан
ставка № 3.
Як показують дані, цю біомасу можна безпосередньо використовувати як ефективне органо-мінеральне
добриво. Піддавання біомаси ціанобактерій анаеробній ферментації дозволяє одержати біогазову суміш з
високим вмістом метану, а залишки біомаси можуть
бути успішно використані як добриво в аграрному
виробництві та лісогосподарській галузі (Dihtiar et al.,
2016).
Отже, регулярне вилучення ціанобактерій зі ставків села Кротошин та Жирівка Львівського району в
літній період приноситиме не лише екологічну, а й
економічну (енергетичну й аграрну) користь для цих
населених пунктів.
Висновки
1. Дуже брудною виявилася вода у ставку, що в
селі Жирівка. Брудна вода була у ставку № 2 в селі
Кротошин і забруднена в тому ж селі у ставку №
1.Чистою щодо колірності була вода у ставах в селі
Кротошин – голобувато-зелена. Забруднена, зеленожовта, була вода у ставі в селі Жирівка.
2. Найвищий рівень pH зі значенням 8,8 був у воді ставка в селі Жирівка, хоча варто зазначити, що
досить високий цей показник був і в двох інших досліджуваних ставках. Показник жорсткості був пере-

Водойма № 2,
с. Кротошин
4,6
1,2

Водойма № 3
с. Жирівка
14,2
8,2

вищений у воді всіх трьох ставків, а найбільше у ставі
№ 2 в селі Кротошин. Найменша концентрація кисню
була у ставі, що в селі Жирівка, і становила 2,7 мг/л,
допустимий рівень кисню був у ставі № 1 в селі Кротошин і становив 5,5 мг/л.
3. Уміст фосфатів в нормі був лише у воді ставу
№ 1, що в селі Кротошин. Значно перевищив норму
вміст фосфатів: у 4,6 раза в ставі № 3, що в селі Жирівка. Концентрація аміаку була перевищена у ставі
№ 3 в селі Жирівка і становила 3,1 мг/л, в ставах № 1 і
№ 2 в селі Кротошин знайдено сліди аміаку. Незначно
був перевищений вміст нітрат-іонів у ставку в селі
Жирівка.
4. За показником чистоти забрудненою була вода
в ставах № 1, та № 2, що в селі Кротошин, а брудною
вона була в ставі № 3, що в селі Жирівка.
5. Чисельність бактерійної флори перевищувала у
ставі Жирівка в 5,5 раза порівняно зі ставом № 1, що в
селі Кротошин і в 6,8 раза порівняно зі ставом № 2 в
тому ж селі.
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The most common problem among ready-made foods is the adulteration of butter, which is replaced by
margarine or vegetable spreads. Milk and other dairy products made from raw milk are not left out. The
production and sale of low-quality, counterfeit products poses a direct threat to human health and affects
the competitive environment among producers. As a result of research, it should be noted that the raw milk
market is not fully saturated, so improving the quality of cream production and processing of milk products,
namely butter, competition for suppliers, microbiological improvements, as well as improvements to plants
and systems – remains relevant. During the analysis, some physicochemical parameters of butter were
studied, namely: acidity of the fat phase, mass fraction of moisture and fat. The acidity index was within the
norm, although it differed in all samples: the lowest was found in sample № 1 (1.1 °K), and the highest was
in sample № 2 (1.6 °K). As for such an indicator as the content of table salt and the content of fat and pH of
plasma, the oils Sweet cream “Selyanske”, 72,6 % TM “Svoya Liniya”, Sweet cream, 73.0 % LLC “Eney”,
“Poltavske”, 62.5 % LLC “Techmolprom” do not meet the requirements of DSTU 4399:2005. The mass
fraction of fat in butter brands PJSC “Dubnomoloko” and “Pryvat-Fud” – was lower than indicated on the
package, by 1.4 % and 2.6 %, respectively, and brands “Svoya Liniya”, LLC “Eney” and Techmolprom
LLC on the contrary – by 18.0 %, 18.4 % and 12.5 % more. According to the results of microbiological
studies, it was found that the number of mesophilic aerobic and facultatively anaerobic microorganisms,
yeasts, fungi and bacteria of the Escherichia coli group in the studied samples of butter of all brands does
not exceed the permissible norms. This fact testifies to the relative “purity” of the raw material from which
the butter was made, as well as to the observance of veterinary and sanitary and hygienic norms during the
production and storage of butter. Summing up the research, it should be noted that, despite the identified
physical and chemical shortcomings of all samples of butter, preference should be given to sour cream
butter “Selyanske”, 73.0 % of PJSC “Dubnomoloko” and “Selyanske” sweet cream, 73.0 % “Privat- Fud”,
as none of them exceeded such indicators as fat content and plasma pH of oil, which may indicate the absence of impurities in vegetable fats in this product.
Key words: butter, quality, humidity, salt, starch, nitrites, microbiological indicators.

Контроль якості вершкового масла
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Найпоширенішою проблемою серед готових продуктів харчування є фальсифікація вершкового масла, яке замінюють на маргарин або рослинні спреди. Не залишають осторонь молоко та інші молокопродукти, які виробляють із молочної сировини. Виробництво та реалізація неякісної, фальсифікованої продукції несе пряму загрозу здоров’ю людини та впливає на конкурентне середовище серед виробників. В результаті проведених досліджень варто зазначити, що молочний сировинний ринок насичений не повною мірою, тому вдосконалення якісних показників виробництва вершків і переробки продуктів молока, а саме вершкового масла,
конкуренція за постачальників, мікробіологічні вдосконалення, а також вдосконалення установок і систем залишається актуальним. В ході аналізу досліджено деякі фізико-хімічні показники масла вершкового, а саме: кислотність жирової фази, масова частка вологи та жиру. Показник кислотності був у межах норми, хоча й відрізнявся у всіх зразків: найменший виявили у зразка № 1
(1,1 °К), а найвищим він був у зразка № 2 (1,6 °К). Що стосується такого показника, як вміст кухонної солі та вміст жиру й рН
плазми, то масло солодковершкове “Селянське”, 72,6 % ТМ “Своя лінія”, солодковершкове, 73,0 % ТОВ “Еней”, “Полтавське”,
62,5 % ТОВ “Техмолпром” – не відповідають вимогам ДСТУ 4399:2005. Масова частка жиру вершкового масла торгівельних
марок ПАТ “Дубномолоко” та “Приват-Фуд” – була меншою за зазначену на упаковці на 1,4 % та 2,6 % відповідно, а торговельних марок “Своя лінія”, ТОВ “Еней” і ТОВ “Техмолпром”, навпаки – на 18,0 %, 18,4 % та 12,5 % більшою. За результатами мікробіологічних досліджень встановлено, що кількість мезофільних аеробних та факультативно анаеробних мікроорганізмів, дріжджів, грибів і бактерій групи кишкової палички у досліджуваних зразках масла вершкового всіх торгівельних марок не перевищує
допустимих норм. Цей факт свідчить про відносну “чистоту” сировини, з якої було виготовлене вершкове масло, а також про
дотримання ветеринарних і санітарно-гігієнічних норм під час виробництва та зберігання вершкового масла. Підбиваючи підсумок проведених досліджень, необхідно зазначити, що незважаючи на виявлені фізико-хімічні недоліки всіх зразків вершкового
масла, перевагу необхідно віддати кисловершковому маслу “Селянське”, 73,0 % ПАТ “Дубномолоко” та “Селянському” солодковершковому, 73,0 % компанії “Приват-Фуд”, оскільки в жодному із них не виявлено перевищення таких показників, як вміст жиру
та рН плазми масла, що може свідчити про відсутність домішок рослинних жирів у даному продукті.
Ключові слова: масло вершкове, якість, вологість, сіль, крохмаль, нітрити, мікробіологічні показники.

Вступ
Одним з основних та стратегічно важливих молочних продуктів, що виробляються нині на території
України, є вершкове масло. Це висококалорійний та
надзвичайно цінний продукт харчування, що має високий ступінь засвоюваності організмом людини.
Масло вершкове багате на молочний жир, комплекс
жиророзчинних вітамінів, містить в своєму складі
білки, молочний цукор, мінеральні речовини, поліненасичені жирні кислоти. До його складу також входить лецитин, який, як відомо, є потужним антиоксидантом, а відтак запобігає розвитку низки захворювань у людини (Tsisaryk et al., 2016; Musiy & Tsisaryk,
2016; Lyhovid et al., 2020).
Згідно з ДСТУ 4399:2005 “Масло вершкове” – це
продукт, виготовлений лише з коров’ячого молока та
продуктів його переробки.
Важливим моментом у підвищенні якості вершкового масла залишається здійснення виробничого та
ринкового нагляду за продукцією, що охоплюється
встановленими вимогами ветеринарно-санітарного та
екологічного контролю.
Використання передового світового досвіду, стандартів, обладнання, дотримання санітарних норм,
правил безпеки вершкового масла та продовольчої
безпеки на всьому технологічному етапі “від лану до
столу”, дасть можливість забезпечити споживача
якісним, безпечним та корисним продуктом.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на підвищений інтерес до проблеми якості та
безпечності вершкового масла, ситуація у сфері харчових продуктів протягом усього життєвого циклу
щороку ускладняється і стає загрозливішою. Встановлено харчову цінність молочного жиру, поліненасичених жирних кислот (лінолевої, ліноленової та арахідонової), які беруть участь у клітинному обміні
речовин та мають антисклеротичні властивості. Цей
продукт підвищує вміст в ньому фосфоліпідів, особливо лецитину, який переходить у масло разом з оболонками жирових кульок. В організмі людини леци-

тин є структурним компонентом мембран клітин,
входить до складу мієлінової оболонки нервових клітин, є невід’ємним компонентом ферментів та належить до речовин, потреба в яких підвищується при
нервових напруженнях. Крім того, з масла вершкового в організм людини надходять вітаміни А, Е, В2, С,
Д, β-каротин та ін. В організмі людини в осінньозимовий період вміст вітамінів знижується. У процесі
споживання масла людиною кількість вітамінів А і Д
не зменшується, оскільки вони не руйнуються за температури нагрівання до 120 °С (Yakubchak et al., 2005;
Rashevska, 2011).
Вершкове масло – найкращий тваринний жир,
який виробляють із молочних вершків. Воно являє
собою жироводну емульсію, дисперсійною фазою
якої є жир, а у ньому – рівномірно розподілена волога
і сухий знежирений молочний залишок, має оптимально збалансований комплекс жирних кислот, вітамінів, низьку температуру плавлення та легко засвоюється організмом людини (до 95 %) (Kriu, 1979;
Topnykova et al., 2013; Haidei et al., 2020; Fil, 2021).
Згідно з чинним ДСТУ 4399:2005 “Масло вершкове. Технічні умови”, що вступив у дію з 1 липня 2006
року, вершкове масло виготовляється тільки з коров’ячого молока або продуктів його переробки та
призначене для безпосереднього вживання в їжу і
кулінарних цілей. Вершкове масло виготовляють із
доброякісних солодких вершків, одержаних із пастеризованого молока або з вершків, заквашених чистими культурами молочнокислих бактерій, які отриманні від здорової корови, молока незбираного згідно з
ДСТУ 3662-97 (Derzhspozhyvstandart Ukrainy, 2018),
закваски бактеріальної, як консерванти використовують сіль кухонну харчову, ретинол (вітамін А), воду,
яка відповідає стандарту ДСТУ. При використанні
сировини для масла не можна використовувати домішки рослинних масел (Kyrychenko et al., 2016). Також
масло не повинно містити ніяких спеціальних харчових добавок. Стандартами заборонено у назві спредів
і жирових сумішей вживати слово “масло” окремо або
у словосполученнях (Shepelev & Kozhukhova, 2001;
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Topnykova et al., 2013). Масло вершкове повинно мати
специфічний притаманний йому смак, запах та пластичну консистенцію за температури 12 ± 2 °С, з вмістом молочного жиру не менше ніж: 61,5–72,4 % –
вершкове масло бутербродне, 72,5–82,5 % – вершкове
масло селянське, 80,0–85,0 % – вершкове масло екстра, що становить однорідну емульсію типу “вода в
жирі” (Topnykova, 2013). Різноманітні вади смаку,
запаху, кольору й консистенції вершкового масла
виникають при використанні неякісної сировини,
харчових добавок, не передбачених рецептурою, порушенні технології виготовлення, умов зберігання й
реалізації готової продукції (Topnykova et al., 2013).
Крім традиційних методів досліджень, для доведення фактів фальсифікації молочної продукції, в
тому числі вершкового масла, з використанням рослинних олій, існують методи дослідження зразків
продукції у лабораторіях Держпродспоживслужби із
використанням хроматографічних методів аналізу,
зокрема методу газорідинної хроматографії. Під час
досліджень таких зразків використовуються різні
типи випробувань: аналіз нативних гліцеридів, аналіз
жирнокислотного складу, аналіз стеринів.
Найчастіше для заміни молочного жиру виробники використовують гідровані рослинні жири або їх
суміші з іншими жирами. При цьому самі фальсифікати поділяють на дві групи: в одному випадку вміст
замінників молочного жиру складає понад 20 %, в
іншому – частка останніх складає менше ніж 20 %.

Для ідентифікації наявності жирозамінників у кількості менше ніж 20 % для молочної продукції, в
тому числі вершкового масла, застосовують аналіз на
вміст фітостеринів та холестерину. Такий метод дозволяє виявити наявність рослинної олії вже у кількості декількох відсотків – наявність на хроматограмі
досліджуваного зразка піків фітостеринів однозначно
свідчить про фальсифікацію молочної продукції.
Результати досліджень молока та молокопродуктів
за допомогою методу виявлення вмісту фітостеринів
та холестерину є підставою вважати продукцію традиційною чи фальсифікованою.
Тому комплексна оцінка кількісного вмісту і якісного складу харчових речовин, яка включає дослідження органолептичних показників, споживчих і
технологічних характеристик вершкового масла, є
дуже важливою для споживачів, оскільки вершкове
масло є незмінним улюбленим продуктом українців.
Мета роботи – визначення якості та безпеки вершкового масла відомих торгових марок, які закуповували у продуктових магазинах м. Рівного.
Матеріал і методи досліджень
Об’єктом дослідження було 5 видів вершкового
масла різних виробників, які закуповували у продуктових магазинах м. Рівного. Кожен вид масла був
відібраний у кількості 3 одиниці з різних партій.

Таблиця 1
Перелік досліджуваних видів вершкового масла
№
1

Найменування масла
Кисловершкове “Селянське”, 73,0 %

НД
ДСТУ 4399:2005

2

“Селянське” солодковершкове, 73,0 %

ДСТУ 4399:2005

Виробник, адреса
ПАТ “Дубномолоко”, м. Дубно, Рівненська область
Компанія “Приват-Фуд”, м. Тульчин, Вінницька
область
ТМ “Своя лінія”, смт Слобожанське, Дніпропетровська область
ТОВ “Еней”, смт Романів, Житомирська область

3

Солодковершкове “Селянське”, 72,6 %

ДСТУ 4399:2005

4

Солодковершкове, 73,0 %

5

“Полтавське”, 62,5 %

ДСТУ 4399:2005
ТУ У 15.4-34465052ТОВ “Техмолпром”, м. Гадяч, Полтавська область
001:2006

Відбір та підготовку проб селянського вершкового
масла до ветеринарно-санітарного аналізу здійснювали, керуючись ветеринарно-санітарними інструкціями,
відповідно до ДСТУ 4399:2005 “Масло вершкове”.
Органолептичний аналіз вершкового масла здійснювали за такими показниками: консистенція та зовнішній вигляд, колір, запах і смак.
Фізико-хімічний аналіз якості вершкового масла
здійснювали за такими показниками: кислотність,
вміст кухонної солі, вміст жиру та рН плазми масла.
Визначення кислотності жирової фази вершкового
масла здійснювалося за загальноприйнятою методикою – метод алкаліметрії (ДСТУ 4399:2005 ), визначення вмісту кухонної солі – метод з азотнокислим
сріблом (ГОСТ 3627 – 81). Для визначення вмісту
жиру використовували бутирометр (жиромір), показник вираховували за формулою: Х = 100 – (В + СВ), у
соленому: Х = 100 – (В + СВ + Н), де X – вміст жиру,
%; СВ – вміст сухої знежиреної речовини, %. Для

топленого масла – 0,3 %, для вершкового соленого і
несоленого – 1 %, для любительського – 2 %; Н –
вміст солі, %; +В – вміст вологи в маслі, %. рН плазми
масла визначали за ДСТУ ISO 7238-2001 Масло вершкове. Потенціометричний метод визначення рН
плазми (ISO 7238:1983, IDT).
Відбір проб і їхню підготовку до мікробіологічного аналізу здійснювали відповідно до ГОСТ 9225. Для
цього від кожної пакувальної одиниці вершкового
масла стерильним шпателем відбирали проби в кількості 20 г, включно з поверхневим шаром масла.
Підготовку проб масла до мікробіологічного аналізу здійснювали таким чином: пробу масла у стерильному скляному посуді розтоплювали на водяній
бані за температури 40…45 °С до утворення однорідної емульсії. Готували послідовні розведення масла в
стерильних розчинах хлористого натрію та здійснювали посіви на поживні середовища. Дослідження
проводилися на базі кафедри екології, географії та
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туризму Рівненського державного гуманітарного університету та у мікробіологічному секторі лабораторії
з контролю якості, безпечності та реєстрації ветеринарних лікарських засобів і кормових добавок ТОВ
“ДЕВІЕ” (м. Рівне) (Kyrychenko et al., 2016).
Посіви розведень робили на середовищі Сабуро,
Ендо, Байрд-Паркера.
Статистичну обробку результатів виконано за загальноприйнятою методикою (Rokytskyi, 1973).

Результати та їх обговорення
Вітчизняне молочне скотарство насамперед займає
досить відповідальну нішу у забезпеченні продовольчої безпеки держави. Молокопродукти є основою
добробуту населення, а показники їх споживання
(табл. 2) – одними з індикаторів стану забезпечення
продовольчої безпеки.

Таблиця 2
Фактичне і нормативне споживання продуктів населенням України*
Рівень споживання на одну особу за рік, кг
Потреба для населення України
Норматив
Факт
До нормативу
Всього (млн тонн)
+/- до норми
МОЗ
(2020 рік)
+/%
Молоко
380,0
230,0
-150,0
39,5
17,4
-7,7
М’ясо в забійній вазі, всього
80
59,0
-28
65,0
3,6
-1,2
в т. ч. яловичина
31,3
9,7
-22,3
30,3
1,4
-0,9
свинина
30
17,6
-12,4
58,7
1,3
-0,5
птиця
16,7
23,6
6,6
138,8
0,7
0,3
інші
2
1,1
-0,9
55,0
0,1
-0,1
*Джерело: Державна служба статистики України, Молочна консалтингова фірма, CLAL
Показник

Аналіз даних табл. 2 дає змогу зробити висновок,
що населення України не має достатнього харчування, відповідно до потреб організму, майже за всіма
видами продукції тваринництва.
Потрібно врахувати і те, що молокопереробна галузь України характеризується спадом виробництва,
значним зниженням асортименту продукції, скрутним
фінансово-економічним станом більшості підпри-

ємств, високим коефіцієнтом зносу основних виробничих фондів і відсутністю інтегрування виробництва, переробки та реалізації продукції.
Наприклад, у 2010 році збитковість виробництва
молока була на рівні 3,7 %. За десять років ситуація
на ринку значно не змінилася, однак виробництво
молока продемонструвало рентабельність на рівні
26,9 % (рис. 1).

Рис. 1. Виробництво молока, тис. т
Враховуючи нинішню ситуацію в Україні, аналізуючи матеріали надані НДІ “Украгропромпродуктивність” та спираючись на дані Державної служби
статистики України (форма № 24, місячна), встановлено, що станом на 1 серпня 2021 року продовжується
стійка тенденція до зменшення поголів’я великої
рогатої худоби. В усіх категоріях господарств воно

скоротилося на 218,5 тис. голів, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – на 12,4 тис., у господарствах населення – на 206,1 тис. голів. Корів у
всіх категоріях господарств зменшилося на 104,9 тис.
голів, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах – на 0,1 тис., у господарствах населення – на
104,8 тис. голів.
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Станом на 1 серпня 2021 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, в господарствах усіх
категорій не вдалося стабілізувати ситуацію з виробництва молока. Даний показник зменшився на 333,2
тис. т (6,0 %), у тому числі в сільськогосподарських
підприємствах – на 18,2 тис. т (1,1 %), в господарствах населення – на 315,0 тис. (8,1 %).
Найбільшою проблемою молочного сектору стала
втрата російського ринку, куди постачалося близько
70–80 % усього молочного експорту. Найбільша частка у виробництві належить домогосподарствам, що
відкриває потенційні можливості для кооперації, як це
відбувається у деяких європейських країнах. Проте в
Україні домогосподарства виробляють продукцію
низької якості. Майже все молоко, що виробляється
домогосподарствами, є 3-го класу або нижче. У 2020
році аграрні підприємства збільшили свою частку у
виробництві молока до 20 % (2,1 млн т), що призвело
до збільшення частки молока екстра класу, 13 % якого
було перероблено.
За даними Державної служби статистики, у січні–
липні 2021 року в Україні виробили 41,7 тис. тонн
вершкового масла жирністю до 85 %. Це на 20,6 %
менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Зокрема, у липні обсяг виробництва вершкового мас-

ла склав 6,3 тис. тонн, що на 18,9 % менше порівняно
з аналогічним періодом минулого року.
Незважаючи на скорочення виробництва молока та
продуктів його переробки в останні роки, в Україні
постає питання вдосконалення якісних показників
виробництва вершків і переробки продуктів молока, а
саме вершкового масла, конкуренція за постачальників, мікробіологічні вдосконалення а також вдосконалення установок і систем.
При досліджені якості та безпеки продукції, яку
закуповували у продуктових магазинах м. Рівного, на
першому етапі роботи проводилося визначення правильності ідентифікації досліджуваних зразків вершкового масла. Важливим засобом ідентифікації масла
є маркування, яке містить інформацію, придатну для
цілей ідентифікації. Вивчення стану маркування товарів проведено згідно Закону України “Про основні
принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” та Закону України “Про інформацію
для споживачів щодо харчових продуктів” (введення
в дію від 06.08.2019 р.) (Zakon Ukrainy, 2019), табл. 3.
Аналіз представлених даних ідентифікації досліджуваних зразків вершкового масла свідчить, що маркування нанесене правильно, в повному обсязі, без порушень.

Таблиця 3
Перевірка маркування досліджуваних зразків вершкового масла
Показник
Назва харчового продукту
Склад харчового продукту
Кількість харчового продукту
Мінімальний термін придатності або дата “вжити до”
Будь-які особливі умови зберігання та/або умови використання
Найменування та місцезнаходження оператора ринку харчових
продуктів, відповідального за інформацію про харчовий продукт,
а для імпортованих харчових продуктів – найменування та місцезнаходження імпортера
Країна походження або місце походження
Інформація про ГМО в складі харчового продукту
Інформація про поживну цінність харчового продукту

Крім того, було проведено ідентифікацію масла,
яка включала у себе аналіз документів на товар. Для
цього замовнику експертизи було надано такі документи: контракт, рахунок-фактуру, сертифікат відповідності. За результатами ідентифікації, шляхом порівняння нормативних та фактичних ознак, визначено
відповідність даних партій масла сертифікатам якості
та чинному стандарту на цю продукцію.
При зважуванні та порівнянні маси нетто встановили, що у зразків № 1, 2, 3 та 4 приблизно однакова
маса – 200 ± 3 г та зразка № 5 – 160 ± 3 г.
Наступним етапом роботи стала органолептична
оцінка вершкового масла. Визначали: якість упаковки, зовнішній вигляд, колір, консистенцію і якість
обробки, запах та смак (табл. 4).
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За результатами експертизи фізико-хімічних показників якості вершкового масла можна побачити, що
масло вершкове виробництва ПАТ “Дубномолоко” та
компанії “Приват-Фуд” відповідає вимогам стандарту
ДСТУ 4399:2005 за такими показниками: кислотність,
вміст кухонної солі та жиру. Показник кислотності
був у межах норми, хоча й відрізнявся у всіх зразків:
найменший виявили у зразка № 1 (1,1 °К) і найвищим
він був у зразка № 2 (1,6 °К). Що стосується вмісту
кухонної солі, вмісту жиру та рН плазми, то масла
Солодковершкове “Селянське”, 72,6 % ТМ “Своя
лінія”, Солодковершкове, 73,0 % ТОВ “Еней”, “Полтавське”, 62,5 % ТОВ “Техмолпром” – не відповідають вимогам ДСТУ 4399:2005 (табл. 5).
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Таблиця 4
Органолептична характеристика досліджуваних зразків вершкового масла
Найменування
вершкового масла

Консистенція та зовнішній вигляд

Кисловершкове
“Селянське”,
73,0 %

Однорідна, пластична, щільна, поверхня,
на розрізі слабкоблискуча, має крапельки вологи. Масло з холодильника тверде

“Селянське”
солодковершкове,
73,0 %

Однорідна, ніжна. Масло з холодильника тверде

Колір, смак і запах
Колір світло-жовтий, однорідний по всій масі, без стороннього присмаку і запаху, характерний для вершкового масла, з присмаком пастеризованих вершків.
При споживанні масла у ротовій порожнині не залишається відчуття жирного нальоту
Колір білий, однорідний по всій масі, без стороннього
присмаку і запаху, характерний для вершкового масла,
з присмаком пастеризованих вершків.
При споживанні масла у ротовій порожнині не залишається відчуття жиру
Колір світло-жовтий, однорідний по всій товщі, без
стороннього присмаку і запаху, характерний для вершкового масла.
При споживанні масла у ротовій порожнині не залишається відчуття жирного нальоту

Однорідна пластична щільна поверхня
масла, на розрізі слабо блискуча і суха
на вигляд або з наявністю поодиноких
дрібних крапель вологи. Масло з холодильника тверде
Солодковершкове, Однорідна, ніжна, у міру щільна. Масло
73,0 %
з холодильника тверде
Однорідна, дещо рідкувата, без шматоч“Полтавське”,
ків персика, з наявністю газоутворення.
62,5 %
Масло з холодильника м’яке
Солодковершкове
“Селянське”,
72,6 %

Норма за ДСТУ
4399:2005

Колір світло-жовтий,
однорідний по всій товщі Присмак сухого молока.
Для Вологодського масла чистий, добре виражений
смак і запах вершків без сторонніх присмаків і запахів.
Для несоленого, соленого, Любительского, Селянського масла – чистий без сторонніх присмаків і запахів,
характерний для вершкового масла, з присмаком пастеризованих вершків або без нього – для солодко вершкового, з кисломолочним смаком і запахом – для кисловершкового, помірно соленим смаком для солоного
масла. Для топленого масла – специфічний смак і запах
витопленого молочного жиру без сторонніх присмаків і
запахів. Для вершкового масла – від білого до жовтого,
однорідний по всій масі. Для топленого масла – від
світло-жовтого до жовтого, однорідний по всій масі

Для Вологодського масла – однорідна,
пластична, щільна. Поверхня масла на
розрізі блискуча, суха на вигляд. Для
несолоного, Любительского, Селянського масла – однорідна пластична щільна.
Поверхня масла, на розрізі слабо блискуча і суха на вигляд або з наявністю
одиночних мілких крапель вологи. Для
топленого масла – зерниста, м’яка в
розтопленому вигляді, топлене масло
прозоре без осаду

Табл. 5
Результати фізико-хімічних досліджень досліджуваних зразків вершкового масла (М ± m, n = 3)
Номер зразка
1
2
3
4
5

Кислотність
1,1 ± 0,41
1,6 ± 0,03
1,4 ± 0,09
1,2 ± 0,11
1,5 ± 0,07

Вміст кухонної солі, %
0,94 ± 0,97
1,0 ± 0,47
0,86 ± 0,12
1,15 ± 0,14
0,99 ± 0,77

Масова частка жиру вершкового масла торгівельних марок ПАТ “Дубномолоко” та “Приват-Фуд” була
меншою за зазначену на упаковці на 1,4 % та 2,6 %, а
торгівельних марок “Своя лінія”, ТОВ “Еней” і ТОВ
“Техмолпром”, навпаки, на 18,0 %; 18,4 % та 12,5 %
вище.
Аналізуючи дані табл. 5, можна стверджувати, що
за фізико-хімічними показниками спостерігали відхилення від вимог стандартів ДСТУ 4399:2005 “Масло
вершкове” у всіх досліджуваних зразках.
Причиною цього може бути недотримання умов
зберігання, транспортування продукту, низька якість
молочної сировини, фальсифікація та високий рівень
фізичного зносу обладнання молокопереробних підприємств.

Вміст жиру, %
72,0 ± 0,21
71,1 ± 0,20
88,5 ± 0,09
89,5 ± 0,01
71,4 ± 0,04

рН плазми масла
6,14 ± 0,11
6,15 ± 0,21
8,8 ± 0,09
8,9 ± 0,11
9,4 ± 0,14

Результати мікробіологічних досліджень сформовано у вигляді табл. 6.
За результатами мікробіологічних досліджень
встановлено, що кількість мезофільних аеробних та
факультативно анаеробних мікроорганізмів, дріжджів,
грибів і бактерій групи кишкової палички у досліджуваних зразках масла вершкового всіх торгівельних
марок не перевищує допустимих норм. Цей факт свідчить про відносну “чистоту” сировини, з якої було
виготовлене вершкове масло, а також про дотримання
ветеринарних і санітарно-гігієнічних норм під час
виробництва та зберігання вершкового масла.
Підбиваючи підсумок проведених досліджень, зазначимо, що незважаючи на виявлені фізико-хімічні
недоліки всіх зразків вершкового масла, перевагу
необхідно надати кисловершковому маслу “Селянсь-
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ке”, 73,0 % ПАТ “Дубномолоко” та “Селянське” солодковершковому, 73,0 % компанії “Приват-Фуд”,
оскільки у жодному з них не виявлено перевищення

таких показників, як вміст жиру та рН плазми масла.
Це може свідчити про відсутність домішок рослинних
жирів у даному продукті.

Таблиця 6
Результати мікробіологічних досліджень досліджуваних зразків вершкового масла
Номер
зразка
1
2
3
4
5

Норма за ДСТУ 4399:2005
Кількість МАФаМ,
Кількість дріжджів,
не більше ніж КУО
грибів, КУО в 1 г, не
в1г
більше ніж
1,0×105

100 в сумі

Висновки
1. В результаті визначення правильності ідентифікації встановлено, що маркування досліджуваного
вершкового масла торгових марок ПАТ “Дубномолоко”, “Приват-Фуд”, “Своя лінія”, ТОВ “Еней” і ТОВ
“Техмолпром” виконано правильно. Необхідна інформація про харчовий продукт нанесена на пакування в
повній мірі.
2. Встановлено, що показник кислотності був у
межах норми, хоча й відрізнявся у всіх зразків: найменший виявили у зразка № 1 (1,1 °К) і найвищим він
був у зразка № 2 (1,6 °К). Що стосується масла Солодковершкове, 73,0 % ТОВ “Еней”, то за вмістом кухонної солі, за вмістом жиру та рН плазми масла Солодковершкове “Селянське”, 72,6 % ТМ “Своя лінія”,
Солодковершкове, 73,0 % ТОВ “Еней”, “Полтавське”,
62,5 % ТОВ “Техмолпром” не відповідають вимогам
ДСТУ 4399:2005.
3. Масова частка жиру вершкового масла торгівельних марок ПАТ “Дубномолоко” та “Приват-Фуд”
була меншою за зазначену на упаковці на 1,4 % та
2,6 %, а торгівельних марок “Своя лінія”, ТОВ “Еней”
і ТОВ “Техмолпром”, навпаки – на 18,0 %, 18,4 % та
12,5 % більшою.
4. За результатами мікробіологічних досліджень
встановлено, що вершкове масло всіх досліджуваних
торгівельних марок відповідає вимогам чинних нормативних документів.
Перспективи подальших досліджень. Перспективи
подальших досліджень варто зосередити на вдосконаленні технологічного процесу виробництва продукції,
а саме – визначенні жирнокислотного складу вершкового масла з метою встановлення відповідності стандартам ДСТУ 4399:2005.
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Water resources are the national wealth of each state, an important natural resource, and determine
the development opportunities of most sectors of the economic complex of Ukraine. The Southern Bug River
is the largest river, the basin of which is completely located in Ukraine. Due to the intensive growth of
anthropogenic impact on the studied reservoir and the economic use of its resources, the quality of water in
it has significantly decreased. To improve the quality of water in rivers, it is optimal to use biotechnological
methods, which provide many opportunities for effective solutions to issues related to monitoring,
assessment, and treatment of polluted watercourses. The aim of our study was to assess water safety, the
current ecological status of the Southern Bug River within the Khmelnytsky region in three areas
(Maryanivske Reservoir, Kopystyn, Shchedrivske Reservoir) and use in domestic needs, with analysis of
potential risks to human health, development of new biotechnological and improvement of existing measures
to improve water supply. The experimental part of the work was performed on the basis of the Khmelnytsky
Regional Department of Water Resources in the laboratory at the address Khmelnytsky, st. Soborna, 29. We
conducted a chemical assessment of the Southern Bug River on three indicators: salt composition (I1),
tropho-saprobiological (I2), and specific toxic substances (I3). Research of river waters was carried out in
order to control the MPC (maximum permissible concentrations) of substances for use in household and
food needs of the population and to propose biotechnological methods of river water purification within the
Khmelnytsky region. According to our research on hydrochemical characteristics, the water contained
elevated levels of NH4, NO2, NO3, PO4, the average values of HSC (chemical oxygen demand) exceeded the
MPC in all areas by 2 to 5 times. This may be due to exposure to organic compounds of natural origin. The
content of nitrites, nitrates is within normal limits, but the content of ammonium salt exceeds the MPC up to
20 times in the village Kopystyn and from 2 to 7 times in the village of Letychiv. According to many
indicators of the salt block, the maximum concentration limit was not exceeded, except for the village
Kopystyn, the concentration of Magnesium (Mg) was 84.33 mg/dm3 at a rate of 40.00 mg/dm3. According to
specific toxic substances, the water belonged to the III class 4 quality category, Chromium (Cr) was not
detected, Manganese (Mn) and Copper (Cu) were within normal limits, although the Copper content was
high. The concentration of Iron (Fe) varies in different areas and during the year, there is a case of excess
Iron in the village. Kopistin up to 0.86 mg/dm3 at a rate of 0.30 mg/dm3. Iron affects the intensity of
phytoplankton development and the qualitative composition of the microflora, so its concentration is subject
to seasonal fluctuations. To improve the quality of water in the Southern Bug River, we have proposed the
use of biotechnological methods, including those that provide many opportunities to effectively address
issues related to monitoring, assessment, and treatment of polluted watercourses.
Key words: Southern Bug River, Maryanivske Reservoir, Kopystyn, Shchedrivske Reservoir, quality
indicators, salt composition, specific toxic substances, biotechnological methods of water purification.
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Оцінка якості вод Південного Бугу в межах Хмельницької області та біотехнологічні шляхи вирішення їх очищення
О. О. Малащук, О. П. Руденко
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів,
Україна
Водні ресурси є національним багатством кожної держави, важливим природним ресурсом і визначають можливості розвитку більшості галузей господарського комплексу України. Річка Південний Буг є найбільшою річкою, басейн якої повністю розташований на території України. Внаслідок інтенсивного зростання антропогенного впливу на досліджувану водойму та господарського використання її ресурсів значно знизилась якість води у ній. Для поліпшення якості вод у річках оптимальним є використання біотехнологічних методів, що дають безліч можливостей для ефективного вирішення питань, які стосуються моніторингу, оцінки та обробки забруднених водних потоків. Мета нашого дослідження полягала в оцінюванні безпеки води, сучасного екологічного стану річки Південного Бугу в межах Хмельницької області у трьох створах (Мар’янівське водосховище, с. Копистин,
Щедрівське водосховище) та використання у побутових потребах, з аналізом потенційних ризиків для здоров’я людини, розроблення нових біотехнологічних та удосконалення існуючих заходів для поліпшення водозабезпечення населення. Експериментальна
частина роботи виконувалась на базі Хмельницького обласного управління водних ресурсів у лабораторії за адресою м. Хмельницький, вул. Соборна, 29. Нами була проведена хімічна оцінка річки Південного Бугу за трьома показниками: сольовим складом (І1),
трофо-сапробіологічним (І2) і специфічними речовинами токсичної дії (І3). Дослідження річкових вод проводили з метою контролю
ГДК (гранично допустимих концентрації) речовин для використання у побутових та харчових потребах населення та запропонувати біотехнологічні методи очищення річкової води у межах Хмельницької області. Згідно з проведеними нами дослідженнями за
гідрохімічними характеристиками вода містила підвищений рівень NH4, NO2, NO3, PO4, середні значення ХСК (хімічне споживання
кисню) перевищувало ГДК у всіх створах від 2 до 5 разів. Це може бути наслідком впливу органічних сполук природного походження. Вміст нітритів, нітратів перебуває в межах норми, але вміст амонію сольового перевищує ГДК до 20 разів в с. Копистин та
від 2 до 7 разів в смт Летичів. За багатьма показниками сольового блоку перевищення ГДК не відбувалося, окрім с. Копистин,
концентрація Магнію (Mg) становила 84,33 мг/дм3 при нормі 40,00 мг/дм3. За специфічними речовинами токсичної дії вода належала до ІІІ класу 4 категорії якості, Хром (Сr) не виявлений, показники Мангану (Mn) та Mіді (Cu) в межах норми, хоча вміст
Міді високий. Концентрація Заліза (Fe) змінюється у різних ділянках і протягом року, є випадок перевищення Заліза в с. Копистин
до 0,86 мг/дм3 при нормі 0,30 мг/дм3. Залізо впливає на інтенсивність розвитку фітопланктону та якісний склад мікрофлори, тому
його концентрація схильна до сезонних коливань. Для поліпшення стану якості вод у річці Південний Буг нами запропоновано використання біотехнологічних методів, зокрема таких, які дають безліч можливостей для ефективного вирішення питань, що стосуються моніторингу, оцінки та обробки забруднених водних потоків.
Ключові слова: річка Південний Буг, Мар’янівське водосховище, с. Копистин, Щедрівське водосховище, якісні показники, сольовий склад, специфічні речовини токсичної дії, біотехнологічні методи очищення води.

Вступ
Внаслідок інтенсивного зростання антропогенного
впливу та використання ресурсів річки Південний Буг
значно знизилась якість води. Надмірне будівництво
штучних водойм, надходження неочищених стоків
зливових каналізації, зростання надходження залишків пестицидів і мінеральних добрив призводять до
погіршення якості води. Висока розораність земель,
надмірна насиченість їх просапними культурами,
недостатня залуженість й залісненість водозборів
посилюють ерозійні процеси, забруднюють й замулюють Південний Буг (Vyshnevskyi, 2000; Boiaryn,
2006; Afanasiev et al., 2012).
Оцінка якості води дозволяє оцінити сучасний
стан води і з’ясувати зміни її стану, дає можливість
виявити основні проблеми, визначити вплив антропогенного навантаження та обґрунтувати рекомендації
для поліпшення екологічного стану води і визначити
шляхи очищення, що є актуальним завданням сьогодення (Denysyk, 2006; Prodanchuk et al., 2006; Hovorun
& Tymoshchuk, 2010; Zhemerov, 2011; Rudenko et al.,
2019; 2021).
Тому метою нашої роботи було визначення оцінки
сучасного екологічного стану вод річки Південний
Буг в межах Хмельницької області у трьох створах:
Мар’янівське водосховище (смт Чорний Острів),
с. Копистин (нижче від м. Хмельницького), Щедрів-

ське водосховище (нижче від с. Щедрове Летичівського району) з аналізом потенційних ризиків для здоров’я людини та господарських потреб, як основи для
подальшого розроблення нових біотехнологічних та
удосконалення існуючих заходів та поліпшення водозабезпечення населення.
Поліпшення якості питної води є пріоритетним завданням у контексті сталого розвитку держав, що
задекларовано в рішеннях ООН з проблем навколишнього середовища. Актуальність вирішення даної
проблеми зростає у зв’язку з тим, що 70 % населення
використовує поверхневі води Південного Бугу для
питних потреб (Trokhymenko & Mahas, 2009;
Lukianova, 2016).
Матеріал і методи досліджень
Експериментальна частина роботи виконувалась
на базі Хмельницького обласного управління водних
ресурсів у лабораторії за адресою м. Хмельницький,
вул. Соборна, 29.
Відбір матеріалу проводили відповідно до вимог
ДСанПіНу N 383/1940 “Вода питна. Гігієнічні вимоги
до якості води централізованого господарськопитного водопостачання”. Приготування необхідних
розчинів проводилося згідно з методичними вказівками “Екологічна оцінка якості поверхневих вод за
відповідними категоріями”, розроблено відповідно до
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Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Водного кодексу України”, постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня
1997 р. № 2.
Процедура виконання екологічної оцінки складалася з таких етапів: групування та обробка вихідних
даних, визначення класів і категорій якості за окремими показниками, узагальнення і визначення
об’єднаної оцінки якості води.
Оцінка якості води здійснювалась у таких пунктах
спостережень: Мар’янівське водосховище, смт Чорний
Острів,
с.
Копистин,
нижче
від
м. Хмельницького, с. Щедрове Летичівського району.
Вихідні дані відповідно до “Методики екологічної
оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями” було згруповано в три блоки: сольовий склад
(І1); трофо-сапробіологічні показники (І2); специфічні
речовини токсичної дії (І3) (Romanenko et al., 1998;
Yatsyk, 2004; Netrobchuk & Boiaryn, 2008; Afanasiev et
al., 2012).
Розрахунки проводять в межах кожного з трьох
блоків (І1, І2, І3) та визначають інтегральну (ІЕ) екологічну характеристику за формулою:
I I I
Ie  1 2 3
3
За якістю поверхневих вод розрізняють вісім категорій, які базуються на узагальнюючих ознаках: І –
відмінна, ІІ – добра, ІІІ – досить добра, IV – задовіль-

на, V – посередня, VІ – погана, VІІ – дуже погана, VІІІ
– занадто погана (Boiaryn, 2006; Yatsyk, 2012).
За ступенем забруднення категорії якості води характеризують як І – дуже чисту, ІІ – чисту, ІІІ – досить чисту, IV – слабко забруднену, V – помірно забруднену, VІ – сильно забруднену, VІІ – брудну, VІІІ
– дуже брудну (Khilchevskyi et al., 2009; Yatsyk, 2012).
Результати та їх обговорення
За багатьма показниками сольового блоку перевищення ГДК не відбувалося. У середньому мінералізація води становить 637,6 мг/дм3 (див. табл. 1) і характеризується як жорстка. За довжиною річки величина мінералізації майже не змінюється. Згідно з дослідженням воду можна охарактеризувати як солонувату
– ІІ класу якості, а-мезогалинну – 4 категорії якості.
За критеріями іонного складу вода Південного Бугу у
Хмельницькій області належать до гідрокарбонатного
класу, групи Кальцію ІІ типу. Велика кількість Кальцію може надходити зі стічними водами підприємств і
з сільськогосподарських угідь, при застосуванні мінеральних добрив, що містять Кальцій. Якість води
відповідає класу “добра”, за ступенем чистоти “досить чиста”. За середніми значеннями найгірший індекс забруднення – 3,5 спостерігали у с. Копистин, а
найменший індекс – 2,2 забруднення у Щедрівському
водосховищі.

Таблиця 1
Екологічна оцінка якості води за сольовим складом
Пункт
Мар’янівське
водосховище
с. Копистин
Щедрівське
водосховище
Загальна оцінка

Концентрація
середня
максим
середня
максим
середня
максим
середня
максим

Сума іонів
мг/дм3
651,83
ІІ(2)
843,1
ІІ(3)
808,7
ІІ(3)
1007
ІІІ(4)
452,7
І(1)
522,4
ІІ(2)
637,6
ІІ(2)
790,8
ІІ(3)

SO4
мг/дм3
91,46 ІІ(3)
153,6 ІІІ(5)
76,61 ІІ(3)
91,69 ІІ(3)
37,45
І(1)
54,87 ІІ(2)
68,50 ІІ(2)
100
ІІ(3)

За гідрофізичними і гідрохімічними характеристиками вода належить до ІІІ класу, якості – “задовільна”, категорії – 4, ступенем забрудненості – “слабко
забрудненна”, евтрофна, β- езосапробної зони. Річкова вода характеризується підвищеним вмістом органічних сполук, середні значення ХСК перевищували
ГДК у всіх створах від 2 до 5 разів.
Підвищений вміст органічних сполук є наслідком
впливу органічних сполук природного походження,
що надходять у води з торфовищ та боліт, і низької
водності.
Вміст нітритів, нітратів перебуває в межах норми,
але вміст амонію сольового перевищує ГДК до
20 разів в с. Копистин та смт Летичів від 2 до 7 разів

Cl
мг/дм3
51,2
ІІ(3)
107,
ІІІ(4)
82,0
ІІІ(4)
101
ІІІ(4)
43,5
ІІ(3)
47,0 ІІ(3)
58,9
ІІ(3)
85
ІІІ(4)

Мініралізація
г/дм3 %0
8,83
ІІ(4)
10,84
ІІ(4)
7,88
ІІ(4)
8,72
ІІ(4)
5,04
ІІ(4)
5,92
ІІ(4)
7,25
ІІ(4)
8,93
ІІ(4)

Іон.
Склад
ССаІІІ
ССаІІІ
ССаІ
ССаІ
ССа ІІ
ССа ІІ
ССа ІІ
ССа ІІ

І1
3
4
3,5
3,7
2,2
2,7
2,9
3,4

(див. табл. 2). Концентрація кисню надзвичайно низька, що погано впливає на всі живі організми, зниження вмісту спостерігається після м. Хмельницького.
Збільшення вмісту амонію та фосфатів, завислих речовин у с. Копистин і смт Летичів, зміна кольоровості
води по всіх створах свідчить про цвітіння води, що є
наслідком забруднення води. Згідно з результатами –
у створі с. Копистин в більшості показників простежується зростання їх концентрацій, де якість води
знизилась до 5 класу “задовільна” зі ступенем чистоти
– “помірно забруднена”.
На зниження якості води може впливати діяльність підприємства “Хмельницькводоканал”.
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Таблиця 2
Оцінка якості річкової води за гідрофізичними і гідрохімічними показниками
Завис. речов.
мг/дм3

Прозорість, м

рН

15,17

0,266

7,82

0,705

0,21

0,24

0,13

6,55

6,50

ІІ (3)
25,10
ІІІ (4)

І (1)
0,276
І (1)

ІІ(2)
8,22
ІІІ(4)

ІІІ(5)
14,46
V(7)

V(7)
0,25
V(7)

ІІ (2)
0,65
ІІІ(4)

ІІІ(5)
1,85
V(7)

ІІІ(4)
3,71
V(7)

ІІІ(5)
8,92
IV(6)

35,60

0,267

8,61

1,58

0,03

0,03

0,56

8,05

3,84

ІІІ (5)

І(1)

IV(6)

IV(6)

ІІІ (5)

IV(6)

V(7)

І (1)

V(7)

Мар’янівське
водосховище
Категорія
с. Копистин
Категорія
Щедрівське
водосховище
Категорія

NO3
Розчин.
NH4
NO2
PO4
БСК5
мг N/дм3 мг/N дм 3 мг/N дм3 мг/N дм3 О2 мг/дм3 мг/дм3

За специфічними речовинами токсичної дії вода
належить до ІІІ класу, 4 категорії якості, хром не виявлений, показники Марганцю та Міді в межах норми, хоча вміст Міді високий, але вона може надходити стічними водами з сільськогосподарських угідь.
Концентрація Заліза змінюється у різних ділянках
протягом років, є випадок перевищення Заліза в
с. Копистин до 0,86 мг/дм3 (див. табл. 3) при нормі –

І2

3,7
5,2
4,8

0,30 мг/дм3. Залізо впливає на інтенсивність розвитку
фітопланктону та якісний склад мікрофлори, тому
його концентрація схильна до сезонних коливань.
Наявність Цезію-137 і Стронцію-90 в межах норми,
найбільша концентрація за максимальними значеннями була у 2,88 пКі/дм3 і 17,10 пКі/дм3 відповідно при
нормі 54 пКі/дм3.

Таблиця 3
Оцінка вод річки Південний Буг за речовинами токсичної дії
Хром(VI)
Залізо
мкг/дм3
мкг/дм3
1
2
Серед катег. макс. катег. серед катег.
120

ІІІ(4)

220

ІІІ(4)

0

І (1)

30

ІІ(3)

60

ІІ(2)

0

І (1)

290

ІІІ(4)

860

ІІІ(5)

0

І (1)

Мідь
Марганець
мкг/дм3
Мкг/дм3
3
4
серед. катег.
макс. катег. серед. катег. макс.
Мар’янівське водосховище
80
V(7)
100
V(7)
67
ІІІ(4)
81
с. Копистин
90
V(7)
100
V(7)
84
ІІІ(4)
100
Щедрівське водосховище
90
V(7)
100
V(7)
92
ІІІ(4)
98

Отже, на території Хмельницької області в річці
Південний Буг якість води належить до ІІІ класу, 4
категорії, задовільного стану, слабко забруднена (див.

І3
5
катег.
ІІІ(4)

4,0

ІІІ(4)

3,7

ІІІ(4)

4,0

рис. 2). Найбільший внесок у сумарне забруднення
води належить гідрофізичним і гідрохімічним показникам, найменший показник сольового складу.

Рис. 2. Екологічна оцінка якості води річки Південний Буг за блоковими індексами І1,І2,І3 у трьох створах
Найбільш забрудненою вода виявилася у
с. Копистин, нижче від міста Хмельницького, яка
зарахована до IІІ класу за станом “задовільна”, за
ступенем чистоти “слабко забруднена”, з індексом
загальної оцінки – 4.1.
За середніми значеннями показників найкращий
екологічний стан в Щедрівському і Мар’янівському

водосховищі, де якість води ІІ класу за станом
“добра”, за ступенем чистоти “досить чиста”, індекс
загальної оцінки – 3,4.
Згідно з проведеними дослідженнями, нашими
пропозиціями щодо очищення найбільш забруднених
вод Південного Бугу в с. Копистин будуть:
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-здійснення очищення річкової води біологічним
методом очистки;
-інтенсифікація процесів біологічного очищення за
рахунок введення носіїв з іммобілізованими мікроорганізмами (Sablii, 2013).
Одним із раціональних способів є біологічне очищення як один з головних етапів очистки. Суть цього
методу полягає в біохімічному окисленні органічних
речовин мікроорганізмами.
В біологічному очищенні води, забрудненої органічними речовинами, надзвичайно велика роль належить живим організмам, особливо бактеріям. Проте
суттєвих успіхів в очистці води можна досягти за
умови використання не лише бактерій, а максимально
широкого кола гідробіонтів-очисників, починаючи з
бактерій та водоростей та закінчуючи хребетними, як
це має місце в природних гідроценозах (Hvozdiak,
2003).
Однак при надто високих забрудненнях традиційні
методи з використанням аеротенків не завжди можуть
задовольнити необхідні показники очищення стічної
води підприємств тваринництва. Тому пропонується
інтенсифікація процесів біологічного очищення за
рахунок введення носіїв з іммобілізованими мікроорганізмами (Sablii, 2017).
Доведено, що такі гідробіонти є більш стійкими та
ефективними порівняно з вільноплаваючим активним
мулом.
Особливість нової технології – багатоступеневе
анаеробно-аеробне очищення вод з використанням
іммобілізованих мікроорганізмів. Основні переваги:
можливість підвищити ефективність очищення вод
від високомолекулярних органічних і неорганічних
речовин, зменшення надходжень токсичних речовин
(Das & Adholeya, 2015).
Використання саме іммобілізованих або інкапсульованих різним способом мікроорганізмів вважається більш ефективним, ніж застосування вільних клітин, оскільки це призводить до більш високого завантаження біомаси, легшої роботи на межі тверда речовина – рідина, вищої швидкості біодеградації та забезпечення кращої стабільності роботи, суттєвого
захисту від токсичних речовин, підвищеної стабільності плазмід у складі іммобілізованих клітин (Martins et
al., 2013).
Висновки
Загальна екологічна оцінка стану вод Південного
Бугу у межах Хмельницької області здійснювалася на
основі “Методик екологічної оцінки”, нами встановлено, що середніми значеннями інтегральних індексів
не були перевищені показники ГДК.
1. Якість води належить до ІІІ класу, 4 категорії,
задовільного стану, слабко забруднена. Великий
внесок у сумарне забруднення води складають
гідрофізичні і гідрохімічні показники. Перевищували
норми досліджувані показники води у с. Копистин,
яка зараховується до IІІ класу за станом “задовільна”,
за ступенем чистоти “слабко забруднена”;
2. Нами встановлено кращий екологічний стан річкової води в Щедрівському і Мар’янівському водос-

ховищі, де якість води ІІ класу за станом “добра”, за
ступенем чистоти “досить чиста” – за даними моніторингу Хмельницького регіонального центру водних
ресурсів.
Таким чином, в різних ділянках вода у річці Південний Буг має різну якість, і для очищення її потрібно використати запропоновані біотехнологічні методи.
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In recent years, based on new scientific data, many countries worldwide have been revising the existing
standards for introducing trace elements in mixed feed for highly productive broiler chicken crosses. This
also applies to selenium, which is recognized as an indispensable biotic ultramicroelement with a wide
range of biological action according to modern classification. However, some aspects of the selenium
effects on poultry have not been elucidated yet. We have conducted comprehensive research to deepen and
expand modern ideas about the biological role of selenium, its impact on the interior and productive qualities of broiler chickens in the post-embryonic period of ontogenesis. One of the tasks was to study the causal
relationship between the level of selenium consumption by broiler chickens and the studied indicators. The
research was conducted on broiler chickens of the Cobb 500 cross. During the rearing period, the feeding
of broiler chickens of all groups was carried out with dry full-fledged mixed feeds following the existing
norms. The poultry of the first control group did not receive selenium supplementation. The poultry of the
second experimental group was additionally injected with Selenium at the rate of 0.2 mg/kg, the third of 0.3,
and the fourth of 0.4 mg/kg. When conducting a correlation analysis of the obtained experimental data, it
was found that there are different levels and directions of relationship between internal and economically
valuable features included in the study, which may vary depending on the selenium content in mixed feed for
broiler chickens. A scheme of modeling the effect of selenium on broiler chickens’ bodies is proposed.
Key words: selenium, feed, broiler chickens, productive qualities, correlations.

Моделюючий вплив Селену на організм курчат-бройлерів
О. І. Соболєв1, Б. В. Гутий2, Ю. В. Засуха1, П. М. Каркач1, В. Ф. Фесенко1, В. В. Бількевич1,
П. І. Кузьменко1, Ю. О. Машкін1, С. В. Соболєва
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Останніми роками у багатьох країнах світу переглядаються, із урахуванням нових наукових даних уже існуючі норми введення
мікроелементів у комбікорми для високопродуктивних кросів курчат-бройлерів. Це стосується і Селену, який, згідно з сучасною
класифікацією, визнаний незамінним біотичним ультрамікроелементом з широким спектром біологічної дії. Проте деякі аспекти
впливу Селену на організм птиці ще остаточно не з’ясовані. З метою поглиблення і розширення сучасних уявлень про біологічну
роль Селену, його вплив на інтер’єр та продуктивні якості курчат-бройлерів у постембріональний період онтогенезу нами були
проведені комплексні наукові дослідження. Одним із завдань було вивчення причинно-наслідкового взаємозв’язку між рівнем споживання курчатами-бройлерами Селену та досліджуваними показниками. Дослідження проводилися на курчатах-бройлерах кросу
СОВВ 500. Годівля курчат-бройлерів усіх груп упродовж періоду вирощування здійснювалася сухими повнораціонними комбікормами відповідно до існуючих норм. Птиця першої контрольної групи добавку селену не одержували. Птиці другої дослідної групи у
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комбікорми додатково вводили Селен із розрахунку 0,2 мг/кг, третьої – 0,3 та четвертої – 0,4 мг/кг. При проведенні кореляційного
аналізу одержаних експериментальних даних встановлено, що між інтер’єрними та господарсько корисними ознаками, що входили в аналіз, мають місце різні рівні й напрями взаємозв’язку, які можуть змінюватися залежно від вмісту Селену в комбікормах
для курчат-бройлерів. Запропоновано схему моделюючого впливу селену на організм курчат-бройлерів.
Ключові слова: Селен, корми, курчата-бройлери, продуктивні якості, кореляційні зв’язки.

Вступ
Значну роль у гарантуванні національної продовольчої безпеки та експортного потенціалу України
відіграє галузь птахівництва. Вона не тільки забезпечує споживачів цінними продуктами харчування, а й
суттєво впливає на економічний потенціал країни. У
зв’язку з цим подальший розвиток даної галузі сільського господарства є одним із пріоритетних завдань
аграрної політики держави.
Сьогодні питання, пов’язані з підвищенням продуктивності сільськогосподарської птиці та одержанням
продукції високої якості, розробляються у різних
аспектах. Серед численних елементів технологічного
процесу, що забезпечують максимальний прояв генетичного потенціалу сільськогосподарської птиці, її
високу продуктивність та життєздатність, важлива
роль відводиться повноцінній годівлі. Сучасна система нормованої годівлі сільськогосподарської птиці
передбачає повне задоволення її індивідуальної потреби в енергії, поживних і біологічно активних речовинах, у тому числі й мікроелементах (Provatorov &
Provatorova, 2015).
Загальновідомо, що мікроелементи не можуть бути синтезовані в організмі чи замінені іншими речовинами, тому основним джерелом надходження їх в
організм сільськогосподарської птиці є корми
(Górniak et al., 2018; Nys et al., 2018). Вітчизняний та
зарубіжний досвід переконливо доводять, що введення в комбікорми для сільськогосподарської птиці
мікроелементів в оптимальних кількостях і співвідношеннях дозволяє не тільки підвищити її продуктивність і життєздатність, а й поліпшити конверсію корму та якість продукції. Незважаючи на те, що існує
значна кількість наукових напрацювань щодо проблеми мінерального живлення сільськогосподарської
птиці, перелік мікроелементів, які використовуються
у її раціоні, явно недостатній. Останніми роками у
багатьох країнах світу переглядаються, із урахуванням нових наукових даних, уже існуючі норми введення мікроелементів у комбікорми для високопродуктивних кросів і порід сільськогосподарської птиці.
Це стосується і Селену, який, згідно з сучасною класифікацією, визнаний незамінним біотичним ультрамікроелементом (Surai et al., 2018).
Аналіз результатів наукових досліджень учених з
різних країн світу показав, що Селен є мікроелементом з широким спектром біологічної дії (Sobolev et al.,
2018). За результатами чисельних наукових досліджень, проведених на різних видах сільськогосподарських тварин і птиці, встановлено, що Селен володіє
імуностимулюючими (Huang et al., 2012), антивірусними (Shojadoost et al., 2019), антиоксидантними
(Zoidis et al., 2018), антитоксичними (Mughal et al.,
2017), антиканцерогенними (Kuršvietienė et al., 2020),
адаптогенними (Shakeri et al., 2020), радіопротектор-

ними (Graupner et al., 2016) та іншими властивостями.
Проте деякі аспекти впливу Селену на організм птиці
або остаточно ще не з’ясовані, або залишилися поза
увагою вчених, або не знайшли свого відображення у
наукових статтях.
Вже перші спроби використання Селену як мінеральної добавки у годівлі сільськогосподарської птиці
дозволили одержати результати, які доводять безумовну необхідність визначення оптимальних норм уведення Селену в комбікорми для сільськогосподарської птиці, у тому числі й для курчат-бройлерів
(Sobolev et al., 2021).
Норми введення Селену в комбікорми для курчатбройлерів, що рекомендовані в різних країнах світу,
мають певні відмінності та коливаються від 0,1 до
0,5 мг/кг корму. Причиною розбіжностей є, напевно,
те, що наукові дослідження проводилися на різних
кросах птиці, на фоні різних раціонів, у різних умовах
і за використання різних селеновмісних сполук.
Сьогодні російські вчені вважають, що для досягнення високої продуктивності в комбікорми для курчат-бройлерів достатньо вводити Селен у дозі
0,2 мг/кг (Fisinin, 2005). Цієї ж думки дотримуються і
вчені з американської компанії Hubbard (Navidshad et
al., 2019).
Науковці фірми “Сoob” вважають, що норма добавок Селену до комбікормів для курчат-бройлерів має
становити 0,35 мг/кг (Cobb 500, 2018). Інша англійська птахівницька фірма “Aviagen” рекомендує для
курчат-бройлерів вводити в комбікорми селен у кількості 0,3 мг/кг (Ross Broiler, 2019).
Згідно з рекомендаціями бразильських учених, норма введення Селену в комбікорми для курчатбройлерів у період росту 1–7 днів має становити
0,375 мг/кг; 8–21 день – 0,33; 22–33 дні – 0,30; 34–42
дні – 0,225 та 43–49 днів – 0,195 мг/кг (Rostagno et al.,
2011).
Згідно з рекомендаціями білоруських учених, рівень Селену в повнораціонних комбікормах для курчат-бройлерів має становити 0,5 мг/кг (Ponomarenko,
2007).
Водночас канадські вчені стверджують, що концентрація Селену в повнораціонних комбікормах для
курчат-бройлерів не повинна бути більше ніж
0,3 мг/кг (CFIA, 2018).
Українські вчені порівняно недавно стали рекомендувати комбікорми для різних видів сільськогосподарської птиці, у тому числі й курчат-бройлерів, збагачувати Селеном із розрахунку 0,1 мг/кг (Bratishko et
al., 2013). Проте ця доза відповідає лише мінімальній
фізіологічній потребі птиці у цьому мікроелементі.
Як видно з викладеного вище, рекомендовані зарубіжними та вітчизняними вченими норми введення
Селену в комбікорми для курчат-бройлерів, суперечливі і, на нашу думку, їх слід оцінювати як орієнтовні,
такі, що потребують подальшого уточнення залежно
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від біологічних і регіональних особливостей годівлі
птиці.
Крім того, аналіз літературних джерел показав, що
експериментальні дані щодо впливу різних доз і сполук цього мікроелемента на продуктивність курчатбройлерів і якість продукції також досить суперечливі
та не завжди підкріплені викладками теоретичного,
статистичного й економічного характеру. Все це підтверджує необхідність проведення комплексних досліджень щодо розробки, теоретичного та експериментального обґрунтування оптимальної норми введення
Селену в комбікорми для курчат-бройлерів з метою
підвищення їхньої продуктивності, ефективності використання кормів і поліпшення якості продукції.
Сучасна зоотехнічна наука використовує багато
методів оцінки впливу різних факторів на рівень продуктивності тварин і птиці, але особливе місце серед
них займає кореляційний аналіз.
Завдання кореляційного аналізу полягають у встановлені сили (або тісноти) зв’язку між окремими
ознаками, у визначені невідомих причинних зв’язків і
в оцінці факторів, що мають найбільший вплив на
результативну ознаку.
Відсутність такого аналізу може знизити ефективність годівлі птиці, оскільки кожен показник продуктивності – це складна результативна ознака, яка
пов’язана з іншими, іноді й небажаними кореляціями.
Вивчення кореляційних зв’язків між кількісними
та якісними ознаками дозволяє визначити, за рахунок
яких факторів можна більш ефективно підвищити
продуктивність сільськогосподарської птиці.
У зв’язку з цим метою наших досліджень було вивчення причинно-наслідкового взаємозв’язку між
рівнем споживання курчатами-бройлерами Селену та
досліджуваними показниками.
Матеріал і методи досліджень
Дослідження проводилися на курчатах-бройлерах
кросу СОВВ 500. Для проведення науковогосподарського досліду формували групи із добового
молодняку за принципом аналогів з урахуванням
живої маси, походження та фізіологічного стану (рухливість, стан пуповини та оперення). Тривалість досліду відповідала періоду вирощування курчатбройлерів на м’ясо і становила 42 дні.
Годівля курчат з добового до 42-денного віку здійснювалася сухими повнораціонними комбікормами,
що збалансовані за основними поживними та біологічно активними речовинами, відповідно до існуючих
норм. Птиця першої контрольної групи добавку Селену в комбікорми не одержувала. Птиці дослідних груп
у комбікорми додатково вводили різну кількість Селену згідно зі схемою досліду (табл. 1).
Як джерело Селену використовували селеніт натрію (Na2SeO3) з коефіцієнтом перерахунку елемента
в сіль 2,20.

Таблиця 1
Схема науково-господарського досліду
Група
1 контрольна
2 дослідна
3 дослідна
4 дослідна

Кількість птиці Добавка в комбікорми
у групі, гол.
селену, мг/кг
Основний раціон
100
(комбікорм) – ОР
100
ОР + 0,2
100
ОР + 0,3
100
ОР + 0,4

Під час проведення наукового дослідження були
використані методи, які дозволили виявити закономірні зв'язки між досліджуваними явищами та процесами, зокрема зоотехнічні (показники росту птиці, її
життєздатність), фізіологічні (перетравність поживних речовин, баланс Азоту і Селену), патологоанатомічні (забійні та м’ясні якості, розвиток шлунково-кишкового тракту), хімічні (вміст сухої речовини, протеїну, жиру, золи та Селену в біологічних
об’єктах), токсико-біологічні (біологічна цінність
м’яса), гематологічні (вміст еритроцитів, лейкоцитів,
гемоглобіну, загального білка, імуноглобулінів, глутатіону) та статистичні (математична обробка результатів досліджень).
У ході експериментальних досліджень враховували такі показники:
– живу масу птиці  індивідуальним зважуванням
на початку та в кінці періоду вирощування;
– збереженість птиці  щоденно зі встановленням
причин вибуття.
З метою вивчення впливу добавок різних доз селену в комбікорми на перетравність поживних речовин,
баланс Азоту та Селену в організмі курчат-бройлерів
на фоні науково-господарського досліду був проведений фізіологічний дослід відповідно до загальноприйнятої методики (Maslieva, 1967).
Кількість перетравних поживних речовин, баланс
Азоту та Селену визначали за різницею між надходженням поживних і мінеральних речовин з кормом
та виділенням їх з послідом та з калом. При визначенні перетравності сирого протеїну, відділення азотистих речовин калу від сечової кислоти та її солей здійснювали хімічним методом, який запропонований
М. І. Д’яковим.
По закінченні періоду вирощування, у 42-денному
віці, було проведено контрольний забій курчатбройлерів. Після контрольного забою курчатбройлерів проводили повне анатомічне розбирання та
обвалення їх тушок. Під час анатомічного розбирання
тушок курчат-бройлерів здійснювали відбір середніх
проб м’язової тканини (м’язів стегна, гомілки та грудей) для проведення хімічного аналізу.
Хімічний аналіз комбікормів, посліду та м’яса
проводили такими методами:
– масова частка загальної вологості – шляхом висушування наважки до постійної маси у сушильній
шафі (DSTU ISO 6496:2005, 2006; DSTU ISO
1442:2005, 2008);
– масова частка Азоту та сирого протеїну – за
К’єльдалем (DSTU ISO 937:2005, 2007; DSTU ISO
5983-1:2014, 2015);
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– масова частка жиру – екстрагуванням етиловим
спиртом в апараті Сокслета (DSTU ISO 6492:2003,
2005; DSTU ISO 1443:2005, 2008);
– масова частка клітковина – методом проміжного
фільтрування (DSTU ISO 6865:2004, 2006);
– масова частка зола – шляхом озолення наважки у
муфельній печі (DSTU ISO 5984:2004, 2006; DSTU
ISO 936:2008, 2008);
– вміст Селену – методом полуменевої атомної абсорбції на спектрофотометрі “Сатурн – 3 П1” з використанням повітряно-ацетиленового полум’я та попередньою вологою мінералізацією зразків (Holak, 1980;
Ermachenko, 1997);
Вміст безазотистих екстрактивних речовин (%) у
комбікормах і посліді визначали розрахунковим шляхом – за різницею між 100 та сумою процентів всіх
інших речовин корму або посліду.
Харчову цінність (Х) м’яса курчат-бройлерів визначали за його хімічним складом і розраховували за
формулою:
Х = [С – (Ж + З)] × 4,0 + (Ж × 9,0),
де С – вміст сухої речовини в м’ясі, %; Ж – вміст
жиру в м’ясі, %; З – вміст золи в м’ясі, %.
Відносну біологічну цінність м’яса курчатбройлерів визначали мікрометодом з використанням
тест-організму інфузорії Тетрахімена піриформіс,
штам WH14 (Mikitjuk et al., 2004).
У кінці періоду вирощування були відібрані проби
крові у піддослідної птиці. Кров у курчат-бройлерів
отримували до ранкової годівлі з підкрилової вени.
При дослідженні крові використовували такі методи:
– форменні елементи крові (еритроцити та лейко-

цити) – меланжерним методом;
– гемоглобін – геміглобінціанідним методом;
– загальний білок у сироватці крові – рефрактометричним методом;
– загальну кількість імуноглобулінів у сироватці
крові – фотоелектроколориметричним методом
(Levchenko et al., 2004);
– загальний глутатіон та його форми (відновлений
та
окиснений)
–
йодометричним
методом
(Ejdrygevych & Raevskaja, 1966).
При математичному опрацюванні результатів досліджень використовували комп’ютерні програми статистичної обробки Microsoft Excel. Різницю між показниками оцінювали за критерієм Стьюдента і вважали
вірогідною при значеннях: * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01,
***
– Р < 0,001.
Результати та їх обговорення
На початковому етапі експериментальних досліджень ми поставили за мету визначити фактичний
вміст Селену в комбікормах для курчат-бройлерів.
Нашими дослідженнями встановлено, що у комбікормах для курчат-бройлерів середній вміст Селену становить 0,088 мг/кг, що вважається недостатніми навіть для задоволення мінімальної фізіологічної потреби (0,1 мг/кг) даного виду сільськогосподарської птиці у цьому мікроелементі (табл. 2). Звідси виникає
нагальна необхідність у збагаченні комбікормів Селеном з метою усунення його дефіциту в раціонах курчат-бройлерів.

Таблиця 2
Споживання курчатами-бройлерами Селену з кормом
Показник

1 контрольна
0,088
0,255
0,006

Вміст Селену в комбікормах, мг/кг
Споживання Селену за період вирощування (42 дні), мг/гол.
Споживання Селену за добу, мг/гол.

Введення додаткової кількості Селену до складу
комбікормів для курчат-бройлерів згідно зі схемою
досліду сприяло підвищенню рівня його споживання
птицею дослідних груп. Так, середньодобове споживання Селену з кормом курчатами-бройлерами другої
дослідної групи було вищим на 0,014 мг/гол, третьої –
на 0,021 та четвертої – на 0,028 мг/кг порівняно з
молодняком контрольної групи, де аналогічний показник становив 0,006 мг/гол.
При проведенні кореляційного аналізу одержаних
експериментальних даних ми поставили такі завдання: охарактеризувати міру залежності між результативними ознаками та рівнем споживання птицею
Селену за постійного значення інших чинників, а
також визначити величини взаємозв’язку між ознаками, що входять в аналіз.
Результати кореляційного аналізу основного масиву експериментальних даних наведені у таблиці 3.
Аналіз даних таблиці 3 виявив сильні (r > 0,75) по-

Група
2 дослідна 3 дослідна
0,288
0,388
0,831
1,130
0,020
0,027

4 дослідна
0,488
1,412
0,034

зитивні кореляційні зв’язки між рівнем споживання
Селену і перетравністю протеїну та клітковини, засвоєнням Азоту та Селену (Р  0,05), вмістом в крові
лейкоцитів (Р  0,001), гемоглобіну (Р 0,05), загального білка та глутатіону (Р  0,05), вмістом у м’язовій
тканині жиру (Р  0,05) та Селену (Р  0,05), харчовою цінністю грудних (Р  0,01) і стегнових (Р  0,05)
м’язів, довжиною тонкого відділу кишечнику.
Позитивні, середньої сили коефіцієнти кореляції
виявлено між рівнем споживання Селену і такими
ознаками, як вміст в крові еритроцитів (r = 0,72), маса
напівпатраної тушки (r = 0,70), вміст протеїну в стегнових м’язах (r = 0,71), біологічна цінність грудних і
стегнових м’язів (r = 0,71 та r = 0,55 відповідно), жива
маса птиці (r = 0,70) та її збереженість (r = 0,53).
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Таблиця 3
Взаємозв’язок між рівнем споживання курчатамибройлерами селену та змінними ознаками
Показник
r ± mr
Перетравність протеїну
0,93 ± 0,262
Перетравність жиру
0,39 ± 0,651
Перетравність клітковини
0,78 ± 0,446
Перетравність БЕР
−0,38 ± 0,654
Засвоєння Азоту
0,81 ± 0,419
Засвоєння Селену
0,97 ± 0,184*
Вміст еритроцитів
0,72 ± 0,490
Вміст лейкоцитів
1,00 ± 0,022***
Вміст гемоглобіну
0,98 ± 0,123*
Вміст загального білка
0,85 ± 0,369
Вміст імуноглобулінів
0,43 ± 0,639
Вміст загального глутатіону
0,98 ± 0,148*
Маса напівпатраної тушки
0,70 ± 0,506
Маса патраної тушки
0,46 ± 0,628
Маса їстівних частин тушки
0,81 ± 0,418
Маса м’язів
0,70 ± 0,506
Вміст у грудних м’язах:
протеїну
0,01 ± 0,707
жиру
0,94 ± 0,232
золи
0,73 ± 0,483
Селену
0,95 ± 0,022*
Харчова цінність грудних м’язів
1,00 ± 0,064**
Біологічна цінність грудних м’язів
0,71 ± 0,496
Вміст у стегнових м’язах:
протеїну
0,56 ± 0,587
жиру
0,96 ± 0,197*
золи
0,93 ± 0,260
Селену
0,93 ± 0,252
Харчова цінність стегнових м’язів
0,97 ± 0,158*
Біологічна цінність стегнових м’язів
0,55 ± 0,592
Довжина тонкого відділу кишечнику
0,84 ± 0,385
Жива маса
0,70 ± 0,507
Збереженість
0,53 ± 0,600
Примітка. Вірогідність різниці: *  Р  0,05; **  Р  0,01; ***
 Р  0,001

0,50) між рівнем споживання птицею Селену та перетравністю жиру, вмістом імуноглобулінів у сироватці
крові, масою патраної тушки.
Крім того, встановлений зворотній, слабкої сили
статистично невірогідний зв’язок (r = -0,38) між рівнем споживання курчатами-бройлерами Селену і
перетравністю ними безазотистих екстрактивних
речовин корму.
Обчислення коефіцієнтів кореляції також дозволило встановити, що між інтер’єрними та господарсько
корисними ознаками, що входять в аналіз, мають
місце різні рівні й напрями взаємозв’язку, які можуть
змінюватися залежно від вмісту Селену в комбікормах для курчат-бройлерів (табл. 4).
Результати досліджень показують, що збагачення
комбікормів для курчат-бройлерів Селеном помітно
вплинуло на рівень обмінних процесів у їхньому організмі, що позитивно позначилося на продуктивних
якостях молодняку. Свідченням цього є сильні
(r > 0,75) кореляційні зв’язки між живою масою молодняку та перетравністю ним протеїну, жиру та клітковини корму. Останні своєю чергою тісно взаємопов’язані з довжиною тонкого відділу кишечнику
(r = 0,93; r = 0,75 та r = 1,00 при Р  0,01 r = 0,96 при
Р  0,05 відповідно).
Відомо, що жива маса птиці та рівень засвоєння біогенних елементів певною мірою залежить від розвитку органів травлення. Даний висновок яскраво підтверджується одержаною кореляцією між лінійними розмірами тонкого відділу кишечнику та живою масою молодняку (r = 0,98 при Р  0,05), а також засвоєння ним
Азоту (r = 0,96 при Р  0,05) та Селену (r = 0,88).
Крім того, у курчат-бройлерів установлені численні
сильні (r > 0,75) та середньої сили (0,75 > r > 0,50) позитивні кореляційні зв’язки між фізіолого-біохімічними
показниками крові та живою масою молодняку, з одного
боку, та його збереженістю – з іншого.

Існує слабкий, але позитивний зв’язок (0,25  r 
Таблиця 4
Взаємозв’язки між досліджуваними показниками у курчат-бройлерів за дії Селену, (r ± mr)
Показник

Жива маса

Жива маса
−
Перетравність протеїну
0,84 ± 0,387
Перетравність жиру
0,80 ± 0,427
Перетравність клітковини
0,98 ± 0,134*
Перетравність БЕР
0,40 ± 0,648
Засвоєння Азоту
0,91 ± 0,292
Засвоєння Селену
0,76 ± 0,462
Вміст еритроцитів
0,79 ± 0,429
Вміст лейкоцитів
0,65 ± 0,535
Вміст гемоглобіну
0,79 ± 0,431
Вміст загального білка
0,91 ± 0,288
Вміст імуноглобулінів
0,75 ± 0,465
Вміст загального глутатіону
0,74 ± 0,473
Маса напівпатраної тушки
1,00 ± 0,029***
Маса патраної тушки
0,96 ± 0,187*
Маса їстівних частин тушки
0,96 ± 0,188*
Маса м’язів
0,91 ± 0,294
Примітка. Вірогідність різниці: *  Р  0,05; **  Р  0,01; ***  Р 0,001

Збереженість
−
−
−
−
−
−
−
0,95 ± 0,215*
0,50 ± 0,610
0,65 ± 0,539
0,61 ± 0,558
0,99 ± 0,106*
0,69 ± 0,515
−
−
−
−
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Довжина тонкого відділу
кишечнику
0,98 ± 0,157*
0,93 ± 0,256
0,75 ± 0,467
1,00 ± 0,063**
0,21 ± 0,691
0,96 ± 0,208*
0,88 ± 0,336
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
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Не можна не підкреслити і той факт, що існує сильна (r = від 0,91 до 1,00) здебільшого статистично
вірогідна кореляція між живою масою курчатбройлерів у 42-денному віці та їхньою м’ясною продуктивністю, зокрема, масою напівпатраної та патраної тушки (Р  0,001 та Р  0,05 відповідно), масою
їстівних частин тушки (Р  0,05) та масою м’язів.

Нами на основі даних кореляційного аналізу запропоновано схему прямого і опосередкованого впливу селену на обмінні процеси в організмі курчатбройлерів та їхні продуктивні якості, які з’єднані між
собою за допомогою ліній, що відповідають статистично значущому зв’язку відповідних ознак (рис. 1).

Рис. 1. Схема модулюючого впливу Селену на організм курчат-бройлерів
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To ensure intensive early spring development of bee colonies in the natural lands of Polissya Zhytomyr
region in the winter-spring period it is necessary to feed stimulating food. Therefore, the aim of the work is
to study the influence of spring feeding with sugar-honey dough on the development and honey productivity
of bee families of Ukrainian breed in conditions of clean and radioactively contaminated natural lands of
Zhytomyr Polissya. The influence of feeding bee colonies with sugar-honey dough (powdered sugar,
centrifuged honey, water) using pure and radioactively contaminated honey on the intensity of development
and honey productivity was studied. To do this, two groups were created with experimental families of
Ukrainian bee breeds, selected on the principle of analogs, one of which was in a radioactively clean area,
and the other in radioactively contaminated soils 137 Cs within 15 Ki/km² and above. A comparative
assessment of the early spring development of families was made: from March 16 to May 20, with an
interval of 21 days, the number of open and sealed brood, egg production of queens during the honey
harvest season was determined. Honey productivity at the honey harvest from natural lands was determined
by the amount of honey obtained in spring and summer. Early spring feeding with sugar-honey dough
promotes intensive development of families, and the content of radioactively contaminated honey does not
have a negative impact on their development. After the end of the season of honey collection from natural
lands, bee families of Ukrainian breed, both in the radioactively contaminated and clean zone, had a
medium strength and could successfully overwinter.
Key words: sugar-honey dough, the strength of the bee colony, the number of brood, egg production of
the uterus.

Вплив ранньовесняної підгодівлі на розвиток бджолиних сімей в умовах
природних угідь Полісся
О. М. Січенко
Поліський національний університет, м. Житомир, Україна
Для забезпечення інтенсивного ранньовесняного розвитку бджолиних сімей в умовах природних угідь Полісся Житомирщини в зимово-весняний період необхідно згодовувати стимулюючий корм. Тому метою роботи є вивчити вплив весняної підгодівлі цукровомедовим тістом на розвиток та медову продуктивність бджолиних сімей української породи в умовах чистих та радіоактивно
забруднених природних угідь Житомирського Полісся. Під час досліджень вивчено вплив підгодівлі бджолиних сімей цукрово-медовим
тістом (цукрова пудра, центрифужний мед, вода) з використанням чистого та радіоактивно забрудненого меду на інтенсивність
розвитку та медову продуктивність. Для цього створили дві групи з піддослідними сім’ями української породи бджіл, підібраними за
принципом аналогів, одна з яких знаходилася на радіоактивно чистій території, а друга в умовах радіоактивно забруднених ґрунтах
137
Cs в межах 15 Кі/км² і вище. Здійснили порівняльну оцінку ранньовесняного розвитку сімей: З 16 березня по 20 травня з інтервалом
у 21 день визначали кількість відкритого та запечатаного розплоду, яйценосність маток протягом сезону медозбору. Медову продуктивність на медозборі з природних угідь визначали за обсягом отриманого меду у весняно- літній, та осінній періоди. Ранньовесняна
підгодівля цукрово-медовим тістом сприяє інтенсивному розвитку сімей, а вміст радіоактивно забрудненого меду не чинить негатиScientific Messenger LNUVMB. Series: Agricultural sciences, 2021, vol. 23, no 95
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вного впливу на їх розвиток. Після закінчення сезону медозбору з природних угідь, бджолині сім’ї української породи, як у радіоактивно
забрудненій так і чистій зоні, мали середню силу і могли успішно перезимувати.
Ключові слова: цукрово-медове тісто, сила бджолиної сім’ї, кількість розплоду, яйценосність матки.

Вступ
Полісся України це регіон, який має розвинуту галузь бджільництва завдяки своєму розташуванню у
сприятливих природно-кліматичних умовах з достатньою кількістю медоносів природних фітоценозів
(Verbelʹchuk et al., 2017; Byelʹsʹka, 2020).
Основні фактори, які впливають на продуктивність
і виживання сім’ї – біорізноманітна кормова база, кліматичні умови та технологічні заходи для підтримання
сили бджолиної сім’ї, а також порода бджіл, їх генетичні особливості, віковий стан матки (Polishchuk, 2001;
Papchenko, 2013). Хоча медоносні бджоли збирають
нектар і пилок у широкому діапазоні кліматичних
умов, вони зменшують свою льотну діяльність під час
несприятливих погодних умов (Brovarskyi & Bahrii,
1995; Andjelkovic et al., 2011). Науковці підтверджують, що багаті нектаром та пилком дерева та кущі зменшують негативний вплив гарячої, сухої, вітряної погоди (Abdulaziz, 2020). Також різні породи бджіл порізному реагують на такі обставини. Але, особини
місцевої породи бджіл завжди краще пристосовані і
мають більшу продуктивність на зборі з місцевих природних угідь (Pankiw et al., 2002).
Нектароносний та пилконосний сезон української
медоносної бджоли на Поліссі починається з початком цвітіння верби козячої, що припадає на початок
квітня. Збір нектару та пилку у цей період ускладнюється через низькі добові температури та часті опади.
Але, частка нектару з весняних медоносів Житомирського Полісся у загальному річному виробництві
меду з природних угідь становить до 40 %. На літо
припадає 25 %, решта 35 % запасу нектару – це осінні
медоноси (Sichenko et al., 2021). У таких умовах посилений весняний розвиток сімей є найбільш доцільним,
щоб бджоли могли найповніше використовувати ранній весняний пилковий та медовий запас (Puškadija et
al., 2017). Сила бджолиних сімей є одним із ключових
факторів, що впливає на їх продуктивність. Приблизно 60 % бджіл із сильних сімей працює на льотних
роботах при медозборі, а у слабких – лише до 20 %.
(Polishchuk, 2014). Зимові запаси корму та пилку у
вуликах відіграють важливу роль у весняний період,
коли сім’ї починають вирощувати розплід, а пилок не
надходить (Di Pasquale et al., 2013). Достатня та збалансована їжа забезпечує нормальний розвиток здорових бджолиних сімей (Brodschneider & Crailsheim,
2010), а її недостатня кількість у вулику може обмежити розвиток сім’ї (Mattila & Otis, 2006), особливо
навесні, коли нарощування кількості робочих бджіл
перебуває у найбільш чутливій стадії (Khoury et al.,
2013). Тому, у весняний період, коли свіжий нектар та
пилок поступає нерівномірно, інтенсивно нарощувати
кількість бджіл-збирачок, можливо тільки при наявності у вулику достатньої кількості вуглеводистих та
білкових кормів (Mattila & Otis, 2006; Khoury et al.,
2013; Di Pasquale et al., 2013; Abdulaziz, 2020). Запро-

понований нами спосіб підгодівлі дозволяє застосовувати радіоактивно-забруднений мед, який непридатний для харчування людини. Разом з тим мед – основний продукт медоносних бджіл, який вони заготовляють для свого природного існування, і є найбільш
біологічно повноцінним для них кормом. Крім того,
цукрово-медове тісто, з вмістом 16 % такого меду,
має питому активність 137Cs в межах допустимих
норм (Verbelʹchuk et al., 2017).
Тому, мета досліджень – вивчити вплив весняної
підгодівлі цукрово-медовим тістом на розвиток та
медову продуктивність бджолиних сімей української
породи в умовах чистих та радіоактивно забруднених
природних угідь Житомирського Полісся.
Матеріал і методи досліджень
Для проведення досліджень створили контрольну
групу, яка розташовувалася у с.Покостівка Житомирського району (ДП “Пулинський лісгосп АПК”
Житомирської обласної ради), радіоактивно чиста
зона та дослідну – с. Борутине Овруцького району
(ДП “Овруцьке спеціалізоване лісове господарство”),
друга зона радіоактивного забруднення. У даних населених пунктах розмістили по 8 бджолиних сімей,
аналогів за силою, української породи, які утримувались в багатофункціональних вуликах. Для забезпечення інтенсивного приросту кількості бджіл у гніздах, всі сім’ї з 23 лютого почали підгодовувати цукрово-медовим тістом, виготовленим за рецептурою:
цукрова пудра – 81 %, мед природних угідь – 16 %,
вода – 3 %.
В склад медового тіста контрольної групи включали
цукрову пудру, радіоактивно чистий мед та воду. В
рецепті вуглеводистого корму дослідної групи використовували радіоактивно забруднений мед природних
угідь. Питома активність 137Cs у меду, складала
424 Бк/кг. Інгредієнти змішували та вимішували до
тістоподібної маси впродовж 15–20 хв. Цукровомедове тісто в кількості 1 кг поміщали у пакети, у яких
робили невеликі надрізи для доступу бджіл та розміщували на поверхні рамок обсиджених бджолами.
Один раз в тиждень проводили огляд з метою спостереження за споживанням даного продукту. Для
оцінки відтворної здатності маток, визначення інтенсивності розвитку, стану бджолиних сімей проводили
облік кількості розплоду в гніздах. Для цього використовували рамку-сітку, яка розділена на квадрати розміром 5×5 см. В одному квадраті рамки-сітки міститься
100 бджолиних комірок. На кожну сторону стільника
прикладали рамку-сітку та підраховували кількість
квадратів із розплодом. Загальну кількість квадратів
зайнятих запечатаним та відкритим розплодом, множили на 100, щоб вирахувати кількість бджолиних
комірок. Добову яйценосність матки визначали діленням суми комірок, зайнятих запечатаним та відкритим
розплодом у сім’ї за один облік на 21 (період розвитку
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робочої бджоли) (Brovarsʹkyy, 2017). З 23 лютого по 15
вересня проводили облік кількості відкритого, закритого розплодів та визначали яйценосність маток протягом сезону. За результатами зважувань центрифужного
меду, визначили медову продуктивність даних сімей в
весняно-літній та осінній сезони.
Вірогідність різниці між середньоарифметичними
даними оцінювали за критеріями Стьюдента
(Plohinskij, 1969).
Результати та їх обговорення
На продуктивність маток у весняний період найбільше впливають забезпеченість колоній натуральними кормами, погодні умови (температура, опади, во-

логість), від яких залежить стан медоносної кормової
бази та льотна діяльність бджіл. Тому, в таких умовах, для вирощування повноцінних молодих бджіл
потрібен запас кормів вулику, що забезпечується
весняною підгодівлею. Сильні сім’ї з молодою маткою і достатньо забезпечені кормами, значно легше
протистоять несприятливим зовнішнім умовам, зокрема холоду, менше витрачають енергії й кормів (в
розрахунку на 1 кг маси бджіл) для підтримки всередині свого клубу оптимальної температури
(Polishchuk, 2001; Borst, 2012).
Облік кількості розплоду в гніздах сімей проводили через 21 день після початку періоду підгодівлі
(табл. 1).

Таблиця 1
Кількість розплоду у бджолиних сім’ях протягом весняного періоду 2020 року, квадратів (n = 8)
Показник
M±m
Lim
Cv,%
M±m
Lim
Cv,%
M±m
Lim
Cv,%
M±m
Lim
Cv,%

Контрольна група
відкритий
запечатаний
16 березня
16,8 ± 8,7
49,5 ± 4,2
14–19
44–62
10,9
11,4
7 квітня
28,4 ± 7,6
142,2 ± 5,3
22–46
106–150
12,0
11,0
29 квітня
32,9 ± 9,8
164,6 ± 6,9
18–41
160–165
13,9
11,9
20 травня
43,8 ± 3,7
209,7 ± 5,3
38–49
208–214
12,0
12,5

Дослідження показали, що станом на 16 березня,
кількість відкритого розплоду в бджолиних сім’ях
контрольної групи в середньому становила 16,8 квадратів, що на 5,3 квадрати менше, порівняно з дослідною групою. Кількість запечатаного розплоду у
сім’ях першої групи знаходилась в межах від 44 до 62
квадратів, в той же час в дослідній – від 52 до 69 квадратів.
Станом на 7 квітня кількість відкритого розплоду
контрольної групи збільшилась на 11,6 квадратів, що
на 2,95 квадрати більше, порівняно з дослідною групою, кількість запечатаного розплоду в цій же групі в
середньому складала 142,2 квадрат, тоді як в дослідній цей показник на 12,4 квадрати менший.
Середня кількість відкритого та запечатаного розплоду станом на початок весняного медозбору
(29 квітня) в контрольній групі становила 32,9–164,6
квадрати, що на 6,9 – 33,1 квадрата менше порівняно з
дослідною. Коефіцієнти варіації кількості відкритого
розплоду у групах коливалися в межах 10,9–14,0 %,

Дослідна група
відкритий
запечатаний
22,1 ± 4,7
20–27
14,0

61,2 ± 6,9
52–69
13,4

26,3 ± 3,8
20–27
12,8

129,8 ± 6,8
118–134
14,0

39,8 ± 6,5
32–43
14,1

197,5 ± 5,6
195–203
12,2

43,7 ± 3,9
38–48
11,5

208,3 ± 4,6
206–211
12,0

зокрема меншою мінливістю характеризувалася дослідна група.
Отже, середня кількість відкритого розплоду у контрольній групі за період з 16 березня по 20 травня
збільшилась з 16,8 до 43,8 квадратів, а запечатаного –
з 49,5 до 209,7 відповідно. Натомість, у дослідній
групі кількість відкритого розплоду за даний період
збільшилась з 22,1 до 43,7, закритого – з 61,2 до 208,3
квадрати. Вірогідної різниці між результатами розвитку бджолиних сімей не виявлено
Яйценосність – важливий показник стану гнізда та
продуктивності матки. Показник дає можливість оцінити майбутню продуктивність сім’ї, хоча не завжди
відображає кількість вирощених бджіл, так як у період їх розвитку частина яєць та личинок гине з різних
причин. Для подальшого контролю за станом сімей
впродовж сезону, здійснювали облік яйценосності
маток у період з 20 травня до 15 вересня через один
місяць (табл.2).

Scientific Messenger LNUVMB. Series: Agricultural sciences, 2021, vol. 23, no 95

138

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 2021, т 23, № 95

Таблиця 2
Яйценосність бджолиних маток за підгодівлі цукрово-медовим тістом, 2020 рік, яєць/добу (n = 8)
Показник
M±m
Lim
Cv,%
M±m
Lim
Cv,%
M±m
Lim
Cv,%
M±m
Lim
Cv,%

Контрольна група
Дослідна група
Весняний період (20 травня)
1251,2 ± 31,48
1248,2 ± 31,48
1148,0–1358,0
1162,0–1444,0
12,9
12,0
Літній період (20 червня)
1855,1 ± 53,25
1950,3 ± 59,64
1752,0–1968,0
1870,0–2026,0
10,9
11,0
Літній період (20 серпня)
1241,1 ± 36,82
1245,3 ± 22,08
1121,0–1359,0
1070,0–1426,0
7,9
9,9
Осінній період (15 вересня)
969,2 ± 34,05
961,8 ± 26,46
869,0–1154,0
826,0–1165,0
9,2
8,5

Середня яйценосність маток обох дослідних груп у
весняний період суттєво не відрізнялась, а серед окремих сімей коливалась від 1148–1444 яєць на добу.
Максимальні значення продуктивності маток отримані в літній період станом на 20 червня – 1968 яєць у
сімях контрольної групи, та 2026 яєць у дослідній
групі. В осінній період станом на 12 вересня, порівняно з весняним яйценосність маток контрольної групи
зменшилась на 282 яйця у другій групі на – 286,4 яєць
на добу (табл. 2).

% до контролю
99,3
101,2–106.3
105,1
106,7–102,9,
100,3
95,5–104,9
99,2
95,0–100,9

Зниження яйценосності у період головного медозбору обумовлено тим, що в цей період бджолина
сім’я, зазвичай, витрачає свої сили на заготівлю та
переробку нектару і пилку. Через це бджоли обмежують матку у відкладанні яєць.
Медову продуктивність визначали за валовим виходом центрифужного меду і того, що залишився в
гнізді, як кормовий запас за результатами двох відкачувань протягом 20–23 червня, після цвітіння весняних природних медоносів і 25–27 серпня, після цвітіння літньо-осінніх (табл. 3).

Таблиця 3
Медова продуктивність бджолиних сімей при використанні природних фітоценозів, кг
Показник

контрольна група

M±m
Lim
Cv, %

15,1 ± 0,58
13,2–17,0
7,7

M±m
Lim
Cv, %
Примітка. * – Р ≤ 0,05

15,6 ± 0,54
13,6–17,6
7,3

дослідна група
Весняно-літній період
16,5 ± 0,65
15,2–17,8
6,1
Літньо-осінній період
16,8±0,61*
15,8–17,8
6,4

Медова продуктивність бджолиних сімей обох
груп на медозборі з природних угідь особливо не відрізнялась і в середньому у весняно-літній період становила 15,1–16,5 кг, у літньо – осінній 15,6–16,8 кг,
при цьому мінливість ознаки всіх груп була низькою
та коливалась від 6,1–7,7 % протягом всього сезону. За
весь медоносний сезон 2020 року від бджолиних сімей
контрольної групи отримано 30,7 кг меду на сім’ю, що
на 7,7 % менше, порівняно з дослідною. Вірогідна
різниця між даними показниками становить (P ≤ 0,05).
Як видно з даних таблиці 3 медова продуктивність
бджолиних сімей на медозборі з природних угідь мала
вірогідну різницю між показниками контрольної та
дослідної груп (P ≤ 0,05). Можлива причина такого
результату – більша різноманітність природних фіто-

% до контролю
109,3
115,1–104,7
107,7
116,2–101,1
-

ценозів, які забезпечують фактичний медовий запас
місцевості радіоактивно забрудненого регіону.
За результатами осінньої ревізії бджолиних сімей
обох груп визначили, що станом на 25 серпня, за силою вони були практично однакові і мали 8,6–8,9
вуличок бджіл (табл. 4), та приблизно 8 кг запасу
кормового меду. Наукові дослідження підтверджують, що інтенсивний медозбір наприклад із соняшника, негативно впливає на силу бджолиних сімей, вони
розвиваються повільніше і кількість особин у гніздах
зменшується. Такі сім’ї не зможуть повноцінно відновитись до нового медового сезону без відповідних
технологічних заходів, наприклад, підсилення бджолиними відводками або роями та різних видів підгодівлі в осінній період (Polishchuk, 2014)
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Таблиця 4
Стан бджолиних сімей після закінчення медозбору з природніх угідь (n = 8)
Показник

медовий запас, кг

M±m
Lim
Cv, %

8,7 ± 0,24
7,9–9,4
7,1

M±m
Lim
Cv, %

8,4 ± 0,28
7,2–9,1
8,9

кількість розплоду, квадратів
відкритого
запечатаного
Контрольна група
24,6 ± 3,41
123,3 ± 6,81
22,6–26,1
119,5–129,3
10,1
7,1
Дослідна група
23,5 ± 2,91
119,6 ± 5,98
21,9–24,6
117,8–125,3
11,2
8,1

Але наші дослідження показали, що після закінчення медозбору з природних угідь, бджолині сім’ї
української породи, як у радіоактивно забрудненій так
і чистій зоні, мали середню силу.
Висновки
Дослідження показали, що підгодівля бджолиних
сімей цукрово-медовим тістом з додаванням радіоактивно забрудненого меду, порівняно з використанням
чистого меду, не чинить негативного впливу на їх
розвиток, проте, у весняний період, такий вид підгодівлі сприяє рівномірному та інтенсивному вирощуванню розплоду.
Навесні такі сім’ї швидко розвиваються, вирощують до головного медозбору велику кількість робочої
бджоли, що дає можливіть збільшити виробництво
продуктів бджільництва.
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Creating favorable conditions for the development of bee colonies, adherence to technological
techniques and processes are of great importance in increasing productivity. The article highlights the
results of research on the impact of increased subframe space during the wintering of bee colonies on their
further development and productivity. In the course of the research, bee colonies were evaluated on the
basis of a set of economically useful traits. For research, 2 groups of bee colonies were identified, 10 in
each, equivalent in strength and food security, with young fertile queens bred in the same year. The
formation of experimental groups took into account the strength of bee colonies, the number of closed
brood, the age of the queens, the availability of feed (honey and perga), and the quality of nest cells. These
indicators in the experimental groups were almost the same. When preparing bee colonies for winter, the
frames in the families of the control group were in the center of the hive, removed the top insulation and
unscrewed the sheets by 5–7 sm in the experimental group performed the same actions as in the control
winters substituted empty store extensions, thus increasing the subframe space. During the research, honey
and wax productivity, strength of families in different periods of the active season and winter hardiness
were determined. It was found that bees kept in the hives with increased subframe space, in which 76.1 %
less plague was detected, compared with the control group, tolerate wintering well. These families are
developing more intensively in the spring and summer period – the advantage in strength was 25.8 % in
April, 31.4 % in May, and 31.6 % in June. And further they show higher honey and wax productivity by 24.9
and 32.1 %, respectively.
Key words: bees, subframe space, honey productivity, wax productivity, winter hardiness, family
strength.

Вплив умов утримання бджолиних сімей взимку на їхню продуктивність
В. Л. Грабарівська
Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, Україна
Створення сприятливих умов для розвитку бджолиних сімей, дотримання технологічних прийомів і процесів мають велике
значення у підвищенні продуктивності. У статті висвітлені результати досліджень щодо впливу збільшеного підрамкового простору під час зимівлі бджолиних сімей на їх подальший розвиток та продуктивність. У ході досліджень проводили оцінку бджолиних сімей за комплексом господарсько-корисних ознак. Для проведення досліджень виділили 2 групи бджолиних сімей по 10 у кожній, рівноцінних за силою і кормозабезпеченістю, з молодими плідними матками, виведеними в цьому ж році. При формуванні
піддослідних груп враховували силу бджолиних сімей, кількість закритого розплоду, вік маток, наявність кормів (меду і перги) та
якість стільників гнізда. Перераховані показники у піддослідних групах були практично однаковими. При підготовці бджолиних
сімей до зимівлі рамки у сім’ях контрольної групи складали в центрі вулика, знімали верхнє утеплення і відвертали полотнинки на
5–7 см. У дослідній групі проводили ті ж дії, що й у контрольній, але додатково під гніздовий корпус на період зимівлі підставляли
порожні магазинні надставки, збільшивши тим самим підрамковий простір. Протягом досліджень визначали медо - та воскопродуктивність, силу сімей у різні періоди активного сезону та зимостійкість. Встановлено, що добре переносять зимівлю бджоли,
що утримувались у вуликах зі збільшеним підрамковим простором, в яких менше виявлено підмору на 76,1 % порівняно з контроль-
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ною групою. Ці сім’ї інтенсивніше розвиваються у весняно-літній період – перевага за силою у квітні була на 25,8 %, травні – на
31,4 %, у червні – на 31,6 %. І в подальшому вони показують вищу медову та воскову продуктивність відповідно на 24,9 та 32,1 %.
Ключові слова: бджоли, підрамковий простір, медопродуктивність, воскопродуктивність, зимостійкість, сила сім’ї.

Вступ
Основою успіху бджільництва є своєчасне і професійне виконання всіх операцій з утримання бджолиної сім’ї. Тому необхідно створювати сприятливі
умови для їхнього розвитку, дотримуватись усіх гігієнічних вимог при утриманні бджіл у різні пори року,
стежити за інноваціями в цій галузі, а отже – забезпечувати продуктивність та оптимальний потенціал
бджолиної сім’ї. У підвищенні продуктивності бджолиних сімей велике значення має створення сприятливих умов, дотримання технологічних прийомів і
процесів, що відбуваються під час розвитку бджолиних сімей, роботи під час медозбору, ведення племінної роботи та багатьох інших чинників. Виробництво
меду та продуктивність бджолиних сімей збільшуватиметься завдяки впровадженню нових технологій,
сучаснішому обладнанню у догляді за бджолами тощо.
Зовнішній вплив погодно-кліматичних умов знижує життєздатність бджолиної сім’ї протягом року.
Незважаючи на те, що у процесі еволюції бджоли
адаптувались до несприятливих умов зовнішнього
середовища, все ж таки зимовий період відрізняється
низкою особливостей та може негативно на них вплинути. Зимівля є найважчим періодом у житті бджіл.
Від умов їхнього проживання взимку залежатиме
виживання бджіл та сила сім’ї навесні, а отже – і кількість отриманої продукції.
Успішне протікання зимівлі в основному залежить
від сили сім’ї та ефективності витрачання кормів. У
сильній сім’ї кормів витрачається менше для підтримки температури в клубі. До кінця зимівлі такі сім’ї не
зазнають значних втрат робочих бджіл, не забруднюють гніздо екскрементами, в таких сім’ях виведення
першого весняного покоління перезимованими бджолами не викликає їхньої масової загибелі. Навесні
сильні сім’ї швидше розвиваються, вирощують більшу кількість розплоду і забезпечують високий медозбір влітку.
Безпалий І. Ф. та інші дослідники розробили біотехнологічний прийом із тимчасової ізоляції наповнених стільників, для підвищення продуктивного медозбору. У своїх дослідженнях під час взятку з білої
акації відбирались із гнізда стільники з незрілим медом для підвищення медопродуктивності сімей. На
їхнє місце підставляли порожні стільники (Bezpalyi et
al., 2021).
Зимостійкість бджіл значною мірою залежить від
численних факторів, серед яких правильне розташування кормів у стільниках, оптимальні умови вологості та температури. Кормові запаси у гнізді бджіл
розміщують різними способами: однобічним, двобічним, “бородою” та комбінованим. Залежно від сили
сім’ї бджолам залишають таку кількість стільників,
щоб вони їх покривали. Відповідно до сили бджолиних сімей та кліматичних умов формуються запаси

зимового корму, у середньому по 2 кг меду на вуличку бджіл. У кожному вулику обов’язково потрібно
мати 2–3 стільника з пергою, що містяться на краях
вулика (Dombrovskyi et al., 2002; Markov, 2007).
Сприятливі умови для виникнення й поширення
захворювань складаються при підвищеній вологості у
гнізді під час зимівлі бджіл. У вуликах буде сухо та
бджоли краще себе почуватимуть при зимівлі з великим підрамковим простором. Тоді бджоли матимуть
можливість об’єднатися у суцільний клуб частково
під стільниками, що дасть змогу контактувати з маткою бджолам з усіх вуличок клуба (Razanova, 2018).
Повітряною подушкою може слугувати порожній
корпус, піддашок та ін., що ставлять під корпус із
бджолами. При такій зимівлі бджолині сім’ї майже на
40 % мають більше розплоду навесні та на 30 % перед
головним медозбором порівняно з сім’ями, що зимували без повітряної подушки (Repka, 2014; Razanova,
2020).
Від системи, конструкції і типу вулика залежать
продуктивність і розвиток бджолиних сімей. Вулик
добирають, враховуючи природні умови, особливості
медозбору та біологічні особливості порід бджіл
(Razanov et al., 2010; Khamid, 2014; Khamid et al.,
2021). Багатокорпусна система вулика повніше відповідає біології бджолиної сім’ї. Головна його особливість полягає у тому, що в міру зростання сім’ї та
накопичення меду обсяг вулика можна необмежено
збільшувати додаванням нових корпусів. Це дає можливість вирощувати сильні сім’ї і підтримувати їх у
робочому стані. Комплектація корпусів рамками відбувається в зимовий період, коли немає основних
робіт (Halimov, 2019; Razanova & Skoromna, 2020).
При зниженні температури нижче ніж 5 °С у навколишньому середовищі, бджолині сім’ї переміщують у зимівник. Він має бути сухим, з витяжною вентиляцією, з температурою повітря від -3 °С до +3 °С,
відносною вологістю не вище 75–85 % (Kochetov,
2011; Vodin, 2017). Для зимівлі на волі потрібно мати
у 2–2,5 раза більше корму та досконало володіти системою утримання бджіл взимку (Markov, 2007).
Ковальський Ю. В. та інші у своїх дослідженнях
встановили, що фізіологічні процеси у бджіл
пов’язані з тепловиділенням у вигляді підвищеної
активності функціонування м’язів грудного відділу
комах. Ними встановлено, що для фізіологічно повноцінних, сильних, здорових бджолосімей умови
зовнішнього мікроклімату суттєвого впливу на перебіг зимівлі не мають. Можна успішно утримувати такі
бджолосім’ї у зимівнику і надворі. Але сім’ї невеликої
сили період зимівлі переносять значно краще у спеціалізованих зимівниках або спеціально облаштованих
приміщеннях із дотриманням оптимальних умов мікроклімату (Kovalskyi et al., 2017).
Економічні збитки від поганої зимівлі бджіл приблизно дорівнюють вартості всього одержуваного від
них меду. Великий відхід або сильне ослаблення
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бджіл сімей в зимовий період може звести нанівець
всю напружену роботу пасічника протягом усього
весняно-літнього попереднього сезону (Papchenko,
2013).
У зв’язку з цим вивчення способів зимівлі бджолиних сімей в сучасних природно-кліматичних умовах становить науковий і практичний інтерес, тому є
актуальним завданням.
Метою роботи є вивчення впливу збільшення підрамкового простору під час зимівлі бджолиних сімей
на їхній розвиток та продуктивність.
Матеріал і методи досліджень
У ході досліджень проводили оцінку бджолиних
сімей за комплексом господарсько-корисних ознак.
Для проведення досліджень виділили 2 групи бджолиних сімей по 10 у кожній, рівноцінних за силою і
кормозабезпеченістю, з молодими плідними матками,
виведеними в цьому ж році. При формуванні піддослідних груп враховували силу бджолиних сімей, кількість закритого розплоду, вік маток, наявність кормів
(меду і перги) та якість стільників гнізда. Перераховані показники у піддослідних групах були практично
однаковими. Піддослідні бджолині сім’ї утримувалися у вуликах-лежаках на 20 рамках розміром
435×300 мм. При підготовці бджолиних сімей до зимівлі рамки у сім’ях контрольної групи складали в
центрі вулика, знімали верхнє утеплення і відвертали

полотнинки на 5–7 см. У дослідній групі проводили ті
ж дії, що й у контрольній, але додатково під гніздовий
корпус на період зимівлі підставляли порожні магазинні надставки, збільшивши тим самим підрамковий
простір.
Кількість меду визначали шляхом зважування рамок до і після відкачування меду. Воскопродуктивність визначали за кількістю стільників, відбудованих
на вощині однією сім’єю бджіл і в середньому по
кожній групі.
Зимостійкість оцінювали шляхом порівняння даних осінньої і весняної ревізій. При цьому враховували: масу підмору, запаси корму і опроношеність гнізда на момент весняної ревізії.
Силу бджолиних сімей визначали 3 рази протягом
сезону: навесні під час головної весняної ревізії, у
травні та перед початком головного медозбору.
Результати та їх обговорення
За даними спостережень за першим очисним вильотом бджіл із вулика виявлено, що сім’ї дослідної
групи активніші, раніше здійснюють обліт, не залишають на передній стінці вулика калових мас. На
відміну від сімей дослідної групи, сім’ї контрольної
групи забруднювали передню стінку вулика.
Результати проведення весняної ревізії бджіл дослідної та контрольної груп наведені в таблиці 1.

Таблиця 1
Весняна ревізія бджолиних сімей
Група

Показник

контрольна
6,2 ± 0,24
7,3 ± 0,33
2,7 ± 0,01
3
154,6 ± 2,11

Сила сім’ї, вуличок
Запаси корму, кг
Кількість розплоду, рамок
Забрудненість рамок каловими масами, балів
Підмор, г

Якщо сила сімей під час осінньої підготовки до
зимівлі у піддослідних групах була однаковою, то
весною перевага була за дослідною групою у вуликах
зі збільшеним підрамковим простором. Сім’ї даної
групи зберегли свою силу, яка була вищою за показник у контрольній групі на 25,8 % (табл. 1).
Огляд бджолиних сімей після зимівлі під час весняної ревізії показав, що в дослідній групі у гніздах
залишилося більше кормових запасів, менше підмору
бджіл та більше розплоду. Бджоли за зиму в дослідній
групі витратили кормів на 19,2 % менше, ніж у контрольній групі.
На період весняної ревізії у дослідній групі було
більше розплоду на 33,3 %. В цій групі також відсутня забрудненість рамок калом і незначна кількість
підмору. При огляді гнізд бджолиних сімей виявлено,
що гніздо у дослідних групах чисте, без слідів калу та
цвілі. У контрольній групі, де сім’ї зимували у вуликах без додаткового підрамкового простору, забрудненість рамок каловими масами становила 3 бали. За

дослідна
7,8 ± 0,30
8,7 ± 0,37
3,6 ± 0,08
Відсутня
87,8 ± 1,53

наявністю підмору сім’ї дослідної групи перевершували на 76,1 % контрольну групу.
Чим інтенсивніше розвивається бджолина сім’я
навесні, тим вона краще буде використовувати медозбір. Особливості росту бджолиних сімей вивчали
після проведеної весняної ревізії на пасіці.
На рисунку 1 показано подальший розвиток бджолиних сімей.
За всіма періодами розвитку бджолині сім’ї дослідної групи, які взимку утримували у вуликах зі збільшеним підрамковим простором, перевершували контрольну групу. Так, перевага за силою у дослідних
сім’ях над контрольними у квітні була на 25,8 %, у
травні – на 31,4 %, у червні – на 31,6 %.
Інтенсивність росту у сім’ях дослідної групи з квітня по червень становила 261,5 %, а у контрольній –
250,0 %. За весь період досліду за цим показником у
весняно-літній період перевага у дослідній групі
бджолиних сімей становила в середньому 11,5 %.
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Рис. 1. Розвиток бджолиних сімей у весняний період, вуличок
Досвід роботи бджолярів переконливо свідчить,
що забезпечувати результативні збори меду можуть
лише сильні сім’ї. Кількість зібраного бджолиною
сім’єю меду за певний час залежить від багатьох чинників, серед яких сила сім’ї, наявність кормових запасів у гніздах, медовий ресурс місцевості, порода

бджіл, погодні умови.
У кінці головного медозбору, за результатами
отриманих даних при відкачуванні меду, проведено
оцінку медопродуктивності бджолиних сімей, що
показано на рисунку 2.

Рис. 2. Медопродуктивність бджолиних сімей, кг
Дослідна група сімей, яких взимку утримували у
вуликах зі збільшеним підрамковим простором, порівняно з контрольною значно більше дала меду. Перевага склала у середньому на сім’ю 6,1 кг, або 24,9 %.
Від надходження у бджолине гніздо нектару залежать воскобудівельна продуктивність бджіл й відповідно кількість відбудованих стільників, на відбудову
яких витрачається багато корму.

За результатами проведених досліджень виявлено,
що вищі показники щодо воскової продуктивності
були у сімей дослідної групи (рис. 3).
Сім’ї, які утримувались у вуликах зі збільшеним
підрамковим простором, відбудували більшу кількість
стільників і від них отримано на 0,9 кг, або на 32,1 %
більше воску, порівняно з контролем.
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Рис. 3. Воскова продуктивність бджолиних сімей, кг
Висновки
Таким чином, аналізуючи проведені дослідження,
можна зробити висновок, що бджоли добре переносять зимівлю зі збільшеним підрамковим простором,
інтенсивніше розвиваються у весняно-літній період,
нарощують більшу кількість бджіл і в подальшому
показали вищу медову та воскову продуктивність
відповідно на 24,9 та 32,1 %.
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Khalak, V. I., Gutyj, B. V., Usenko, S. O., & Shostya, A. M. (2021). Signs of long-term adaptation
and their relationship with the indicators of reproductive qualities in sows of the universal direction
of productivity. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural sciences, 23(95), 147–153. doi: 10.32718/nvlvet-a9522
The paper presents the results of the study of signs of long-term adaptation and indicators of
reproductive qualities of sows of the universal direction of productivity, as well as calculates the economic
efficiency of research results. The experimental part of the work was performed in the agricultural
formations of the Dnipropetrovsk region and the laboratory of animal husbandry of the State Institution
“Institute of Grain Crops of NAAS of Ukraine”. The work was performed in accordance with the research
program № 31 “Genetic improvement of farm animals, their reproduction and conservation of biodiversity
(Genetics, conservation, and reproduction of bioresources in animal husbandry)”, task – 31.02.01.18. pigs
of different genotypes and to develop an integrated system for creating a highly productive population”
(№ DR 0121U107903). Evaluation of sows on the indicators of long-term adaptation and reproductive
qualities was carried out taking into account the following characteristics: life expectancy, months;
duration of breeding use, months; farrowing was obtained; received piglets total, ch.; obtained live piglets,
ch.; multiplicity, ch.; nest weight at the time of weaning at the age of 28 days, kg; safety of piglets before
weaning, %. The index “level of adaptation” was calculated according to the method of Smirnov (2003), the
index of reproductive qualities – according to the method of M. D. Berezovsky. Economic efficiency of
research results and biometric processing of the obtained data were carried out according to generally
accepted methods. It is established that sows of large white breeds of the controlled herd are characterized
by rather high indicators of reproductive qualities and level of adaptation to conditions of intensive
technology of operation. The life expectancy of sows in the main herd is 44.1 months, the duration of
breeding use – 32.8 months, the index “level of adaptation” – 11.87 points. According to the indicators of
fertility and nest weight at the time of weaning, the animals of the main herd belong to the first class and the
elite class. Taking into account intra-breed differentiation according to the index “level of adaptation” sows
of class M- significantly outperformed peers of class M+ in life expectancy by 54.77 %, duration of breeding
use – by 71.48 %, index “level of adaptation” – by 66.09 %. Significant differences between groups of
animals of these classes were found by multiplicity (td = 2.22; P < 0.05), nest weight at the time of weaning
at the age of 28 days, kg (td = 2.56; P < 0.01) and index MD Berezovsky (td = 2.60; P < 0.01). The
coefficients of pair correlation between traits that characterize the level of adaptation and reproductive
qualities of sows range from -0.704 (tr = 10.80) to +0.982 (tr = 213.05). The use of sow class M- according
to the index “level of adaptation” provides an increase in additional products at the level of +5.71 %, or
140.80 UAH. We propose to select repair young stock from sows of the leading group with the index “level
of adaptation” of 6.55–8.08 points in the conditions of breeding plants and breeders, as well as industrial
complexes.
Key words: sow, life expectancy, duration of breeding use, reproductive qualities, index, level of
adaptation, economic efficiency, variability, correlation.
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Ознаки довготривалої адаптації та їх зв’язок з показниками
відтворювальних якостей у свиноматок універсального напрямку
продуктивності
В. І. Халак1, Б. В. Гутий2, С. О. Усенко3, А. М. Шостя3
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В роботі наведено результати дослідження ознак довготривалої адаптації та показників відтворювальних якостей свиноматок універсального напрямку продуктивності, а також розраховано економічну ефективність результатів досліджень. Експериментальну частину роботи виконано в агроформуваннях Дніпропетровської області та лабораторії тваринництва Державної
установи “Інститут зернових культур НААН України”. Роботу виконано згідно з програмою наукових досліджень № 31 “Генетичне поліпшення сільськогосподарських тварин, їх відтворення та збереження біорозмаїття (Генетика, збереження та відтворення біоресурсів у тваринництві)”, завдання – 31.02.01.18.П “Визначити адаптаційні особливості і характер успадкування
полігенно-спадкових ознак свиней різних генотипів та розробити інтегровану систему створення високопродуктивної популяції”
(№ ДР 0121U107903). Оцінку свиноматок за показниками довготривалої адаптації і відтворювальних якостей проводили з
урахуванням таких ознак: тривалість життя, міс.; тривалість племінного використання, міс.; одержано опоросів; одержано
поросят усього, гол.; одержано живих поросят, гол.; багатоплідність, гол.; маса гнізда на час відлучення у віці 28 діб, кг; збереженість поросят до відлучення, %. Індекс “рівень адаптації” розраховували за методикою Смірнова (2003), індекс відтворювальних якостей – за методикою М. Д. Березовського. Економічну ефективність результатів досліджень та біометричну обробку
одержаних даних проводили за загальноприйнятими методиками. Встановлено, що свиноматки великої білої породи підконтрольного стада характеризуються достатньо високими показниками відтворювальних якостей та рівня адаптації до умов інтенсивної технології експлуатації. Тривалість життя свиноматок основного стада становить 44,1 місяця, тривалість племінного
використання – 32,8 місяця, індекс “рівень адаптації” – 11,87 бала. За показниками багатоплідності та маси гнізда на час
відлучення тварини основного стада належать до І класу та класу еліта. З урахуванням внутріпородної диференціації за індексом
“рівень адаптації” свиноматки класу М- достовірно переважали ровесниць класу М+ за тривалістю життя на 54,77 %,
тривалістю племінного використання – на 71,48 %, індексом “рівень адаптації” – на 66,09 %. Достовірну різницю між групами
тварин зазначених класів встановлено за багатоплідністю (td = 2,22; Р < 0,05), масою гнізда на час відлучення у віці 28 діб, кг
(td = 2,56; Р < 0,01) та індексом М. Д. Березовського (td = 2,60; Р < 0,01). Коефіцієнти парної кореляції між ознаками, що
характеризують рівень адаптації та відтворювальні якості свиноматок, коливаються у межах від –0,704 (tr = 10,80) до +0,982
(tr = 213,05). Використання свиноматки класу М- за індексом “рівень адаптації” забезпечує одержання прибавки додаткової
продукції на рівні +5,71 %, або 140,80 грн. Пропонуємо в умовах племінних заводів та репродукторів, а також промислових комплексів відбір ремонтного молодняку проводити від свиноматок провідної групи з індексом “рівень адаптації” 6,55–8,08 бала.
Ключові слова: свиноматка, тривалість життя, тривалість племінного використання, відтворювальні якості, індекс, рівень
адаптації, економічна ефективність, мінливість, кореляція.

також розрахувати економічну ефективність результатів досліджень.

Вступ
З метою прискорення селекційного процесу, метою якого є поліпшення ознак відтворювальних якостей свиноматок і кнурів-плідників, а також відгодівельних і м’ясних якостей їхнього потомства необхідно
радикально вирішити питання щодо реконструкції
виробничих приміщень та зміни технологічного обладнання, створення оптимальних умов утримання та
годівлі тварин різних статево-вікових груп, впровадження інноваційних методів оцінки племінної цінності з використанням ДНК-маркерів та інше (Topikha &
Konovalov, 2009; Tolokoncev, 2010; Shulha et al., 2011;
Vashchenko, 2011; Kovalenko, 2011; Vashchenko et al.,
2015; Khalak, 2020).
Актуальними питаннями в роботі з популяцією
свиней тієї чи іншої породи є об’єктивна оцінка рівня
адаптації тварин до умов навколишнього середовища,
а також показників їхньої продуктивності (Hohlov et
al., 2011; Kislinskaja et al., 2012; Kozyr et al., 2019;
Khalak et al., 2021).
Мета роботи – дослідити ознаки довготривалої
адаптації та показники відтворювальних якостей свиноматок універсального напрямку продуктивності, а

Матеріал і методи досліджень
Експериментальну частину досліджень проведено
в агроформуваннях Дніпропетровської області та
лабораторії тваринництва Державної установи “Інститут зернових культур НААН України”. Роботу виконано згідно з програмою наукових досліджень № 31
“Генетичне поліпшення сільськогосподарських тварин, їх відтворення та збереження біорозмаїття (Генетика, збереження та відтворення біоресурсів у тваринництві)”, завдання – 31.02.01.18.П “Визначити
адаптаційні особливості і характер успадкування полігенно-спадкових ознак свиней різних генотипів та
розробити інтегровану систему створення високопродуктивної популяції” (№ ДР 0121U107903).
Оцінку свиноматок великої білої породи за ознаками довготривалої адаптації та відтворювальних
якостей проводили з урахуванням таких показників:
тривалість життя, міс.; тривалість племінного використання, міс.; індекс “рівень адаптації”, бала, одержано
опоросів, одержано поросят усього, гол.; одержано
живих поросят, гол.; багатоплідність, голю; маса гніз-
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да на час відлучення у віці 28 діб, кг; збереженість
поросят до відлучення, %.
Індекс “рівень адаптації” (1), індекс М. Д. Березовського (2) та вартість додаткової продукції (3) розраховували за такими формулами:
ТЖ 2
, (1)
РА 
кількість

опоросів

 ТПВ

Таблиця 1
Шкала Чеддока для градації сили кореляційного
зв’язку
Значення коефіцієнта
кореляції
0,1–0,3
0,3–0,5
0,5–0,7
0,7–0,9
0,9–0,99

( міс )

де: РА – індекс “рівень адаптації”, бала; ТЖ – тривалість життя свиноматки (від народження до останнього відлучення поросят), міс.; ТПВ – тривалість
племінного використання (від початку першої поросності до останнього відлучення поросят), міс.
(Smirnov, 2003);
І = В + 2W + 35G,
(2)
де: В – кількість поросят при народженні, гол.; W
– кількість відлучених поросят, гол.; G – середньодобовий приріст до відлучення, кг (Vashchenko, 2019);
С  П
(3)
Е  Ц 
 Л  К ,
100

де: Е – вартість додаткової продукції, грн.; Ц – закупівельна ціна одиниці продукції відповідно до цін,
які діють в Україні; 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
(Metodika
opredelenija…, 1983).
Силу кореляційних зв’язків між ознаками визначали шкалою Чеддока (Sidorova, 2003) (табл. 1).
Біометричну обробку одержаних даних (Lakin,
1990) проводили за загальноприйнятими методиками.

Сила кореляційного
зв’язку
Слабка
Помірна
Помітна
Висока
Дуже висока

Результати та їх обговорення
Встановлено, що тривалість життя свиноматок основного стада становить 44,1 ± 1,97 місяця, тривалість
племінного використання – 32,8 ± 1,95 місяця, індекс
“рівень адаптації” – 11,87 ± 0,709 бала. За період племінного використання від свиноматок підконтрольної
популяції одержано 6,1 ± 0,36 опоросів, поросят усього – 65,8 ± 4,41 гол., живих поросят – 62,5 ± 4,17 гол.
Їхня багатоплідність становить 10,2 ± 0,20 поросят на
один опорос, маса гнізда на час відлучення у віці 28
діб – 77,0 ± 1,02 кг, збереженість поросят до відлучення – 95,0 %, тривалість міжопоросного періоду –
175,5 ± 3,92 діб, кількість непродуктивних діб з розрахунку на один опорос – 27,0 ± 2,87.
Кількість свиноматок, від яких одержано за період
племінного використання 100 і більше живих поросят,
дорівнює 29,72 %.
Співвідношення тривалості племінного використання до тривалості життя у свиноматок підконтрольної популяції становить 74,37 %.
Коефіцієнт варіації ознак довготривалої адаптації
та показників відтворювальних якостей свиноматок
великої білої породи коливається у межах від 10,28 до
53,41 % (табл. 2).

Таблиця 2
Показники мінливості ознаки довготривалої адаптації та показників відтворювальних якостей свиноматок
великої білої породи, n = 60
Показники мінливості

Показники, одиниці виміру

σ ± Sσ
15,85 ± 1,447
15,61 ± 1,425
5,68 ± 0,518
2,92 ± 0,267
35,15 ± 3,027
33,30 ± 3,041
1,58 ± 0,001
7,92 ± 0,723

Тривалість життя, міс.
Тривалість племінного використання, міс.
Індекс “рівень адаптації”, бала
Одержано опоросів
Одержано поросят усього, гол.
Одержано живих поросят, гол.
Багатоплідність, гол.
Маса гнізда на час відлучення у віці 28 діб, кг

Результати дослідження зазначених ознак у свиноматок різних класів розподілу за індексом “рівень
адаптації” наведено у таблиці 3.
Встановлено, що свиноматки класу М– за показником “тривалість життя, міс.” переважали ровесниць
класу М+ на 32,1 міс. (td = 10,15; Р < 0,001), “трива-

Сv ± Scv,%
35,94 ± 3,282
47,59 ± 4,346
47,85 ± 4,369
47,86 ± 4,370
53,41 ± 4,877
53,28 ± 4,865
15,49 ± 1,414
10,28 ± 0,938

лість племінного використання, міс.” – 35,1 міс. (td =
13,65; Р < 0,001), “одержано опоросів” – 7,1 (td =
15,43; Р < 0,001). Різниця між групами за індексом
“рівень адаптації” становить 14,27 бала (td = 6,39; Р <
0,001).
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Таблиця 3
Тривалість життя, племінного використання і відтворювальні якості свиноматок різних класів розподілу за
індексом “рівень адаптації”

Показники, одиниці виміру

σ ± Sσ
Сv ± SCv, %
-

52,83

72,27

2,5 ± 0,30
0,97 ± 0,217
38,87 ± 8,695
21,59 ± 2,236
7,07 ± 1,581
32,74 ± 7,324
23,6 ± 3,78
11,98 ± 2,680
50,76 ± 11,355
21,4 ± 3,60
11,38 ± 2,545
53,17 ± 11,894
8,5 ± 0,88
2,79 ± 0,624
32,82 ± 7,342

5,4 ± 0,34
2,00 ± 0,242
37,03 ± 4,493
11,16 ± 0,364
2,12 ± 0,257
18,99 ± 2,304
58,0 ± 4,19
24,47 ± 2,969
42,18 ± 5,118
55,7 ± 3,96
23,13 ± 2,807
41,52 ± 5,038
10,3 ± 0,17
1,02 ± 0,123
9,99 ± 1,212



 Sx

σ ± Sσ
Сv ± SCv, %

Тривалість племінного використання,
міс.



Співвідношення: тривалість
племінного використання:
тривалість життя, %


Одержано опоросів

 Sx

 Sx

σ ± Sσ
Сv ± SCv, %

Індекс “рівень адаптації”, балів

Одержано поросят усього, гол.

Одержано живих поросят, гол.



 Sx

σ ± Sσ
Сv ± SCv, %


 Sx

σ ± Sσ
Сv ± SCv, %


 Sx

σ ± Sσ
Сv ± SCv, %


Багатоплідність, гол.

 Sx

σ ± Sσ
Сv ± SCv, %

Кількість свиноматок класу еліта за
багатоплідністю, %
Маса гнізда на час відлучення у віці
28 діб, кг
Збереженість поросят до відлучення,
%
Індекс М. Д. Березовського, бала

Індекс “рівень адаптації”, балів
8,48–15,41
6,55–8,08
клас розподілу
М0
М–
34
15
42,2 ± 2,45
58,6 ± 2,16***
14,30 ± 1,735
8,38 ± 1,531
33,88 ± 4,111
14,30 ± 2,614
30,5 ± 2,16
49,1 ± 2,17***
12,64 ± 1,533
8,41 ± 1,537
41,44 ± 5,029
17,12 ± 3,129

М+
11
26,5 ± 2,32
7,33 ± 1,639
27,60 ± 6,174
14,0 ± 1,39
4,40 ± 0,984
31,42 ± 7,123

n
Тривалість життя, міс.

16,61–39,62

Біометричні
показники



10,0

 Sx

σ ± Sσ
Сv ± SCv, %

17,64

75,5 ± 1,90
6,02 ± 1,346
7,97 ± 1,782

76,7 ± 1,52
8,90 ± 1,080
11,60 ± 1,407



 Sx

95,5 ± 1,84

92,2 ± 0,94



 Sx

34,53 ± 1,410
4,46 ± 0,997
12,91 ± 2,888

36,89 ± 0,368
2,14 ± 0,259
5,80 ± 0,703

σ ± Sσ
Сv ± SCv, %
Примітка: * – Р < 0,05; ** – Р < 0,01; *** – Р < 0,001

Різниця між зазначеними групами піддослідних
тварин за показником “одержано поросят усього,
гол.” дорівнює 82,6 гол. (td = 12,42; Р < 0,001), “одержано живих поросят усього, гол.” – 79,4 гол.
(td = 13,05; Р < 0,001), “багатоплідність, гол.” – 2,0
гол. (td. = 2,22; Р < 0,05), “маса гнізда на час відлучення у віці 28 діб, кг” – 5,9 кг (td = 2,56; Р < 0,01),
“індекс М. Д. Березовського” – 3,9 бала (td = 2,60;
Р < 0,01).
Коефіцієнт мінливості ознак, що характеризує рівень адаптації та відтворювальні якості свиноматок
піддослідних груп, коливається у межах від 6,560
(клас розподілу свиноматок за індексом “рівень адап-

83,78
9,6 ± 0,36***
1,40 ± 0,255
14,58 ± 2,665
7,32 ± 0,118***
0,45 ± 0,082
6,14 ± 1,122
106,2 ± 5,48***
21,25 ± 3,884
20,00 ± 3,65
100,8 ± 4,91***
19,02 ± 3,477
18,86 ± 3,44
10,5 ± 0,25*
0,97 ± 0,177
9,23 ± 1,687
33,33
81,4 ± 1,37**
5,34 ± 0,976
6,56 ± 1,199
94,3 ± 1,79
38,43 ± 0,586**
2,27 ± 0,414
5,90 ± 1,078

тації” – М–, показник – маса гнізда на час відлучення
у віці 28 діб) до 53,17 % (клас розподілу свиноматок
за індексом “рівень адаптації” – М+, показник – одержано живих поросят, гол.).
Результати розрахунків коефіцієнта парної кореляції між ознаками, що характеризують рівень адаптації свиней, та показниками відтворювальних якостей наведено в таблиці 4.
Коефіцієнт парної кореляції між ознаками, що характеризують рівень адаптації свиней, та показниками
відтворювальних якостей коливається у межах від –
0,704 (tr = 10,80) до +0,982 (tr = 213,05).
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Таблиця 4
Коефіцієнти парної кореляції між ознаками, що характеризують рівень адаптації свиноматок та їх відтворювальні якості
Показник (ознака)
х

Біометричні показники
Сила кореляційного
зв’язку
у
r ± Sr
tr
1
0,951 ± 0,0124***
7,70
Дуже висока
2
0,939 ± 0,0153***
61,45
Дуже висока
3
0,940 ± 0,0150***
62,51
Дуже висока
Тривалість життя, міс.
4
0,415 ± 0,1069***
3,88
Помірна
5
0,197 ± 0,1242
1,59
Слабка
6
–0,147 ± 0,1264
1,16
Слабка
7
0,409 ± 0,1076***
3,80
Помірна
1
0,969 ± 0,0079***
122,87
Дуже висока
2
0,980 ± 0,0510***
191,55
Дуже висока
3
0,982 ± 0,0046***
213,05
Дуже висока
Тривалість племінного використання,
4
0,405 ± 0,1080***
3,75
Помірна
міс.
5
0,214 ± 0,1233
1,74
Слабка
6
–0,123 ± 0,1272
0,97
Слабка
7
0,415 ± 0,1069***
3,88
Помірна
1
–0,704 ± 0,0652***
10,80
Висока
2
0,980 ± 0,0051***
191,55
Дуже висока
3
0,982 ± 0,0046***
213,05
Дуже висока
Індекс “рівень адаптації”, балів
4
0,405 ± 0,1080***
3,75
Помірна
5
0,214 ± 0,1233
1,74
Слабка
6
–0,123 ± 0,1272
0,977
Слабка
7
0,415 ± 0,1069***
3,88
Помірна
Примітка: 1 – одержано опоросів; 2 – одержано поросят усього, гол.; 3 – одержано живих поросят, гол.; 4 – багатоплідність,
гол.; 5 – маса гнізда на час відлучення у віці 28 діб, кг; 6 – збереженість, %; 7 – індекс М. Д. Березовського, бала; *** – Р < 0,001

Достовірні коефіцієнти кореляції встановлено за
такими парами ознак: тривалість життя × одержано
опоросів (r = 0,951), тривалість життя × одержано
поросят усього (r = 0,939), тривалість життя × одержано живих поросят (r = 0,940), тривалість життя ×
багатоплідність (r = 0,415), тривалість життя × індекс
М. Д. Березовського) (r = 0,409), тривалість племінного використання × одержано опоросів (r = 0,969),
тривалість племінного використання × одержано поросят усього (r = 0,980), тривалість племінного використання × одержано живих поросят (r = 0,982), тривалість племінного використання × багатоплідність

(r = 0,405), індекс “рівень адаптації” × одержано опоросів (r = –0,704), індекс “рівень адаптації” × одержано поросят усього (r = 0,980), індекс “рівень адаптації” × одержано живих поросят (r = 0,982), індекс
“рівень адаптації” × багатоплідність (r = 0,405), індекс
“рівень адаптації” × індекс М. Д. Березовського
(r = 0,415).
Розрахунок економічної ефективності використання свиноматок великої білої породи різного рівня
адаптації свідчить, що максимальну прибавку продукції одержано від тварин класу М– (+5,71 %) (табл. 5).

Таблиця 5
Економічна ефективність використання свиноматок різних класів розподілу за індексом “рівень адаптації”
Клас розподілу за індексом
Маса гнізда на дату відПрибавка додаткової
Вартість додаткової проn
“рівень адаптації”
лучення у віці 28 діб, кг
продукції, %
дукції, грн/гол./опорос
Загальна вибірка
60
77,0 ± 1,02
М+
10
75,5 ± 1,90
-1,94
-47,83
34
76,7 ± 1,52
-0,38
-9,37
М0
М–
15
81,4 ± 1,37
+5,71
+140,80
Примітка: ціна реалізації молодняку на переробні підприємства Дніпропетровської області на час проведення експериментальної частини досліджень дорівнювала 42,7 грн за 1 кг живої маси

Вартість додаткової продукції, яку одержують від
однієї свиноматки зазначеної групи, становить
+140,80 грн.
Висновки
1. Встановлено, що свиноматки великої білої породи підконтрольного стада характеризуються достатньо високими показниками відтворювальних якостей

та рівня адаптації до умов інтенсивної технології
експлуатації. Тривалість життя свиноматок основного
стада становить 44,1 місяця, тривалість племінного
використання – 32,8 місяця, індекс “рівень адаптації”
– 11,87 бала. За показниками багатоплідності та маси
гнізда на час відлучення тварини основного стада
належать до І класу та класу еліта.
2. З урахуванням внутріпородної диференціації за
індексом “рівень адаптації” свиноматки класу М–
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достовірно переважали ровесниць класу М+ за тривалістю життя на 54,77 %, тривалістю племінного використання – на 71,48 %, індексом “рівень адаптації” –
на 66,09 %. Достовірну різницю між групами тварин
зазначених класів встановлено за багатоплідністю
(td = 2,22; Р < 0,05), масою гнізда на час відлучення у
віці 28 діб, кг (td = 2,56; Р < 0,01) та індексом
М. Д. Березовського (td = 2,60; Р < 0,01).
3. Коефіцієнти парної кореляції між ознаками, що
характеризують рівень адаптації та відтворювальні
якості свиноматок, коливаються у межах від –0,704
(tr = 10,80) до +0,982 (tr = 213,05).
4. Використання свиноматки класу М– за індексом
індекс “рівень адаптації” забезпечує одержання прибавки додаткової продукції на рівні +5,71 %, або
140,80 грн.
5. Пропонуємо в умовах племінних заводів та репродукторів, а також промислових комплексів відбір
ремонтного молодняку проводити від свиноматок
провідної групи з індексом “рівень адаптації” 6,55–
8,08 бала.
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Intensive pig breeding has been reported in the literature to suggest that early weaning of piglets from
sows is an extreme stimulus that reduces the protective and adaptive responses of piglets. That is why the
aim of the study was to study the effect of the feed additive “Sylimevit” on the level of lipid peroxidation
products of piglets after weaning. Two groups of piglets were formed – control and experimental in the
amount of 10 individuals in each group, selected on the principle of analogs – age, breed and body weight.
During the weaning period, the piglets were kept under the sow in special machines, had constant access to
the mother, and from the age of 5 days – free access to concentrated feed. While feeding of animals was
carried out in accordance with the norms for a given age of pigs. Prior to the study, a clinical and
physiological examination of the piglets was performed. Their general condition and activity when eating
food were taken into account. On the 28th day of life, the piglets were weaned from the sow and regrouped
from different nests in order to be further maintained during the period of fattening and rearing with a
change in the structure of the diet, which served as technological stress for the animals. From the age of 5
days, piglets of all groups were fed pre-starter feed. Piglets of the experimental group, from 21 to 40 days of
age, were additionally fed the feed supplement “Sylimevit” at a dose of 100 mg/kg body weight per day. The
technological stress of weaning piglets from sows is accompanied by a gradual probable intensification of
lipid peroxidation processes. Feeding Sylimevit feed to piglets after weaning helped to reduce the content of
intermediate and final products of lipid peroxidation: lipid hydroperoxides – by 52 % (P < 0.001) and TBAactive products – by 22.5 % (P < 0.01). Thus, feeding the piglets of the experimental group of the feed
additive “Sylimevit” helped to suppress the processes of lipid peroxidation in animals. Thus, the results of
the use of feed additive “Sylimevit” in weaned piglets showed a pronounced antioxidant effect. The
components of the feed additive directly interacted with reactive oxygen species and free radicals,
preventing the development of oxidative stress.
Key words: oxidative stress, vitamins, milk thistle, matifen, blood, lipid peroxidation.
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При інтенсивному веденні свинарства з повідомлень в літературі відомо, що раннє відлучення поросят від свиноматок є екстремальним подразником, який спричиняє зниження захисно-пристосувальних реакцій організму поросят. Саме тому метою проведених досліджень було вивчити вплив кормової добавки “Силімевіт” на рівень продуктів пероксидного окиснення ліпідів організму
поросят після відлучення. Було сформовано дві групи поросят – контрольну і дослідну в кількості 10 особин у кожній групі, підібраних за принципом аналогів – віком, породою і масою тіла. У підсисний період поросята утримувалися під свиноматкою у спеціальних станках, мали постійний доступ до матері, а з 5-добового віку – вільний доступ до концентрованих кормів. Годівля тварин
проводилась відповідно до норм для даного віку свиней. Перед проведенням досліджень здійснювали клінічно-фізіологічне обстеження поголів’я поросят. Враховували їхній загальний стан та активність при поїданні корму. На 28 добу життя поросят відлучали від свиноматки та перегруповували з різних гнізд з метою подальшого утримання у період відгодівлі та дорощування зі зміною структури раціону, що слугувало технологічним стресом для організму тварин. Починаючи з 5-добового віку поросят усіх
груп підгодовували престартерним комбікормом. Поросятам дослідної групи, починаючи з 21- до 40-добового віку, додатково
згодовували кормову добавку “Силімевіт” у дозі 100 мг/кг маси тіла на добу. Технологічний стрес відлучення поросят від свиноматок супроводжується поетапним вірогідним посиленням процесів пероксидного окиснення ліпідів. Згодовування кормової добавки “Силімевіт” поросятам після відлучення сприяло зниженню вмісту проміжних і кінцевих продуктів пероксидного окиснення ліпідів: гідроперекисів ліпідів – на 52 % (Р < 0,001) і ТБК-активних продуктів – на 22,5 % (Р < 0,01). Отже, згодовування поросятам
дослідної групи кормової добавки “Силімевіт” сприяло пригніченню процесів пероксидного окиснення ліпідів в організмі тварин.
Таким чином, результати застосування кормової добавки “Силімевіт” поросятам при відлученні показали виражену антиоксидантну дію. Складники кормової добавки безпосередньо взаємодіяли з активними формами кисню та вільними радикалами, запобігаючи розвитку оксидаційного стресу.
Ключові слова: оксидаційний стрес, вітаміни, розторопша плямиста, метіфен, кров, пероксидне окиснення ліпідів.

Вступ
Підвищення збереження та життєздатності новонароджених тварин в умовах промислового вирощування належить до найбільш актуальних науковопрактичних
проблем
сучасного
тваринництва
(Hedemann & Jensen, 2004; Bulter et al., 2006; ArizaNieto et al., 2011; Han et al., 2019; Khalak & Gutyj,
2020; Khalak et al., 2020; 2021). Впровадження інтенсивних технологій у свинарстві передбачає раннє
відлучення поросят від свиноматок, що призводить до
виникнення так званих технологічних стресів, що в
подальшому викликає порушення їхнього метаболічного гомеостазу і посилення в організмі процесів
пероксидного окиснення ліпідів (De Lange et al., 2010;
Gutyj et al., 2017; Czech et al., 2018). Водночас важливо зазначити, що розвиток оксидаційного стресу у
поросят супроводжується активацією вільнорадикального окиснення ліпідів плазматичних і внутрішньоклітинних мембран гепатоцитів на тлі виснаження
захисних протирадикальних систем (Frankic et al.,
2010; Heo et al., 2012). Активація процесів пероксидного окиснення ліпідів та утворення великої кількості
вільних радикалів призводить не тільки до пошкодження гепатоцитів, а й до змін у клітинах крові –
найбільш мобільній системі організму (Jacela et al.,
2010; Ivankiv et al., 2019).
Вільнорадикальне окиснення являє собою процес
безпосереднього перенесення оксигену на субстрат з
подальшим утворенням перекисів, альдегідів, тощо
(Ahmad et al., 2011). Це один із універсальних механізмів, який дозволяє контролювати цілісність, вибіркову проникність та в’язкість клітинних мембран
(Varkholiak et al., 2021; Gutyj et al., 2021). Постійна
наявність в організмі вільних радикалів є необхідною
складовою при транспортуванні електронів у дихальному ланцюзі, індукції утворення пор у мітохондріальних мембранах тощо. Таким чином, процеси окиснення за участі активованих кисневих метаболітів

виконують функції міжклітинних та внутрішньоклітинних месенджерів, модуляторів та індукторів у
біохімічній регуляції і реалізації метаболічних процесів (Khariv et al., 2016; 2017).
Вільно-радикальне пероксидне окиснення практично на всіх етапах свого перебігу утворює ряд продуктів, які є результатом взаємодії вільних радикалів як
між собою, так і з біологічними макромолекулами
(Lavryshyn et al., 2016; Studenok et al., 2021). Так, при
ВРПО разом з активними формами кисню (АФК)
утворюються й інші активні радикали (пероксиди,
епоксиди, альдегіди, кетони, спирти, діальдегіди та
ін.), які здатні ковалентно взаємодіяти з окремими
функціональними групами білків, що приводить до їх
полімеризації і руйнування амінокислотних залишків,
особливо тих, які містять SH-, SCH3-групи цистеїну,
метіоніну, NH-групи лізину тощо. Усе це може викликати модифікацію білків, у тому числі ензимів,
зміну їхньої активності, руйнування біоантиокиснювачів (вітамінів, убіхінону, стероїдних гормонів тощо), зміну фосфоліпідного складу, появу в гідрофобній частині продуктів окиснення, які ініціюють процеси іонного транспорту, зміну конформації білків і
ліпідного складу, а звідси – структурних і функціональних властивостей мембран (Martyshuk et al., 2016;
2019; 2020; 2021).
Для зменшення негативної дії технологічного
стресу у поросят розробляють та впроваджують ефективні та економічно вигідні засоби (Kramarenko et al.,
2018; 2019). Особливо перспективним у даному напрямі є використання кормових добавок на основі
рослинної сировини. Є окремі повідомлення про стимулюючий вплив розторопші плямистої, метіфену,
Селену та вітамінів на активність антиоксидантної та
гепатопротекторної дії у поросят (Martyshuk & Hutyi,
2021). Однак комплексне застосування вказаних речовин у складі кормової добавки “Силімевіт” на антиоксидантний статус організму відлучених поросят на
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даний час у науковій літературі висвітлене недостатньо.
Саме тому метою проведених досліджень було
вивчити вплив кормової добавки “Силімевіт” на
рівень продуктів пероксидного окиснення ліпідів
організму поросят після відлучення.
Матеріал і методи досліджень
Досліди проводились на базі TOB “КОШЕТ” Мукачівського району Закарпатської області. Було сформовано дві групи поросят – контрольну (К) і дослідну
(Д) в кількості 10 особин у кожній групі, підібраних
за принципом аналогів – віком, породою і масою тіла.
У підсисний період поросята утримувалися під свиноматкою у спеціальних станках, мали постійний
доступ до матері, а з 5-добового віку – вільний доступ
до концентрованих кормів. Годівля тварин проводилась відповідно до норм для даного віку свиней. Перед проведенням досліджень здійснювали клінічнофізіологічне обстеження поголів’я поросят, враховували їхній загальний стан та активність при поїданні
корму. На 28 добу життя поросят відлучали від свиноматки та перегруповували з різних гнізд з метою
подальшого утримання у період відгодівлі та дорощування зі зміною структури раціону, що слугувало
технологічним стресом для організму тварин. Починаючи з 5-добового віку поросят усіх груп підгодовували престартерним комбікормом. Поросятам дослідної групи, починаючи з 21- до 40-добового віку додатково згодовували кормову добавку “Силімевіт” у
дозі 100 мг/кг маси тіла на добу.
Матеріалом для досліджень була кров, яку відбирали вранці, до годівлі тварин шляхом пункції краніальної порожнистої вени на 20 добу життя (період до
відлучення), на 25 добу життя (період до відлучення),
на 30 добу життя (2 доба після відлучення), на 35 добу
життя (7 доба після відлучення), на 40 добу життя
(12 доба після відлучення).
Вміст гідропероксидів ліпідів (ГПЛ) у плазмі крові
визначали за реакцією з тіоціанатом амонію за методом В. В. Мирончика (1998). Вміст ТБК-активних
продуктів – за методом Е. Н. Коробейникова (1989).
Експериментальні дослідження проводили відповідно до Закону України “Про захист тварин від жорстокого поводження” від 28.03.2006 р. та правил Європейської конвенції захисту хребетних тварин, які
використовуються в експериментальних та інших
наукових цілях, від 13.11.1987 р.
Аналіз результатів досліджень проводили за допомогою пакету програм Statistica 6.0. Вірогідність різниць оцінювали за t-критерієм Стьюдента. Результати
середніх значень вважали статистично вірогідними
при * – Р < 0,05, ** – Р < 0,01, ***– Р < 0,001
(ANOVA).

Результати та їх обговорення
Відомо, що проміжним етапом окиснення наявних
у ліпідах поліненасичених жирних кислот пероксидним шляхом є утворення гідроперекисів ліпідів, з
якими значною мірою пов’язана деструктивна дія
продуктів ПОЛ у клітині. Згідно з проведеними дослідженнями встановлено, що на 20-у добу досліду
рівень гідроперекисів ліпідів коливався у межах
0,48 ± 0,016 – 0,49 ± 0,013 ОЕ/мл. На 25-у добу досліду рівень проміжних продуктів ПОЛ у крові поросят
контрольної групи зріс на 41,7 %, а у дослідної групи
– на 16,3 % щодо початкових величин. У 30-добових
поросят контрольної та дослідної груп встановлено
зниження рівня гідроперекисів ліпідів у їхній крові.
Найнижчий рівень проміжних продуктів був у крові
дослідної групи поросят, де порівняно з контролем
він знизився на 20,8 %.
На 35-у добу досліду встановлено зростання рівня
гідроперекисів ліпідів у крові поросят контрольної
групи, тимчасом як у крові дослідної групи даний
показник знижувався.
Вірогідне зниження досліджуваного показника у
крові дослідних поросят спостерігали з 35-ї доби досліду, де порівняно з контрольною групою поросят
рівень гідроперекисів ліпідів знизився на 40,6 %, а на
40 добу – на 52 % відповідно.
При дослідженні рівня кінцевих продуктів ПОЛ
встановлено зростання рівня ТБК-активних продуктів
у крові поросят контрольної групи на 13,7 %, а у дослідної групи – на 1,8 % стосовно початкових величин.
При згодовуванні кормової добавки “Силімевіт”
поросятам дослідної групи після відлучення встановлено зниження рівня ТБК-активних продуктів у їхній
крові протягом усього досліду. Так, на 30-у добу досліду рівень кінцевих продуктів ПОЛ у крові поросят
дослідної групи вірогідно знизився на 15,6 % щодо
контрольної групи. На 35- і 40-у доби досліду рівень
ТБК-активних продуктів у крові дослідної групи поросят був найнижчим і порівняно з контрольною групою він знизився на 23 і 22,5 % відповідно.
Отже, згодовування поросятам дослідної групи кормової добавки “Силімевіт” сприяло пригніченню
процесів пероксидного окиснення ліпідів в організмі
тварин та запобіганню розвитку оксидаційного стресу.
Таким чином, результати застосування кормової
добавки “Силімевіт” поросятам при відлученні показали виражену антиоксидантну дію. Складники кормової добавки безпосередньо взаємодіяли з активними формами кисню та вільними радикалами, запобігаючи розвитку оксидаційного стресу. Варто також
зазначити, що складники кормової добавки діють як
синергісти і тому вони більше пригнічували процеси
пероксидного окиснення ліпідів. Застосування кормової добавки “Силімевіт” поросятам за умов розвитку
оксидаційного стресу сприяло потрійному захисту
клітини від дії агресивних вільних радикалів, а саме:
подвійному захисту мембрани клітини як із зовнішнього, так і з внутрішнього боку та захисту всередині
клітини.
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Рис. 1. Вміст гідроперекисів ліпідів у крові поросят за дії кормової добавки “Силімевіт”

Рис. 2. Вміст ТБК-активних продуктів у крові поросят за дії кормової добавки “Силімевіт”
Наші дослідження підтвердили дані інших авторів
про те, що вітаміни, а також розторопша плямиста
здатні безпосередньо діяти як антиоксиданти, а саме:
бути донорами електронів для вільних радикалів,
перетворюючи останні на молекулярні речовини,
обриваючи цим самим ланцюг вільнорадикальних
реакцій і знижуючи в організмі тварин кількість продуктів ПОЛ та окисної модифікації протеїнів
(Stojanovskyj & Ogrodnyk, 2016; Sobolev et al., 2017).
Висновки
Технологічний стрес відлучення поросят від свиноматок супроводжується поетапним вірогідним посиленням процесів пероксидного окиснення ліпідів.
Згодовування кормової добавки “Силімевіт” поросятам після відлучення сприяло зниженню вмісту проміжних і кінцевих продуктів пероксидного окиснення

ліпідів: гідроперекисів ліпідів – на 52 % (Р < 0,001) і
ТБК-активних продуктів – на 22,5 % (Р < 0,01).
Перспективи подальших досліджень. У подальшому планується дослідження впливу кормової добавки
“Силімевіт” на імунний статус організму поросят при
відлученні.
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Natural watercourses, their forage base, and ichthyofauna of the Carpathian Biosphere Reserve of
the Transcarpathian region have been studied. Information on the species composition is given, the
names and genus of some of the specimens are specified. The systematic structure is reflected, the
functional role of roundworms and fish in the studied ecosystem, dominant and endangered species are
determined. Their geographical distribution in different zones of watercourses, structural-comparative
analysis with the species registered in the Transcarpathian region are carried out. It is established: a
characteristic feature of the ichthyocenosis is the presence of a significant number of salmon and
aboriginal species. The urgency of research – global warming, human activities change the
hydroecosystem of the reserve, have a negative impact on aboriginal fish species, which are indicators of
changes in hydrological regime and microclimate, lead to the settlement of their areas indigenous. In
total, we recorded 42 species belonging to 7 series, 11 families, 33 genera in the studied water areas.
Additionally, 12 undescribed were identified. The growth of the total number of species by 66.67 % was
due to allochtons. Emphasis was placed on the need for further genetic research, which could be a
source of additional information on fish biodiversity in the Carpathian Biosphere Reserve and in the
Tisza River, a tributary of the Danube.
Key words: Carpathian Biosphere Reserve, natural watercourses, ichthyofauna, global warming,
ecosystem.

Водотоки Карпатського біосферного заповідника як середовище існування,
відтворення і збереження генофондових ресурсів риб
В. П. Терпай
Закарпатська науково-дослідна станція лососівництва та відтворення зникаючих риб Інституту рибного
господарства НААН, м. Мукачеве, Закарпатська область, Україна
Досліджено природні водотоки, їхню кормову базу та іхтіофауну Карпатського біосферного заповідника Закарпатської області. Подано відомості про видовий склад, уточнено назви і родову належність частини екземплярів. Відображено систематичну
структуру, визначено функціональну роль круглоротих і риб у досліджуваній екосистемі, домінуючі та зникаючі види. Здійснено їх
географічний розподіл у різних зонах водотоків, структурно-порівняльний аналіз із видами, що зареєстровані в Закарпатській
області. Встановлено: характерна особливість іхтіоценозу – наявність ще досить значної кількості лососевих і аборигенних
видів. Актуальність досліджень – глобальне потепління, діяльність людини змінюють гідроекосистему заповідника, чинять негативний вплив на аборигенні види риб, які є індикаторами змін гідрологічного режиму і мікроклімату, призводять до заселення
їхньої територій алохтонними. Загалом у досліджуваних акваторіях ми зафіксували 42 види, що належать до 7 рядів, 11 родин, 33
родів. Додатково ідентифікували 12 неописаних. Ріст загальної кількості видів на 66,67 % відбувся за рахунок алохтонів. Наголо-
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шено на необхідності подальших генетичних досліджень, що може бути джерелом додаткової інформації про біологічне різноманіття риб у Карпатському біосферному заповіднику і у ріці Тиса, притоці Дунаю.
Ключові слова: Карпатський біосферний заповідник, природні водотоки, іхтіофауна, глобальне потепління, екосистема.

Вступ
Територія шести масивів Карпатського біосферного заповідника (КБЗ) вирізняється максимальними
(Мараморошський, Чорногірський, Свидовецький) і
доходить майже до мінімальних (Долина Нарцисів)
орографічних висот серед іхтіофауністичних районів,
це найзволоженіший, з найгустішою гідромережею
регіон України та Європи. Кузій – Трибушанський і
Мараморошський прилягають до центральної садиби
та річки Тиси. Більша частина їхнього водного дзеркала утворена системою гірських потоків і річок зі
швидкою нерівномірною течією, порогами, з чітко
вираженими меандруючими руслами. Належать до
басейнів Чорної Тиси, Білої Тиси, Тересви, Тереблі,
Кісви, Тиси. Виступають оселищем гідробіонтів, у
тому числі й іхтіофауни, яка є ключовою та бере активну участь у кругообігу речовин еталонної екосистеми КБЗ. Вона характеризується досить високою
різноманітністю, доброю збереженістю, водночас
надзвичайно чутлива до глобальних змін клімату і
діяльності людини. Крім того, є важливим аспектом
охорони біорізноманіття, визначальною у функціонуванні гідробіоценозів не лише КБЗ, а й рік Тиса та
Дунай. Однак аналіз наукових джерел показав, що
питанню вивчення особливостей і стану іхтіофауни
заповідника приділяється мало уваги. Відомості щодо
видів вкрай обмежені. Наприклад, перше ґрунтовне
дослідження рибних зведень розпочато у 90 роках
минулого століття з виконанням проекту Глобального
екологічного фонду “Збереження біорізноманіття
Карпат” і оформлено книгою “Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника”, Київ, 1997, у
додатку наведено 23 види круглоротих і риб. Нові
роботи (Ф. Гамор, 2016; Я. Довганич та ін., 2019)
інформують про поширення відповідно 26 і 30 видів.
Водночас, у зв’язку з особливим природоохоронним
статусом, дослідження стану окремого компоненту
водної екосистеми КБЗ іхтіофауни потребує систематизованих відомостей щодо чисельності, співвідношення різних видів, вертикальної та просторової
структури. Має теоретичне і практичне значення у
встановленні основних закономірностей її організації,
що важливо для прогнозування змін в окремих біотопах. Дозволяє оцінити функціонування екосистеми
водойм заповідника, яке відбувається за участі, починаючи від найпростіших водних організмів бактерій
та водоростей і закінчуючи однією із верхніх ланок
трофічного ланцюга водних біоценозів рибами, земноводними та деякими наземними тваринами. Відтворювальні можливості популяцій аборигенних, раритетних і лососевих риб як ядра генофондових ресурсів
річкової екосистеми Верхньо-Тисянського рибовідтворювального комплексу (Terpai, 2018), що забезпечує цінною іхтіофауною ріки Тиса та Дунай.

Таким чином метою даної роботи було вивчити і
встановити сучасний видовий склад та систематику,
таксономію, номенклатуру і на цій основі впорядкувати новий перелік міног і риб природних водотоків
масивів КБЗ. Проаналізувати географічний розподіл,
зміни, визначити домінуючі види, функціональну
роль іхтіоценозу у досліджуваній екосистемі.
Матеріал і методи досліджень
Дослідження проводили протягом 2017 – першої
половини 2020 років екосистем проточних водойм
Свидовецького (СВ); Чорногірського (ЧО); Мараморошського
(МР);
Угольсько-Широколужанського
(УШ); Кузій-Трибушанського (КТ); Долини Нарцисів
(ДН) масивів КБЗ. В процесі роботи використано маршрутно- експедиційні методи польових досліджень,
спостереження, порівняння, контент – аналіз наукових
джерел. Літопис природи КБЗ, том 1–45, інші документи та опитування працівників єгерської служби. Вилучений від браконьєрів улов інспекторами та матеріали
Управління державного агентства рибного господарства у Закарпатській області. Результати вивчення нами
іхтіофауни басейну ріки Тиса (Terpai, 2018; Terpay,
2019). Cистематичне положення, латинські й українські
назви риб і круглоротих подано за Мовчан Ю. В.
(Movchan, 2011), Турянин І. І. (Turianyn, 1982), Міжнародним
кодексом
зоологічної
номенклатури
(Mizhnarodnyi kodeks zoolohichnoi nomenklatury, 2003).
Результати та їх обговорення
В адміністративному плані КБЗ з лотичними гідроекосистемами знаходиться в межах високогір’я
Рахівського і Тячівського та низовини Хустського
районів Закарпатської області. Розглянута територія
належить до збережених і малопорушених, з властивим біотичним (3513 видів фауни) й ландшафтним
різноманіттям. В її природних водотоках з певними
фізіологічно обумовленими коридорами відбувається
розвиток іхтіофауни – за температурою води, мінералізацією, газовим режимом, рН, вмістом біогенних,
токсичних елементів, станом кормової бази та ін.
Тому надаємо коротку характеристику місця мешкання типових представників. Встановлено, середня густота досліджуваної річкової мережі 2 км/км². Охоплює гірську, крім Хустянки, частину басейну річок
Чорна Тиса, Біла Тиса, Тересва, Теребля, Кісва і нараховує 240 потоків та річок першого–п’ятого порядку
загальною довжиною 551,8 км, що пов’язано з геологічними, орографічними особливостями будови території. Самі вони не входять, лише протікають в окремих місцях або по межах заповідних ділянок чи на
невеликій відстані від них і впадають у головну артерію краю Тису (таблиця 1).
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Таблиця 1
Дані про водотоки Карпатського біосферного заповідника в розрізі масивів
Висота витоку, м н. р. м.
найвищого
найнижчого

Кількість
допливів

Довжина в межах КБЗ, км

Свидовецький

49

125,2

1640

750

Чорногірський

33

114,5

1800

930

Мараморошський

34

76,4

1880

780

Кузій-Трибушанський
УгольськоШироколузький
Долина Нарцисів
Разом

32

49,2

1400

660

91

175,5

1400

490

1
240

11,0
551,8

520
-

180
-

Назва масиву

Живлення усіх дощове, талими водами і частково
підземними джерелами. Для більшості характерний
порожисто-водопадний тип русла, середня швидкість
течії 1,5–2 до 3 м/сек. Падіння у високогір’ї (700–
1300 м над рівнем моря) сягає 100 м/км, при виході з
гір 10–20 м/км. Добре виражений паводковий режим з
різким коливанням стоку води. Чітко виділяються
2 максимуми (березень-квітень, листопад-грудень) та
2 межені. Розподіл річного стоку: літо – 41–53 %,
весна – 10–22, осінь – 11–15, зима – 18 %. За сучасним
гідрологічним районуванням, за умовами річного
стоку води на основі кривих Ендрюса належить до
Карпатського гідрологічного району – показники,
середнє / інтервал М модуль стоку л/с км² 19,6; Сv
0,32 (Horbachova & Khrystiuk, 2016), верхів’я річки
Мокрянка л/с км² 40. Льодовий покрив утворюється в
кінці грудня, першій половині січня. Вода водотоків,
що впадають у Білу Тису більш мінералізована, ніж
тих, які впадають у Чорну Тису за рахунок аніону
НСО3-, здебільшого гідрокарбонатно – кальцієва,
рідше – гідрокарбонатно-натрієва або гідрокарбонатно-магнієва, першого, другого, іноді третього типів,
прісна. Загальна кількість іонів 19,4 – 396,2 мг/дм³.
Жорсткість 0,18 – 2,7 Тиса та 3,1 мг-екв/дм³ Хустець,

Впадають у ріку
Тиса
Ч. Тиса
Кісва
Б. Тиса
Б. Тиса
Тиса
Тиса
Тересва
Теребля
Тиса
-

тобто м’яка, крім потоків Заноговий, Соколине Бердо,
Полонинський (4,75–5,15 мг-екв/дм³) середньої жорсткості. Вміст розчинених сполук заліза – 0,008 –
0,3 мг/дм³, нітратів – 0,75–5,6 мг/дм³. Концентрація
розчиненого кисню у воді вище села Чорна Тиса
13,1 мг/дм³, біологічне споживання кисню БСК5
1,7 мг/дм³, значення водневого показника рН становить 8,0.
Активні температури по течії Тиси розподіляються
таким чином: на вершинах витоку 1000®С, південно –
західних схилах 1500–2000®С, передгір’ї – 2500®С.
Опади випадають, навпаки, високо в горах відповідно
2400, тобто 2 середньорічні норми та 900–1400 мм на
території КБЗ.
Основна кормова база риб сформована угрупуваннями донних водоростей і безхребетними. Кількісні
показники фітопланктону за чисельністю коливаються
від 23,0 до 313 тис. кл/дм³, за біомасою 0,045–
0,530 мг/дм³. Мінімальні значення чисельності, біомаси
і видового багатства у високогірних водотоках, максимальні – в передгірних, низинних. Донні безхребетні
розміщуються також залежно від висоти протікання
водотоку над рівнем моря, середні показники наведено
у відсотках до загальної чисельності (табл. 2).

Таблиця 2
Питома маса від загальної чисельності донних безхребетних у водотоках басейну і річці Тиса, %
Донні безхребетні
Веснянки і амфіподи
Німфи поденки
Веснянки
Німфи веснянок
Рівноногі раки
Личинки ручейників
Комарі-дзвінці
Личинки комарів-дзвінців
Брюхоногі молюски
Малощитинкові черви
Інші
Всього

>800
26,0
18,0
26,0
15,0
8,0
5,0
2,0
100,0

Зона водотоку, висота над рівнем моря,м
800 – 300
300 – 150
1,0
31,0
21,0
8,0
13,0
20,0
28,0
35,0
21,0
5,0
7,0
8,0
2,0
100,0
100,0

З макрозообентосу ефемероптери переважають у
Чорній та Білій Тисі, Тисі, Говерлі (23–62 %), трихоноптери домінують в річках Тиса, Брустурянка, Красна, Мокрянка (39–59 %), амфіподи в р. Мала Уголька

<150
6,0
6,0
22,0
28,0
22,0
16,0
100,0

(41–52 %). За показниками біомаси малопродуктивні
Теребля, Тересва, Чорна Тиса (2,96–9,50 г/м), середньопродуктивні Говерла, Біла Тиса, Брустурянка,
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Мокрянка, Красна (10,22–17,58 г/м), високопродуктивні Тиса, Мала Уголька (19,47–83,84 г/м).
Підсумовуючи наведене, бачимо, що зазначені обставини мають вплив на формування видової насиченості, поширення та динаміку чисельності окремих
популяцій іхтіофауни КБЗ. Ці суто водні істоти належать до хребетних, пойкілотермних тварин (підтип
Vertebrata), що включає клас круглоротих (Cyclostomata) і кісткових риб (Osteichthyes). Тіло має зовнішній скелет, утворений лускою. Запліднення зовнішнє.

Наші дослідження виявили деякі відмінності від
описаних у літературі, доказали присутність у КБЗ 34
видів круглоротих і риб, зарахованих до автохтонних.
У таблиці 3 наводимо уточнений та конкретний видовий склад в розрізі масивів. Наукові назви включаючи
латинські, приведені у відповідність до вимог “Міжнародного кодексу зоологічної номенклатури, 2003”
таксономічного статусу.

Таблиця 3
Інвентаризаційний список автохтонних міног і риб водотоків КБЗ в розрізі масивів
Таксономічний статус, назва виду (українською, латинською)
1

2
3
4

5

6

7
8

9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Рід Зубата мінога – Eudontomyzon Regan, 1911
Мінога карпатська – E.danfordi Regan, 1911
Ряд лососеподібні – Salmoniformes Bleeker, 1859
Родина лососеві – Salmonidae Cuvier, 1816
Рід Харіус – Thymallus Cuvier, 1829
Харіус європейський – T. thymallus L.,1758
Лосось дунайський – H. hucho – Linnaeus,1758
Рід Лосось - Salmo Linnaeus, 1758
Форель струмкова – S. trutta m. fariо L., 1758
Ряд щукоподібні – Esociformes Bleeker, 1858
Родина щукові – Esocidae Cuvier, 1816
Рід Щука – Esox Linnaeus,1758
Щука звичайна – E. luceus Linnaeus,1758
Ряд тріскоподібні – Gabiformes Goodrich, 1909
Родина миневі – Lotidae Bonaparte, 1837
Рід Минь – Lota Oken, 1817
Минь річковий – L. lota Linnaeus, 1758
Ряд скорпеноподібні – Scorpaeniformes Risso, 1826
Родина рогаткові – Cottidae Bonaparte, 1831
Рід Бабець – Cottus Linnaeus, 1758
Бабець строкатоплавцевий – C. poecilopus H., 1837
Бабець європейський – C. gobio Linnaeus, 1758
Ряд окунеподібні – Perciformes Bleeker, 1859
Родина окуневі – Percidae Cuvier, 1816
Рід Окунь прісноводний – Perca Linnaeus, 1758
Окунь звичайний – P. fluviatilis Linnaeus, 1758
Рід Чоп – Zingel Cloguet, 1817
Чоп великий – Z.zingel Linnaeus, 1766
Чоп малий – Z.streber Siebold, 1863
Рід Йорж – Gumnocephalus Bloch, 1793
Йорж звичайний – G. cernuus Linnaeus, 1758
Ряд коропоподібні – Cypriniformes Goodrich, 1909
Родина коропові – Cyprinidae Fleming, 1822
Рід Головень – Sgualius Bonaparte, 1837
Головень європейський – S. cephalus L.,1758
Рід Ялець – Telestes Bonaparte, 1840
Ялець-андруга закарпатський L. Souffia agassii Valensiennes, 1844
Ялець-андруга європ. T.souffia Risso, 1827
Рід Плітка – Rutilus Rafinesgue, 1820
Плітка – R.virgo Heckel 1852
Плітка звичайна – R. rutilus Linnaeus,1758
Рід Краснопірка – Scardinius Bonaparte, 1837
Краснопірка звич. – S.erythrophthalmus L. 1758
Рід Підуст – Chondrostoma Agassiz, 1832
Підуст звичайний C. nasus Linnaeus, 1758
Рід Бистрянка – Alburnoides Jeitteles, 1861
Бистрянка звичайна – A. bipunctatus Bloch, 1782
Рід Верховодка – Alburnus Rafinesgue, 1920
Верховодка звичайна – A. alburnus Linnaeus, 1758
Рід Гольян – Phoxinus Rafinesgue, 1820
Гольян звичайний – P. phoxinus Linnaeus, 1758

Назва масивів
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Рід Пічкур – Gobio Cuvier, 1816
Пічкур звичайний – G. gobio Linnaeus, 1758
Пічкур карпатський – G.carpathicusVladykov, 1925
Пічкур дунайський – G.uranoscopus Agassiz, 1828
Білоперий пічкур дунайський – Romanogobio vladykovi Fang, 1943
Рід Марена – Barbus Cuvier, 1816
Марена звичайна – B. barbus Linnaeus,1758
Марена дунайсько-дністровська B.petenyi Heckel, 1852
Рід Карась – Carassius Jarocki, 1822
Карась звичайний – C. carassius Linnaeus,1758
Рід Лин – Tinca Cuvier, 1816
Лин звичайний – T. tinca Linnaeus, 1758
Родина в’юнові – Cobitidae Swainson, 1839
Рід Щипавка – Cobitis Linnaeus, 1758
Щипавка звичайна – C. taenia Misgurnus
Щипавка гірська – C. aurata De Filippi, 1863
Рід В’юн – Misgurnus La Cepede, 1803
В’юн звичайний – M. fossilis Linnaeus,1758
Родина баліторові, річкові слижі – Balitoridae Swainson, 1939
Рід Вусатий слиж – Barbatula Linck, 1790
Вусатий слиж європейський – B.barbatula, L. 1758

Варто зазначити, що автохтонна іхтіофауна КБЗ
характеризується в основному первозданністю складу
угрупувань та видів сформованих еволюційно і дотепер залишається порівняно природним, наявністю 8,
82 % лососевих. Проте виявлено деяке виснаження
рибних запасів. А зменшення чисельності популяції
від ефективного до критичного рівня супроводжується погіршенням важливих біологічних показників,
виживаності зародків, личинок, швидкості росту,
ефективності засвоюваності корму, призводить до
втрати контролю і регуляції генотипової та фенотипової мінливості. Тому так важливо мати ефективну
чисельність аборигенних популяцій, при яких вони
можуть підтримувати високий рівень генетичного
різноманіття, забезпечити цинотичну повночленність,
екосистемну цілісність, біомну репрезентативність.
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Варто зазначити, що, крім аборигенних, виявлено
нові, нехарактерні види – 8 атипових таксонів (табл. 4),
що пов’язано з інтродукцією, інвазіями, господарською
діяльністю людини, кліматичними змінами. Зокрема,
після 2000 року у високогір’ї Карпат температура найтеплішого місяця збільшилась приблизно на 2 °С порівняно зі стандартною кліматичною нормою (Kanarskyi,
2016). Змінюється хімізм води через випадання кислотних атмосферних опадів. Протікаючи через або недалеко від 18 поселень із населенням близько 100 тис.
осіб, зазнають погіршення санітарного стану. Відбувається неконтрольоване потрапляння у природні водотоки із розміщених вздовж берегів Чорної Тиси господарств з розведення і вирощування микіжі прісноводної й інших невластивих риб та демонстраційного іхтіологічного господарства КБЗ.

Таблиця 4
Інвентаризаційний список алохтонних видів риб водотоків КБЗ в розрізі масивів
№
за/п

1

2
3
4
5
6

7
8

Таксономічний статус, назва виду
(українською, латинською)
Ряд лососеподібні – Salmoniformes Bleeker, 1859
Родина лососеві – Salmonidae Cuvier, 1816
Рід Тихоокеанська форель – Parasalmo Vladykov, 1972
Микіжа прісноводна (форель райдужна)– Parasalmo mykiss Walbaum, 1792
Ряд коропоподібні – Cypriniformes Goodrich, 1909
Родина коропові – Cyprinidae Fleming, 1822
Рід Товстолобик білий – Hypophthalmichthys Bleeker, 1859
Товстолобик білий амурський – H. molitrix Valenciennes, 1844
Рід Короп – Cyprinus Linnaeus,1758
Короп звичайний – C. carpio Linnaeus,1758
Рід Карась – Carassius Jarocki, 1822
Карась китайський – C. auratus Linnaeus,1758
Карась сріблястий – C. gibelio Bloch, 1782
Рід Чебачок – Pseudorasbor Bleekera, 1859
Чебачок амурський – P. parva Temminck et Schlegel, 1846
Ряд окунеподібні – Perciformes Bleeker, 1859
Родина центрархові – Centrarchidae Bleeker, 1859
Рід Сонячна риба – Lepomis Rafinesgue, 1819
Сонячна риба синьозяброва – L. gibbosus L, 1758
Родина головешкові – Odontobutidae Hoese et Gill, 1993
Рід Головешка – Perccottus Dybowski, 1877
Головешка ротань – P. glenii Dybowski, 1877
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Частка туводних, нетипових, риб складає 19,05 %.
Присутні вселенці накладають певний відбиток, займаючи місця мешкання аборигенів, витісняючи їх з
власної екологічної ніші. Вони конкуренти за спектром живлення. Пластичні, термостійкі у зимовий і
літній періоди, невибагливі до гідрохімічного складу
водойм та освоюють абсолютно нові для себе ареали
внаслідок експансії (Terpay, 2019). Поряд з цим головешка ротань, сонячна риба синьозяброва, чебачок
амурський, микіжа прісноводна інтенсивно поїдають
ікру та мальків раритетних і цінних іхтіоценозів.
Загалом у досліджуваних акваторіях від 180 до
1880 м н. р. м. ми зафіксували 42 види круглоротих і
риб, які належать до 7 рядів, 11 родин, 33 родів. Додатково ідентифікували 12 неописаних. Ріст загальної
кількості видів на 66,67 % відбувся за рахунок алохтонів. Зважаючи на їхню здатність акліматизуватися
та натуралізуватися, вони дуже небезпечні для екосистеми КБЗ. Наведені дані можуть змінюватися в міру
подальшого вивчення, проведення ревізії та завдяки
використанню сучасних біохімічних і генетичних
досліджень.
Порівняльний аналіз отриманих результатів і літературних джерел показав, що у водотоках КБЗ мешкає
54,54 % видового складу риб та круглоротих від наявних в Закарпатській області. Раритетний іхтіофонд
досліджуваної території вирізняється наявністю малочисельної групи видів національного рівня раритетності та значною групою регіонально рідкісних видів. Серед них 11 таксонів занесено до Червоної книги
України, 2009 та 17 – до Червоної книги Закарпаття,
2011. Отже, можна констатувати, що теперішній природоохоронний статус достатній для природної саморегуляції та відтворення чисельності, збереження
вказаних і аборигенних популяцій in situ.
В процесі роботи з’ясували: незалежно від масиву
КБЗ, домінуючий комплекс складають індиферентні

до швидкої течії аборигени, котрі здійснюють сезонні
міграції. Особини іхтіоценозу зберігають просторове
розміщення, видно, це пов’язано з відповідною диференціацією біотопів, перепадами висот, якістю та
температурою води, гідрологічними особливостями,
кормовою базою та іншими чинниками. Високогірні
простори заселені стенотермними холодолюбними,
майже ідентичними із тими, що не входять у територію КБЗ. Значну цінність становлять окремі види. З
цієї причини встановлено екологічну амплітуду форелі струмкової та харіуса європейського відповідно від
500–550 і 300 м над рівнем моря (м н. р. м.) до 1280 і
850 м н. р. м. Вони дуже вимогливі до кисневого і
температурного режимів, мають плями та незвичайне
забарвлення. За кількістю кисню, необхідного для
нормального життя і розвитку, струмкова форель
належить до мегаоксифільних – 7–11 О2 см³/л, харіус
європейський до мезооксифільних – 5–8 О2 см³/л.
Менш вимогливі олігооксифільні – 3–5 см³/л – дунайський лосось, щука, окунь звичайний. Витримують
понижений рівень 0,5–2,0 см³/л короп, карась, лин,
в’юн.
На масивах КБЗ фауна риб розподіляється доволі
нерівномірно. Максимальна різновидність спостерігається у КТ і нараховує 34 види, мінімальна у ДН – 17,
з яких 41,18 % алохтонні, за можливості запливу в
річку Хустянку з Тиси та річки Ріка 31 виду. Але урбанізований фрагмент русла р. Хустянка в межах м.
Хуст цьому чинить перепони. Безперервний скид
господарсько-побутових і промислових вод утворив
своєрідний екологічний замок, насичений біогенними,
органічними та токсичними сполуками.
Провідним показником систематичної структури
іхтіофауни є кількість родин, який відображає головні
властивості комплексу (табл. 5).

Таблиця 5
Систематична структура іхтіофауни КБЗ
№ за/п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Всього

Автохтонні види
кількість видів
назва родин
абсолютна
%
міногові
1
2,94
лососеві
3
8,82
щукові
1
2,94
миневі
1
2,94
рогаткові
2
5,88
окуневі
4
11,76
коропові
18
52,96
в’юнові
3
8,82
баліторові
1
2,94
34
100,00

Як видно з наведених даних, конспект досліджуваних круглоротих і риб нараховує 11 родин. Акцент
робимо на автохтонному та унікальному, раритетному
різноманіттю. Перше місце в родинному спектрі серед
автохтонних посідають коропові – 18 видів, або
52,96 %. Висока позиція окуневих. Наступне положення розділили лососеві із в’юновими, родини налічують по 3 види і займають 8,82 % кожна. Алохтонні,

Алохтонні види
кількість видів
назва родин
абсолютна
%
1
12,50
центрархові
1
12,50
5
62,50
головешкові
1
12,50
8
100,00

маючи 4 родини, налічують 8 видів, масовішою виявилась також родина коропових (5; 62,50 %) і в абсолютному, і у відсотковому плані.
Висновки
1. Іхтіофауністичне дослідження у межах природних водотоків КБЗ дозволило встановити – його малі
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річки і потоки стали основними резерватами для аборигенних і лососевих риб, які тут вегетують та складають фонове видове різноманіття. Певний підсумок
вивченості іхтіофауни, уточнення назв може бути
покладено в основу єдиної номенклатури міног і риб
водотоків КБЗ. Засвідчено порівняно добру репрезентативність видів – 54,54 % від усіх, що мешкають у
водоймах Закарпатської області.
2. Природоохоронна екоструктура, збережені оселища створюють необхідні умови розвитку лососевим, рідкісним, зникаючим та раритетним рибам –
найвразливішій складовій іхтіофауни – розселюватися
їм у води інших територій. Завдяки цьому опис нових
видів риб допоможе більш повно представити функціонування екосистеми КБЗ і зрозуміти, які кроки
потрібно зробити для збереження біорізноманіття,
оскільки заповідник є ядром генофондових ресурсів
перерахованих видів для річкової екосистеми Верхньо-Тисянського рибовідтворювального комплексу
ріки Тиса.
3. Досить високе положення у спектрі таксонів
лососевих підтверджує чистоту вод КБЗ, включаючи
верхів’я приток і самої річки Тиса. Присутність карася сріблястого та інших риб з високою екологічною
валентністю вказує на погіршення якості води за гідрохімічними і еколого-токсикологічними показниками (Romanenko & Medovnyk, 2017). Зміщення систематичної структури риб на нижчих ділянках Тиси
свідчить про антропогенний вплив.
4. Природна структура іхтіофауни забезпечує стійкість і стабільність функціонування не тільки гідро-, а
й екосистеми КБЗ. За умови підтримання хоча б теперішнього гідрохімічного режиму можна зберегти
наявну чисельність видів і популяцій у найближчій
перспективі. Розуміння змін структури іхтіопопуляцій, видового різноманіття від змін абіотичних умов
та інвазії сторонніх видів риб є важливим для науковців і екологів, дозволяє прогнозувати належний стан
охорони водних екосистем заповідника в конкретний
момент.
5. Систематичний моніторинг виступає однією з
важливих складових у існуванні, збереженні, відновленні генофондових ресурсів риб та біоти КБЗ, тому
можна рекомендувати проведення таких досліджень

на інших природно-заповідних територіях області та
Карпатського регіону.
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The productivity of pond fish, in particular carp, largely depends on the intensity of use of aquatic
bioresources. The aim of the study was to investigate the effect of “Amiksyn” on the immunological
parameters of carp fish, namely: the number of T- and B-lymphocytes, immunoglobulins, the level of
circulating immune complexes, lysozyme, phagocytic activity and bactericidal activity of serum. 10 fish were
selected for hematological and biochemical studies. The research was conducted in the aquarium of the
Department of Aquatic Bioresources of Stepan Gzhytskyi NUVMB Lviv. Fish were kept in the pool for 21
days to adapt to the new conditions, and at the beginning of the series of experiments were placed in
aquariums with a volume of 200 liters. Aeration and mechanical filtration of water were provided in the
tanks. The temperature during the experiments fluctuated slightly and was 18 ± 1.5 °C. The main
hydrochemical parameters corresponded to fish farming standards. In order to adjust the immune response,
and thus prevent possible manifestations of fish damage by pathogens, we studied the possibility of using the
immunostimulant “Amiksyn”, which was used for 5 – 10 – 15 – 20 days and then dosing 5 – 10 – 15 mg/kg
body weight Pisces. The use of “Amiksyn” at a dose of 10 mg/kg of fish weight four times during the fifteenday period with an interval of 5 days provided a decrease in the number of T-lymphocytes by 9.1 % and Blymphocytes by 23.0 %; caused the activation of non-specific resistance indicators, namely lysozyme activity
increased by 28.7 %, phagocytic activity of leukocytes increased by 14.0 % and bactericidal activity of
serum increased by 19.0 %. Therefore, to adjust the immune system and stimulate the metabolic processes
of fish in order to prevent the negative effects of various pathogens, the most optimal dose was 10 mg/kg of
fish weight within 15 days of use.
Key words: immune system, immunostimulants, carp, T- and B-lymphocytes, immunoglobulins, phygocytic activity, bactericidal activity of blood serum.

Вплив препарату “Аміксин” на імунний статус коропових риб
С. І. Кравець, О. В. Крушельницька
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів,
Україна
Продуктивність ставових риб, зокрема коропових, значною мірою залежить від інтенсивності використання водних біоресурсів. Метою роботи було вивчити вплив препарату “Аміксин” на імунологічні показники коропових риб, а саме: кількість Т- і Влімфоцитів, імуноглобулінів, рівень циркулюючих імунних комплексів, лізоциму, фагоцитарну активність та бактерицидну активність сироватки крові. Для проведення гематологічних та біохімічних досліджень відбирали по 10 рибин. Дослідження проводили в
акваріальній кафедри водних біоресурсів ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького. Рибу для адаптації до нових умов протягом 21 доби
утримували в басейні, на початку серії експериментів розміщали в акваріуми об’ємом 200 л. В ємкостях була забезпечена аерація
та механічна фільтрація води. Температура впродовж дослідів незначно коливалась і складала 18 ± 1,5 °С. Основні гідрохімічні
параметри відповідали рибницько-господарським нормативам. З метою коригування імунної відповіді, а отже профілактики
можливих проявів ураження риби патогенними агентами, нами проведено дослідження можливості застосування імуностимулятора “Аміксин”, який застосовували протягом 5 – 10 – 15 – 20 діб та за подальшого дозування препарату 5 – 10 – 15 мг/кг маси
риби. Застосування “Аміксину” в дозі 10 мг/кг маси риби чотириразово впродовж п’ятнадцятиденного терміну з інтервалом 5
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днів забезпечувало зниження кількості Т- лімфоцитів на 9,1 % та В- лімфоцитів на 23,0 %; зумовлювало активацію неспецифічних
показників резистентності, а саме активність лізоциму підвищилась на 28,7 %, фагоцитарна активність лейкоцитів підвищилась
на 14,0 % та бактерицидна активність сироватки крові підвищилась на 19,0 %. Отже, для корегування імунної системи та стимулювання обмінних процесів організму риби з метою профілактики негативного впливу різного роду патогенних чинників найбільш оптимальною виявилась доза 10 мг/кг маси риби протягом 15 діб застосування.
Ключові слова: імунна система, імуностимулятори, короп, Т- і В-лімфоцити, імуноглобуліни, фагоцитарна активність, бактерицидна активність сироватки крові.

Вступ
У зв’язку зі зростанням техногенного впливу на
середовище існування водних організмів і виникненням загрози для їхнього виживання параметри імунного статусу риби використовуються як показники
забруднення води (Kalyn et al., 2020; Butsiak et al.,
2021; Hrynevych et al., 2021; Rudenko et al., 2021;
Prychepa et al., 2021). Найбільш широко використовуються такі імунологічні параметри, як концентрація
лізоциму, антитіл і лейкоцитів у крові, а також тести
функціональної активності комплементу, макрофагів і
лімфоцитів. Антропогений вплив пригнічує функції
імунної системи риби або сприяє розвитку реакцій
гіперчутливості та аутоімунних реакцій через дисфункції механізмів регуляції імунної системи, тим самим беручи участь у порушенні гомеостазу організму
риби. У результаті спостерігається збільшення кількості хворої риби, зростання інтенсивності і екстенсивності ураженості риби паразитами, зміна сприйнятливості до умовно-патогенної мікрофлори кишечнику
(Zabotkina & Lapirova, 2003; Drohomyretska & Mazepa,
2008).
Організація імунної системи більшості риб багато
в чому передбачає організацію імунної системи вищих хребетних, і риби здатні до прояву всіх форм
імунної відповіді, що властиві ссавцям. Проте імунна
система риби більш лабільна і сприйнятлива до змін
зовнішніх умов. З одного боку, це призводить до того,
що в несприятливих умовах у риб знижується стійкість до умовно-патогенних і непатогенних симбіонтів і з’являється ризик захворювання інфекційними та
інвазійними хворобами, викликаними цими організмами (Onyskovets, 2012; Rudenko et al., 2019). З іншого боку, така чутливість імунної системи риби дає
можливість розробки нових, більш точних, швидких і
недорогих методів визначення стану середовища існування водних тварин, впливу техногенних факторів
на живі організми і характеру їхньої відповіді (Saha et
al., 2002; Kondrat'eva & Kitashova, 2002).
Метою роботи було вивчити вплив препарату
“Аміксин” на імунологічні показники коропових риб.
Матеріал і методи досліджень
Для проведення гематологічних та біохімічних досліджень відбирали по 10 рибин. Для досліджень
короп усіх груп був відібраний за принципом аналогів
(з урахуванням походження, живої маси, віку).
Дослідження проводили у акваріальній кафедри
водних біоресурсів ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького.
Рибу для адаптації до нових умов протягом 21 доби
утримували в басейні, на початку серії експериментів
розміщали в акваріуми об’ємом 200 л. В ємкостях

була забезпечена аерація та механічна фільтрація
води. Температура впродовж дослідів незначно коливалась і складала 18 ± 1,5 °С. Основні гідрохімічні
параметри відповідали рибницько-господарським
нормативам.
З метою коригування імунної відповіді, а отже
профілактики можливих проявів ураження риби патогенними агентами нами проведено дослідження можливості застосування імуностимулятора “Аміксин”,
який застосовували протягом 5 – 10 – 15 – 20 діб та за
подальшого дозування препарату 5 – 10 – 15 мг/кг
маси риби.
Визначення вмісту імуноглобулінів проводили за
допомогою простої радіальної імунодифузії за методом Манчіні. Визначення кількості Т- і Врозеткоутворюючих лімфоцитів крові цьоголіток
коропа проводили за методом Д. К. Новікова. Визначення активності лізоциму сироватки крові проводили
нефелометричним методом. Визначення фагоцитарної
активності лейкоцитів in vitro проводили методом за
Е. А. Коста і М. І. Стінки. Визначення циркулюючих
імунних комплексів проводили методом, що ґрунтується на вибірковій преципітації високомолекулярних
імунних комплексів, що містяться у сироватці крові,
поліетиленгліколем з молекулярною масою 6000 Да із
подальшим визначенням оптичної щільності шляхом
спектрофотометрування при λ = 450 нм
Аналіз
результатів
досліджень
проводили
за допомогою пакета програм Statistica 6.0. Вірогідність різниць оцінювали за t-критерієм Стьюдента.
Результати середніх значень вважали статистично
вірогідними при * – Р < 0,05 (ANOVA).
Результати та їх обговорення
Динаміку концентрації Т- та В- лімфоцитів коропа
при застосуванні препарату “Аміксин” наведено у
таблиці 1. Загальна концентрація Т-лімфоцитів коропа
починала вірогідно зменшуватися на 15-у добу досліду при застосуванні усіх запропонованих доз, а саме:
у дозі 5 мг/кг – на 9,4 %; 10 мг/кг – на 9,0 % та
15 мг/кг – на 10,9 %. При використанні препарату
протягом 20 діб – тенденція до зниження зберігалася.
Результати були такими: у дозі 5 мг/кг – на 9,1 %;
10 мг/кг – на 9,2 % та 15 мг/кг – на 11,1 %. Зміни вмісту Т-лімфоцитів крові порівняно із даними контрольної групи були такими: тенденція до зниження концентрації досліджуваного показника спостерігалася
протягом усього експерименту, проте ці результати не
були вірогідними.
Досліджуючи рівень активних Т-лімфоцитів крові
коропа при застосуванні препарату протягом п’яти діб
у кількості 5 мг/кг, встановили: результати були невірогідними протягом усього періоду дослідження.
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Таблиця 1
Концентрація Т- і В-лімфоцитів коропа при застосуванні препарату “Аміксин”, % (M ± m, n = 10)
Показники
загальні
Т-лімфоцити, %

В-лімфоцити, %

Доба

Контроль

0
5
10
15
20
0
5
10
15
20

46,2 ± 1,2
46,0 ± 1,6
45,5 ± 1,4
43,7 ± 1,3
43,2 ± 1,2
23,6 ± 1,4
23,5 ± 1,4
23,5 ± 1,1
24,9 ± 1,4
23,3 ± 1,1

доза 5 мг/кг
46,6 ± 1,2
46,9 ± 1,3
45,5 ± 1,3
42,2 ± 1,3
42,4 ± 1,2
23,5 ± 1,2
24,4 ± 1,4
23,1 ± 1,1
24,5 ± 1,4
23,3 ± 1,1

Порівнюючи отримані результати із даними,
отриманими на початку досліджень, тенденція до
зниження концентрації активних Т-лімфоцитів спостерігалася, проте вірогідними дані не були. Результати досліджень порівняно із контрольною групою на
п’ятнадцяту добу при застосуванні препарату були
такими: у дозі 10 мг/кг маси риби концентрація Тлімфоцитів зменшувалася на 7,5 %; у дозі 15 мг/кг
маси риби – на 9,1 %, на двадцяту добу – на 4,9 %
відповідно.

препарат “Аміксин”
доза 10 мг/кг
45,3 ± 1,3
43,8 ± 1,3
42,1 ± 1,2
41,2 ± 1,2
41,1 ± 1,2
19,9 ± 1,1
20,6 ± 1,1
18,1 ± 1,1*
19,7 ± 1,3*
20,1 ± 1,1

доза 15 мг/кг
45,2 ± 1,3
43,4 ± 1,2
42,2 ± 1,2
40,3 ± 1,2
40,2 ± 1,2
20,1 ± 1,1
21,4 ± 1,1
18,2 ± 1,1*
20,2 ± 0,7*
21,6 ± 1,1

Рівень кількості В-лімфоцитів у крові коропа при
застосуванні препарату у кількості 5 мг/кг маси риби,
наведені дані свідчать про тенденцію до зниження
вмісту В-лімфоцитів. При застосуванні препарату у
дозі 10 мг/кг маси риби концентрація В-лімфоцитів
крові порівняно із контрольною групою зменшувалася на 23,0 % на 10-у добу та на 20,9 % – на 15-у добу
експерименту.

Таблиця 2
Концентрація Т-лімфоцитів коропа при застосуванні препарату “Аміксин”, % (M ± m, n = 10)
Показники
активні
Т-лімфоцити, %

Т- хелпери, %

Т- супресори, %

Доба

Контроль

0
5
10
15
20
0
5
10
15
20
0
5
10
15
20

46,6 ± 1,1
45,3 ± 1,3
45,4 ± 1,6
46,5 ± 1,3
46,5 ± 1,3
33,5 ± 1,3
32,7 ± 1,5
32,2 ± 1,4
34,4 ± 1,4
34,1 ± 1,4
12,1 ± 0,7
13,4 ± 0,7
12,9 ± 0,7
11,2 ± 0,7
10,7 ± 0,9

доза 5 мг/кг
46,7 ± 1,1
45,3 ± 1,4
44,3 ± 1,4
44,7 ± 1,3
44,7 ± 1,3
32,0 ± 1,4
32,5 ± 1,5
31,4 ± 1,5
35,0 ± 1,1
35,2 ± 1,1
12,2 ± 0,8
12,2 ± 0,7
11,5 ± 0,7
11,1 ± 0,8
10,7 ± 0,9

При застосуванні “Аміксину” у дозі 15 мг/кг спостерігали зниження концентрації Т-лімфоцитів крові
порівняно із контрольною групою на 10-у добу – на
22,3 % та на 15-у добу – на 18,9 %. Результати досліджень В-лімфоцитів крові показали тенденцію до
зниження цього показника, але вони не були вірогідними.
Із таблиці 2 видно, що при застосуванні препарату
“Аміксин” спостерігалася тенденція до зниження
вмісту Т-хелперів, хоча вірогідними зміни не були.
Аналогічними були і зміни рівня Т-супресорів під
впливом “Аміксину”. Зниження їхнього рівня прослідковувалося, проте вірогідними вони не були. За ви-

препарат “Аміксин”
доза 10 мг/кг
44,4 ± 1,2
43,4 ± 1,2
42,1 ± 1,3
41,2 ± 1,2*
41,5 ± 1,2*
32,4 ± 1,1
32,0 ± 1,3
33,2 ± 1,1
35,3 ± 1,1
35,1 ± 1,1
11,3 ± 0,6
11,3 ± 0,5
11,3 ± 0,4
10,9 ± 0,8
9,3 ± 0,4

доза 15 мг/кг
44,5 ± 1,5
42,4 ± 1,3
43,3 ± 1,3
42,5 ± 1,2*
41,5 ± 1,0*
32,8 ± 1,1
32,7 ± 1,3
32,4 ± 1,1
35,6 ± 1,2
35,2 ± 1,2
11,5 ± 0,56
11,2 ± 0,6
10,7 ± 0,9
10,1 ± 0,7
10,6 ± 0,4

нятком двадцятого дня експерименту, коли при застосуванні препарату “Аміксин” у дозі 10 мг/кг, порівняно із початком досліджень, концентрація Т-супресорів
знизилась на 17,9 %.
Кількості Ig сироватки крові коропа (табл. 3) змінювалась аналогічно до динаміки γ-глобулінів. При
застосуванні препарату “Аміксин” у кількості 5 мг/кг
на 10-у добу експерименту вміст Ig становив 11,1 ±
0,5 г/л; на 15-у добу – 12,1 ± 0,7 г/л та на 20-у добу –
11,9 ± 0,7 г/л за достовірності Р < 0,01. При застосуванні препарату у дозі 10 мг/кг маси риби вміст Ig
порівняно із контролем збільшувався у 1,3; 1,7 та 1,5
раза відповідно на 10-у, 15-у та 20-у добу досліду.
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Таблиця 3
Рівень ЦІК та імуноглобулінів сироватки крові коропа при застосуванні імуностимулятора “Аміксин”, %
(M ± m, n = 10)
Показники

Ig

ЦІК, ммоль/л

Доба

Контроль

0
5
10
15
20
0
5
10
15
20

8,0 ± 0,4
9,1 ± 0,4
9,0 ± 0,4
8,4 ± 0,4
8,3 ± 0,4
50,1 ± 1,2
50,4 ± 1,3
50,7 ± 1,2
51,0 ± 1,2
50,8 ± 1,2

доза 5 мг/кг
8,0 ± 0,4
9,1 ± 0,4
11,1 ± 0,5*
12,1 ± 0,7*
11,9 ± 0,7*
50,9 ± 1,3
50,3 ± 1,2
50,8 ± 1,1
51,2 ± 1,3
51,0 ± 1,3

Концентрація Ig крові коропа при застосуванні
препарату у дозі 15 мг/кг сприяла зростанню концентрації імунних білків порівняно із контрольною групою на 10-у добу – на 1,4 %; на 15-у добу – на 5,0 %
та на 20-у добу – на 5,5 %. Вірогідних змін вмісту
циркулюючих імунних комплексів встановлено не
було.
При дослідженні впливу імуностимулятора “Аміксин” на фактори природної неспецифічної резистентності коропа встановили, що їх співвідношення змінювалося залежно від дози препарату та тривалості
його застосування. Вміст досліджуваних факторів
природної неспецифічної резистентності, достовірно
зростав на 15–20-у добу застосування препарату
(табл. 4).
У процесі дослідження лізоциму крові коропа
встановили, що його рівень вірогідно збільшувався на
15–20-у добу досліду при застосуванні препарату у

препарат “Аміксин”
доза 10 мг/кг
8,8 ± 0,4
9,9 ± 0,4
11,9 ± 0,6*
14,1 ± 0,7*
12,8 ± 0,7*
49,4 ± 1,3
51,0 ± 1,2
51,1 ± 1,3
50,3 ± 1,3
49,4 ± 1,0

доза 15 мг/кг
8,4 ± 0,4
9,6 ± 0,4
10,4 ± 0,5*
13,4 ± 0,7*
13,8 ± 0,78*
49,8 ± 1,3
51,2 ± 1,2
50,7 ± 1,3
49,9 ± 1,3
50,0 ± 1,3

дозі 10 мг/кг – на 18,4 %; а у дозі 15 мг/кг – на 16,8 %.
Використання препарату протягом 20 діб показало,
що тенденція до зростання зберігалася і становила
16,8 % та 14,2 % відповідно. Проте за дози препарату
5 мг/кг маси риби вірогідності не встановили, хоча
прослідковувалось збільшення концентрації досліджуваного показника.
Під час дослідження фагоцитарної активності лейкоцитів встановлено, що при застосуванні препарату у
кількості 10 мг/кг маси риби результати були такими:
на 15-у добу – 13,7 %, на 20-у добу – 12,1 %; у дозі 15
мг/кг маси риби – 7,89 %; 7,11 % відповідно до даних,
отриманих на початку досліджень.
Вірогідним (Р < 0,05) було зростання концентрації
фагоцитарної активності лейкоцитів при застосуванні
препарату “Аміксин” у дозі 15 мг/кг маси риби, а
саме: на 15-у добу він зростав на 4,6 %, а на 20-у добу
– на 3,6 %.

Таблиця 4
Фактори природної неспецифічної резистентності коропа при застосуванні імуностимулятора “Аміксин”
(M ± m, n = 10)
Показник

Лізоцим, %

ФА, %

БАСК, %

Доба

Контроль

0
5
10
15
20
0
5
10
15
20
0
5
10
15
20

11,3 ± 0,5
11,7 ± 0,7
11,5 ± 0,5
11,5 ± 0,6
11,4 ± 0,8
37,2 ± 1,2
38,0 ± 1,7
38,1 ± 1,8
37,1 ± 1,3
37,1 ± 1,4
25,1 ± 1,3
25,9 ± 1,4
25,4 ± 1,5
25,3 ± 1,0
25,0 ± 1,5

доза 5 мг/кг
11,5 ± 0,6
11,9 ± 0,6
12,7 ± 0,7
12,9 ± 0,7
12,7 ± 0,8
36,2 ± 1,2
39,0 ± 1,8
39,1 ± 1,6
38,1 ± 1,6
39,0 ± 1,7
25,6 ± 1,4
26,3 ± 1,5
26,6 ± 1,5
26,9 ± 1,5
26,2 ± 1,1

При застосуванні препарату протягом усього експерименту виявлено тенденцію до зростання рівня
бактерицидної активності сироватки крові, за винятком даних, отриманих на 15-у добу у дозах 10 та
15 мг/кг маси риби “Аміксину” порівняно із початком

препарат “Аміксин”
доза 10 мг/кг
11,3 ± 0,6
12,5 ± 0,7
13,0 ± 0,7
14,8 ± 0,7*
14,6 ± 0,7*
37,2 ± 1,3
39,0 ± 1,7
40,5 ± 1,4
42,3 ± 1,7*
41,7 ± 1,4*
24,9 ± 1,6
25,0 ± 1,2
27,2 ± 1,2
29,4 ± 1,4*
27,5 ± 1,3

доза 15 мг/кг
11,4 ± 0,5
12,7 ± 0,7
13,3 ± 0,7
14,7 ± 0,7*
14,5 ± 0,8*
38,0 ± 1,9
38,9 ± 1,6
41,1 ± 1,3
41,0 ± 1,5*
40,7 ± 1,4*
25,0 ± 1,2
27,3 ± 1,2
27,4 ± 1,2
30,1 ± 1,4*
28,2 ± 1,3

досліду, що становили 29,4 ± 1,4 % (Р < 0,05) та 30,1 ±
1,4 % (Р < 0,01).
Порівняно із контрольною групою результати були такими: загальна тенденція до зростання показника
зберігалася, але вірогідним було збільшення рівня
досліджуваного показника лише на п’ятнадцяту добу
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при застосуванні препарату у дозі 10 і 15 мг/кг маси
риби, він зростав на 16,2 % і 19,0 % відповідно.
Висновки
Застосування “Аміксину” у дозі 10 мг/кг маси риби чотириразово впродовж п’ятнадцятиденного терміну з інтервалом 5 днів забезпечувало зниження
кількості Т- лімфоцитів на 9,1 % та В- лімфоцитів на
23,0 %; зумовлювало активацію неспецифічних показників резистентності, а саме активність лізоциму
підвищилась на 28,7 %, фагоцитарна активність лейкоцитів підвищилась на 14,0 % та бактерицидна активність сироватки крові підвищилась на 19,0 %.
Для корегування імунної системи та стимулювання обмінних процесів організму риби з метою профілактики негативного впливу різного роду патогенних
чинників найбільш оптимальною є доза 10 мг/кг маси
риби протягом 15 діб застосування.
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The results of feed behavior and milk productivity in the cows of Ukrainian black-speckled dairy breed
of different fattening of the first and second lactations from the first month to the end of lactation are given.
The analysis of the herd showed that the highest milk productivity in cows of the first lactation was found in
the group of fattening from 3 to 4 points, which was by 9.2 % (P ≥ 0.99) higher, compared to the group of
cows with fattening 4 points and more. The milk yield in cows of the second lactation with fattening from 3
to 4 points exceeded the milk yield of cows with fattening 4 points and more by 12.9 % (P ≥ 0.95). The
content of fat and protein in milk was higher in the cows with higher fattening, compared to the cows with
lower fattening. The highest average daily milk yield was found in cows of the first lactation with fattening
from 3 to 4 points. Depending on the month, it was by 5.5–11.7 % (P ≥ 0.95 – P ≥ 0.999) higher, compared
to the cows with fattening 4 points and more, while it was by 6.9–10.0 % (P ≥ 0.95 – P ≥ 0.999) higher in
cows of the second lactation. The gestation period of cows has a significant effect on the reduction of milk
yield. The milk yield of cows in connection with the term of their gestation are reduced by 0.1 kg per day
during the second month after insemination, by 0.2 kg per day during the third month, by 0.3 kg per day
during the fourth month, by 0.6 kg per day during the fifth month, by 1.0 kg per day during the sixth month,
by 1.7 kg per day during the seventh month and by 2.8 kg per day during the eighth month. The analysis of
the dynamics of monthly milk yield shows that lactation curves of cows increase from the first day of
lactation to its peak, which occurs in the 2nd – 4th month after calving. The lactation curve in the cows with
fattening from 3 to 4 points has a higher peak in the 2nd –3d month of lactation, compared to the cows with
higher (more than 4 points) fattening. The animals of all groups, except for cows of the second lactation
(with fattening 4 and more points) showed the maximum productivity in the 2nd –3d month of lactation; then
the lactation curve decreased with different intensity. The index of constancy of lactation and the index of
falling milk yield are the important indicators that characterize the stability of lactation curves. The
constancy of lactation curves having been determined by I. Johansson-Hansson index was higher in the
cows with fattening 4 and more points, compared to the indicator of the cows with fattening from 3 to
4 points. The studies of behavioral reactions have shown that the animals of the first lactation with an
average (from 3 to 4 points) fattening consume feed during 208.5 minutes, which is by 17 minutes
(P ≥ 0.999) longer than the animals with higher average fattening, and by 14.5 minutes (P ≥ 0.99) longer
than the animals of the second lactation.
Key words: fattening, feed behavior, milk productivity, lactation curve, lactation, milk yield.

Кормова поведінка та молочна продуктивність корів різної вгодованості
Т. В. Поліщук, В. В. Бондаренко
Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця, Україна
Наведено результати кормової поведінки та молочної продуктивнісоті корів української чорно-рябої молочної породи різної
вгодованості першої та другої лактацій, починаючи з першого місяця і до закінчення лактації. Аналіз стада показав, що найвища
молочна продуктивність у корів першої лактації встановлена у групі за вгодованістю від 3 до 4 балів, що на 9,2 % (Р ≥ 0,99) більше, проти показника групи корів із вгодованістю 4 бали і більше. У корів другої лактації надої групи із вгодованістю від 3 до 4
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балів перевищували надої корів із вгодованістю 4 бали і більше на 12,9 % (Р ≥ 0,95). У корів із вищою вгодованістю вміст жиру і
білку в молоці, супроти корів нижчої вгодованості, був вищий. Найвищі середньодобові надої корів першої лактацій встановлено у
групах за вгодованістю від 3-х до 4-х балів, що залежно від місяця на 5,5–11,7 % (Р ≥ 0,95 – Р ≥ 0,999) більше, проти показника
групи корів із вгодованістю 4 бали і вище, корів другої лактації – на 6,9–10,0 % (Р ≥ 0,95 – Р ≥ 0,999) відповідно. Значний вплив на
зниження надоїв має період тільності корів. Так, надої корів у зв’язку з терміном їхньої тільності знижуються упродовж другого
місяця після осіменіння на 0,1 кг за добу, упродовж третього місяця – на 0,2, упродовж четвертого – на 0,3, п’ятого – на 0,6,
шостого – на 1,0, сьомого на 1,7 і упродовж восьмого місяця – на 2,8 кг за добу. Аналіз динаміки щомісячних надоїв показує, що
лактаційні криві корів зростають з першого дня лактації до її піку, який настає на 2-му – 4-му місяці після отелення. У корів з
вгодованістю від 3-х до 4-х балів лактаційна крива має вищий пік на 2–3 міс. лактації, проти показника корів з вищою (понад 4
бали) вгодованістю. Максимальну продуктивність тварини всіх груп, окрім корів другої лактації (4 і більше балів за вгодованістю)
проявляли на 2–3-му місяці лактації, а потім лактаційна крива спадала з різною інтенсивністю. Важливими показниками, що
характеризують стійкість лактаційних кривих є показник індексу постійності лактації та індекс падіння надою. Постійність
лактаційних кривих визначена за індексом І. Іоганссона-Ханссона була вищою у корів, вгодованість яких була 4 і більше балів,
супроти показника корів, яких оцінено від 3 до 4 балів. Дослідження поведінкових реакцій показали, що найдовше споживають
корм тварини першої лактації з середньою (від 3-х до 4-х балів) вгодованістю – 208,5 хв, що на 17 хв (Р ≥ 0,999) довше, ніж тварини з вище середньою вгодованістю, і на 14,5 хв (Р ≥ 0,99) – тварини другої лактації.
Ключові слова: вгодованість, кормова поведінка, молочна продуктивність, лактаційна крива, лактація, надої.

Вступ
Одним зі стратегічних напрямів розвитку молочного скотарства в Україні є широке застосування
енергоресурсоощадних технологій, які базуються на
високому рівні автоматизації. Однак практика показує, що за таких технологій не завжди вдається досягти високих показників молочної продуктивності у
поєднанні з поведінковими реакціями.
На сьогодні в Україні розводять велику рогату худобу різних молочних порід з високим потенціалом як
продуктивних, так і відтворювальних ознак (Minviel
& Latruffe, 2017; Iaremchuk & Hotsuliak, 2019).
Разом з цим на практиці не завжди вдається реалізувати генетичний потенціал продуктивності, що
значною мірою залежить від технологічних факторів.
В умовах індивідуального догляду за худобою, у разі
забезпечення необхідною кількістю і якістю кормів,
легше реалізувати генетичний потенціал тварин, але
за групового утримання виникають певні проблеми.
Так, на сучасних фермах, де утримують худобу, важливі й необхідні нові селекційні та технологічні рішення для забезпечення успішної експлуатації корів з
максимальним проявом їхніх генетичних задатків.
Рівень молочної продуктивності корів, їх пристосованості до інтенсивної технології, стан здоров’я і
довголіття значною мірою залежать не тільки від
конституції й екстер’єру, а й від стану вгодованості
тварин у різні періоди лактаційної діяльності. У молочному скотарстві США, Канади, Австралії та переважній більшості країн Європи надають великого
значення ступеню вгодованості тварин. Встановлено
залежність між цією ознакою з відтворювальною
здатністю та подальшою продуктивністю (Shcherbatyi
et al., 2017; Cherniavska, 2018).
Актуальність теми. Дослідження ряду зарубіжних вчених, які були проведені на коровах, показують, що за рахунок регулювання (управління) вгодованістю корів у різні періоди їхньої життєдіяльності
можна досягти підвищення продуктивного рівня,
відтворення й тривалості використання.
Переважна більшість вчених при оцінці годівлі та
утримання молочної худоби приділяють значну увагу
типу приміщень, у яких утримують тварин, умовам
середовища, стресостійкості, ветеринарно-санітарним

вимогам, живій масі корів, при цьому менш вивченим
є питання їхньої вгодованості (Chernenko et al., 2018;
Mylostyvyi et al., 2019; Mylostyvyi & Chernenko, 2019).
Оцінка вгодованості корів є прямим відображенням ефективності управління годівлею на фермі та
дозволяє оцінити, як відстежуються кондиції та стан
корів на різних стадіях лактації (Tkachuk et al., 2016).
Періодичне визначення вгодованості дозволяє порівнювати наявний стан корів та корегувати процес годівлі в той чи інший бік за розробленими рекомендаціями (Dubin & Volenko, 2005; Havrylenko et al., 1994).
Відомо, що рівень вгодованості корови перед отеленням має прямий вплив на потенційні ускладнення,
що можуть виникнути перед, під час або після отелення, та молочну продуктивність і репродуктивну
ефективність перед майбутньою лактацією. Під вгодованістю слід розуміти ступінь розвитку м’язової
тканини і відкладень депонованого внутрішнього
підшкірного жиру. Водночас вгодованість є показником кількості засвоєного жиру і енергії твариною
(Petrenko, 2003).
Рівень вгодованості корів протягом лактації значною мірою залежить від таких факторів, як породна
приналежність, технологія утримання, годівля, елементи поведінки. Дослідження, які були проведені рядом зарубіжних вчених на тваринах голштинської
породи, показують, що за рахунок регулювання (управління) вгодованістю корів у різні фізіологічні періоди можна досягти підвищення продуктивних і відтворних ознак. При цьому найраціональніше використовуються кормові ресурси, котрі становлять найбільшу складову в собівартості виробництва продукції
(Iasevin, 2011).
На думку Edmonson A. J. et al. (Edmonson et al.,
1989), найбільш оптимальним у сухостійний період є
рівень вгодованості корів в межах 3‒3,5 бала (за 5бальною шкалою). Це означає, що таку вгодованість
тварина набуває в період пізньої стадії лактації. Тварини повинні не збільшити і не втратити цей стан
вгодованості в сухостійний період. Корови, котрі
втрачають вгодованість протягом сухостійного періоду, мають підвищений ризик мертвонароджень.
Проте іншої думки Г. Більченко (Bilchenko, 2011),
який вважає, що оптимальною в цей період є вгодованість до 3 балів. При цьому від початку сухостійного

Scientific Messenger LNUVMB. Series: Agricultural sciences, 2021, vol. 23, no 95

173

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 2021, т 23, № 95

періоду до осіменіння втрата вгодованості не повинна
перевищувати 1 бал.
Низький стан вгодованості перед отеленням знижує репродуктивну функцію, збільшуючи сервісперіод. Рівень вгодованості менше ніж 2,25 бала зазвичай знижує репродуктивну функцію, подовжує
термін до першого приходу в охоту і відповідно сервіс-періоду (Berry et al., 2003).
Дослідники з університету штату Вісконсин встановили, що корови з рівнем вгодованості менше ніж 3
бали під час отелення не завжди мають достатній
запас енергії (жиру), щоб досягти піку надоїв або
підтримувати високий їх рівень. При цьому у тварин,
рівень вгодованості яких становив 4 бали і вище, спостерігали зниження апетиту і зменшення споживання
сухої речовини корму та надмірне накопичення жиру,
що призводило до проблем в обміні речовин.
Вважається, що впродовж перших 80 днів лактації
корови в середньому повинні мати вгодованість на
рівні 2,5‒3 бали. Максимально допустимі втрати вгодованості в цей період не повинні перевищувати 1 бал
(Tkachuk et al., 2016; Minviel & Latruffe, 2017;
Shcherbatyi et al., 2017).
Рівень вгодованості повинен підвищуватися після
80‒90-го днів лактації, але слід контролювати, щоб
він не перевищував 4 бали в кінці періоду лактації.
Оптимальним вважається, коли в період після
100 днів лактації вгодованість підвищується на
0,25 бала кожні 30 днів у другій половині лактації та
кожні 50 днів у заключний період лактації до запуску
(Podobed et al., 2009).
Також є повідомлення про вплив вгодованості на
стан кінцівок та молочної залози. У корів, що мали
вгодованість у сухостійний період 4 бали і більше, в
сім разів частіше виникали проблеми із кінцівками в
подальшу лактацію порівняно з тваринами, вгодованість яких становила до 4-х балів в цей період. Інші
дослідження, в котрих вивчали вплив вгодованості
перед отеленням та на початку лактації на кульгавість, було встановлено, що тварини з вгодованістю
менше 3-х балів перед отеленням мають ризик захворювань кінцівок під час наступної лактації. Однак з
даних досліджень не зрозуміло, чи це низька вгодованість викликає кульгавість, чи кульгавість спричинює
зниження вгодованості через зменшення споживання
сухої речовини (Herlihy et al., 2011).
За умов різних варіантів безприв’язного утримання забезпечення вгодованості корів у сухостійному
періоді на рівні від 3 до 4-х балів дає можливість
отримати за наступну лактацію на 8,3–22,5 % (585,5–
1416,81 грн) більший прибуток порівняно з коровами
більш високої вгодованості (Borshch, 2016).
Пік кормової активності у корів за добровільної
системи доїння спостерігається після роздавання кормосумішей – вранці та після обіду. У корів з середньою вгодованістю і найвищими добовими надоями
тривалість споживання кормів найвища (Borshch et al.,
2016).
Успіх технології виробництва молока багато в чому залежить від того, як правильно використовують
тварин з урахуванням їхніх біологічних особливостей,
у тому числі й поведінки. Відомо, що генетичний

потенціал продуктивності молочної худоби в Україні
перебуває в межах 7000‒8000 кг, а в ряді зон –
9000‒10000 кг і вище. Однак фактична продуктивність корів у середньому нижча на 20‒30 % через недостатню відповідність менеджменту, кормової бази і
технології утримання біологічним потребам тварин.
Класики біологічної та зоотехнічної науки вказували, що знання про поведінку тварин – необхідна
умова для їх одомашнення, розведення та належного
утримання, що забезпечує отримання високої продуктивності тварин і підвищення продуктивності праці в
тваринництві.
Активна діяльність худоби характеризується щоденними повторюваними ритмами з невеликими змінами, які можуть залежати від природних умов, пори
року та фізіологічного стану тварини. Головними
параметрами поведінки молочної худоби є поїдання
кормів і жування жуйки, відпочинок, забезпечення
соціальних і репродуктивних потреб. Поряд з іншими
фізіологічними процесами для годівлі корів велике
значення має рухова діяльність, спрямована на здійснення контакту тварини з кормовими подразниками і
поїдання корму. Маючи різну потребу в кормах тварини різних статево-вікових груп суттєво відрізняються за основними елементами поведінки. Знання
цих відмінностей і використання їх на практиці дозволяє підвищити продуктивність тварин (Plotnikov &
Chuchunov, 2007; Lukhtai, 2009).
Тривалість споживання кормів залежить від ситості тварини, смаку й вигляду корму і насамперед від
кількості і якості сухого корму та від того, напоєна
тварина чи ні. Споживання сухої речовини корму
переважно залежить від розмірів тварини, відношення
об’ємних і концентрованих кормів, рівня молочної
продуктивності, а також швидкості перетравності
корму (Shkurko, 2009; Tarasova, 2017).
Отже, проведення досліджень з вивчення динаміки
вгодованості корів української чорно-рябої молочної
породи та її впливу на продуктивність є актуальним.
Метою досліджень є вивчення впливу вгодованості корів української чорно-рябої молочної породи на
продуктивність і кормову поведінку корів.
Матеріал і методи досліджень
Дослідження проводились у Товаристві з обмеженою відповідальністю “Сільськогосподарське орендне
підприємство “Михайлівське”, яке знаходиться в
центральній частині Вінницького району в селі Михайлівка Вінницької області. Розміщене господарство
у 15 км від обласного центру міста Вінниці у вигідних
умовах стосовно закупівлі та реалізації сільськогосподарської продукції. Господарство спеціалізується
на вирощуванні зернових та зернобобових культур,
розведенні великої рогатої худоби.
ТОВ “СОП “Михайлівське” – ферма з середньорічним поголів’ям 504 корів української чорно-рябої
молочної породи. На фермі впроваджено стійлововигульну систему утримання, прив’язний спосіб утримання худоби, триразове доїння. Середньорічний
надій на корову становить 5286 кг молока. У господарстві застосовується цілорічна однотипна годівля

Scientific Messenger LNUVMB. Series: Agricultural sciences, 2021, vol. 23, no 95

174

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 2021, т 23, № 95

корів загальнозмішаними раціонами із годівниць у
приміщенні.
Дослідження проводили на коровах української
чорно-рябої молочної породи першої та другої лактацій, починаючи з першого місяця лактації і до закінчення лактації.
Корови утримувались за стійлово-вигульною системою на однаковому рівні, типі годівлі та структурі
раціонів.
Для проведення дослідження було сформовано дослідні групи з корів першої та другої лактацій української чорно-рябої молочної породи згідно зі схемою
досліду (табл. 1).
Таблиця 1
Схема досліду
Лактація
1
2

Група за вгодованістю,
балів
від 3-х до 4-х
4 і більше
від 3-х до 4-х
4 і більше

Молочну продуктивність (надій за лактацію, середньодобовий надій, вміст жиру в молоці, кількість
молочного жиру, вміст білка, кількість молочного
білка) визначали за даними контрольних доїнь та
комп’ютерного обліку.
Поведінку та реакцію корів вивчали протягом
720 хвилин (за вийнятком часу, затраченого на доїння
корів – 180 хвилин) за методикою візуальних спостережень за допомогою азбуки елементів і актів поведінки відповідно до методики М. В. Зубця (1996) за
такими ознаками, як тривалість споживання корму,
положення стоячи (у тому числі жуйки), положення
лежачи (у тому числі жуйки), жуйки, активного руху.
Біометричну обробку отриманих результатів здійснювали методом варіаційної статистики за методикою М. О. Плохинського (1969).
Результати та їх обговорення

Кількість
голів (n)
28
18
33
26

Вгодованість корів визначали перед отеленням
окомірно та за допомогою щупів за 5-бальною шкалою, запропонованою Edmondson A. J. et al.
(Edmonson et al., 1989).

На початку досліджень нами було вивчено вгодованість корів першої та другої лактацій. У ТОВ “СОП
“Михайлівське” серед корів першої лактації найбільшу частку становили корови з середньою вгодованістю (від 3-х до 4-х балів) і складала вона 25 голів
(64 %), а корів з вищесередньою вгодованістю (4 і
більше балів) – 14 голів (36 %) (табл. 2).

Таблиця 2
Показники живої маси корів різної вгодованості
Перша лактація, n = 39
Друга лактація, n = 42
Група корів за вгодованістю, балів
Група корів за вгодованістю, балів
від 3 до 4
4 і більше
від 3 до 4
4 і більше
n
25
14
29
13
Жива маса, кг
498 ± 3,6
523 ± 4,1***
538 ± 3,7
552 ± 3,2**
Примітки: ** Р > 0,99; *** Р < 0,999 супроти групи корів середньої вгодованості
Місяць лактації

Серед корів другої лактації найбільшу частку становили корови з середньою вгодованістю (від 3-х до
4-х балів) і складала 29 голів (69 %), а корів з вищесередньою вгодованістю (4 і більше балів) – 13 голів
(31 %).
Корови першої лактації за вгодованістю 4 бали і
вище, проти корів за вгодованості від 3-х до 4-х балів,

відрізнялися вищим показником живої маси на 5,0 %
(Р ≥ 0,999), другої лактації – на 2,5 % (Р ≥ 0,95) відповідно.
Дослідження продуктивності корів показали, що
корови другої лактації мали вищі надої за лактацію,
проти корів першої лактації (табл. 3).

Таблиця 3
Показники продуктивності корів різної вгодованості
Перша лактація, n = 39
Друга лактація, n = 42
Група корів за вгодованістю, балів
Група корів за вгодованістю, балів
від 3 до 4
4 і більше
від 3 до 4
4 і більше
n
25
14
29
13
Надій за лактацію, кг
4941 ± 274,2
4566 ± 197,2**
5525 ± 234,1
4812 ± 212,9*
Середньодобовий надій, кг
18,2 ± 0,58
17,1 ± 0,49
18,7 ± 0,50
17,2 ± 0,42*
Вміст жиру в молоці, %
3,69 ± 0,02
3,74 ± 0,01*
3,70 ± 0,01
3,77 ± 0,01***
Вміст білка в молоці, %
3,21 ± 0,01
3,29 ± 0,01***
3,25 ± 0,01
3,30 ± 0,02*
Примітки: * Р > 0,95; ** Р > 0,99; *** Р < 0,999 супроти групи корів середньої вгодованості
Показник

Найвища молочна продуктивність у корів першої
лактації встановлена у групі за вгодованістю від 3 до
4 балів, що на 9,2 % (Р ≥ 0,99) більше проти показника

групи корів із вгодованістю 4 бали і більше. У корів
другої лактації надої групи із вгодованістю від 3-х до
4-х балів перевищували надої корів із вгодованістю

Scientific Messenger LNUVMB. Series: Agricultural sciences, 2021, vol. 23, no 95

175

Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького. Серія: Сільськогосподарські науки, 2021, т 23, № 95

4 бали і більше на 12,9 % (Р ≥ 0,95).
Корови першої лактації за вгодованістю від 3-х до
4-х балів відрізнялися вищими середньодобовими
надоями на 6,0 %, проте вірогідної різниці не встановлено. Добові надої корів із вгодованістю 4 бали і
більше були меншими проти показника групи корів із
вгодованістю від 3 до 4 балів, на 8 % (Р ≥ 0,95).
Молоко корів, оцінених за вгодованістю 4 бали і
вище проти ровесниць вгодованості від 3-х до 4-х
балів, характеризувалося вищим вмістом жиру за
першу лактацію на 0,05 % (Р ≥ 0,95), вмістом білка –
на 0,08 % (Р ≥ 0,999), за другу лактацію на 0,07 % (Р ≥
0,999) і 0,05% (Р ≥ 0,95) відповідно.
Дослідженнями встановлена тенденція до підвищення молочної продуктивності корів з нижчою (від
3-х до 4-х балів) вгодованістю проти показників корів,
вгодованість яких була на рівні від 4-х балів і вище. У

корів із вищою вгодованістю вміст жиру і білку в
молоці супроти корів нижчої вгодованості, був вищий.
Значний вплив на зниження надоїв має період
тільності корів. Так, надої корів у зв’язку з терміном
їхньої тільності знижуються упродовж другого місяця
після осіменіння на 0,1 кг за добу, упродовж третього
місяця – на 0,2, упродовж четвертого – на 0,3, п’ятого
– на 0,6, шостого – на 1,0, сьомого на 1,7 і упродовж
восьмого місяця – на 2,8 кг за добу.
Найвищі середньодобові надої корів першої лактацій встановлено у групах за вгодованістю від 3-х до
4-х балів, що залежно від місяця на 5,5–11,7 % (Р ≥
0,95 – Р ≥ 0,999) більше проти показника групи корів
із вгодованістю 4 бали і вище, корів другої лактації –
на 6,9–10,0 % (Р ≥ 0,95 – Р ≥ 0,999) відповідно
(табл. 4).

Таблиця 4
Середньодобовий надій корів різної вгодованості впродовж лактації
Друга лактація, n = 42
Перша лактація, n = 39
Група корів за вгодованістю, балів
Група корів за вгодованістю, балів
від 3 до 4
4 і більше
від 3 до 4
4 і більше
n
25
14
29
13
1
18,4 ± 0,41
17,8 ± 0,22
22,9 ± 0,51
20,6 ± 0,29***
2
20,8 ± 0,47
19,2 ± 0,28**
25,6 ± 0,56
22,9 ± 0,32***
3
22,0 ± 0,38
22,5 ± 0,25
24,8 ± 0,55
23,1 ± 0,38*
4
21,9 ± 0,33
21,3 ± 0,23
22,5 ± 0,68
21,1 ± 0,25
5
20,9 ± 0,32
19,1 ± 0,23***
20,7 ± 0,43
19,2 ± 0,26**
6
18,2 ± 0,33
17,2 ± 0,20*
18,8 ± 0,31
17,6 ± 0,32*
7
16,9 ± 0,39
15,6 ± 0,21**
17,5 ± 0,26
16,0 ± 0,35**
8
15,8 ± 0,31
14,4 ± 0,22**
16,2 ± 0,21
15,4 ± 0,28*
9
14,1 ± 0,23
13,5 ± 0,23
15,6 ± 0,27
14,3 ± 0,18***
10
12,8 ± 0,26
11,3 ± 0,19***
13,4 ± 0,26
12,1 ± 0,25**
Примітки: * Р > 0,95; ** Р > 0,99; *** Р < 0,999 супроти групи корів середньої вгодованості
Місяць
лактації

Графічне зображення динаміки надоїв корів упродовж лактації називають лактаційною кривою. За
формою лактаційної кривої можна зробити висновок
про відповідність умов годівлі, утримання й експлуатації фізіологічним потребам організму в певні періоди лактації.
Аналіз динаміки щомісячних надоїв показує, що

лактаційні криві корів зростають з першого дня лактації до її піку, який настає на 2-му – 4-му місяці після
отелення. У корів з вгодованістю від 3-х до 4-х балів
лактаційна крива має вищий пік на 2–3 міс. лактації
проти показника корів з вищою (понад 4 бали) вгодованістю (рис. 1).

Рис. 1. Лактаційні криві корів різної вгодованості
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Вивчення лактаційних кривих корів різної вгодованості свідчить, що максимальну продуктивність
тварини всіх груп, окрім корів другої лактації (4 і
більше балів за вгодованістю) проявляли на 2–3-му
місяці лактації, а потім лактаційна крива спадала з
різною інтенсивністю.
При цьому найвищі місячні надої мали корови
другої лактації, у подальшому надої поступово щомісячно знижувалися з різким падінням після шостого
місяця лактації. У даному випадку тварини спочатку
підвищують секрецію молока завдяки фізіологічному
максимуму. Лактаційна крива характеризується високим індексом падіння надою, що свідчить про те, що
умови утримання, годівлі та експлуатації тварин даної
породи забезпечують найвищу продуктивність. Однак
корови, вгодованість яких оцінено в 4 і більше балів,
за таких умов знижують продуктивність за дещо
більш інтенсивного спадання з третього-четвертого
місяця лактації.
Лактаційна крива корів першої лактації та вгодованості від 3-х до 4-х балів має найвищий надій після
отелення і характеризується різким зростанням надоїв
до другого місяця лактації, різким спаданням з третього місяця до шостого, стабільним зниженням надоїв у наступні місяці до кінця лактації. Крива корів,
яких оцінили в 4 і більше балів, характеризується
поступовим підвищенням до третього–четвертого
місяця та поступовим зниженням до її закінчення.
Крива надоїв у корів другої лактації характеризувалася різким зростанням до піку лактації з різким
зниженням до певних місяців і подальшим поступо-

вим зниженням до її закінчення.
Лактаційна крива корів другої лактації, яких оцінено від 3-х до 4-х балів за вгодованістю, зросла до
другого місяця лактації та різко спадала до сьомого, а
надалі зафіксовано поступове зниження. Крива корів,
яких оцінено у 4 бали і вище, характеризується різким
зростанням надоїв до другого місяця лактації, поступовим спаданням до шостого і стабільним зниженням
надоїв у наступні місяці до кінця лактації.
Отже, формування лактаційних кривих дозволяє
встановити позитивний або негативний вплив на молочну продуктивність вгодованості корів. За перебігом лактації корів української чорно-рябої молочної
породи, яких оцінено у 4 і більше балів за вгодованістю, можна зарахувати до типу корів з високою і сталою продуктивністю та рівномірним перебігом лактації. Корів, що оцінили за вгодованістю від 3-х до 4-х
балів, до тих, які відразу після отелення проявляють
високу продуктивність, що згодом різко знижується,
лактаційна крива після короткочасного руху вгору
швидко спадає.
Важливими показниками, що характеризують
стійкість лактаційних кривих, є показник індексу
постійності лактації та індекс падіння надою.
За постійністю лактаційних кривих вірогідної різниці між групами не встановлено (табл. 5). Постійність лактаційних кривих, визначена за індексом
І. Іоганссона-Ханссона, була вищою у корів, вгодованість яких була 4 і більше балів супроти показника
корів, яких оцінено від 3-х до 4-х балів.

Таблиця 5
Показники постійності лактацій корів різної вгодованості
Перша лактація, n = 39
Група корів за вгодованістю,
балів
від 3 до 4
4 і більше
25
14
85,4 ± 2,42
90,8 ± 2,88
79,5 ± 1,86
82,4 ± 0,68

Показник
n
Індекс постійності лактації І. Іоганссона- А. Ханссона, %
Індекс спадання надою до 7-ми міс., %

Лактаційні криві характеризуються високим індексом падіння надою. Отже, умови утримання, годівлі і
експлуатації даної технології утримання забезпечують
найвищу продуктивність корів-первісток. Однак корови з вгодованістю 4 бали і більше за таких умов
знижують продуктивність за дещо більш інтенсивного
спадання лактації.
Відпочинок, годівля та доїння корів, які утримувались у дослідному господарстві, відбувалися в приміщенні. З 9-ї до 11-ї та з 15-ї до 17-ї годин тварини
перебували на вигульних майданчиках.
Дослідження поведінкових реакцій показали, що
найдовше споживають корм тварини першої лактації з
середньою (від 3-х до 4-х балів) вгодованістю –
208,5 хв, що на 17 хв (Р ≥ 0,999) довше, ніж тварини з
вищесередньою вгодованістю, і на 14,5 хв (Р ≥ 0,99) –
тварини другої лактації (табл. 6).
При цьому найвищий добовий надій – 18,2 і

Друга лактація, n = 42
Група корів за вгодованістю,
балів
від 3 до 4
4 і більше
29
13
89,3 ± 1,99
92,5 ± 2,54
81,5 ± 1,54
85,6 ± 1,97

18,7 кг був у групі корів із середньою (від 3-х до 4-х
балів) вгодованістю, а у групах корів вищесередньої
вгодованості він складав 17,1 та 17,2 кг відповідно.
Щодо показника відпочинку лежачи, то тільки
група корів першої лактації з вгодованістю від 3-х до
4-х балів вірогідно (Р ≥ 0,999) перевищувала показник
тварин у групі з вгодованістю 4 і більше балів на
15 хв, а відпочинку стоячи (Р ≥ 0,95) – менше на
12,5 хв.
Дослідження, проведенні в умовах добровільного
вигулу, показали, що показники руху в групі корів з
вгодованістю 4 і більше балів були вищими проти
показників корів середньої вгодованості на 19,5 і 6,5
хв (Р ≥ 0,95).
Аналізуючи етограму дійних корів першої лактації
бачимо, що основні показники добової поведінки
перебувають в рекомендованих межах (рис. 3).
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Таблиця 6
Кормова поведінка корів різної вгодованості
Перша лактація, n = 39
Друга лактація, n = 42
Група корів за вгодованістю, балів
Група корів за вгодованістю, балів
від 3 до 4
4 і більше
від 3 до 4
4 і більше
n
25
14
29
13
Середньодобовий надій, кг
18,2 ± 0,58
17,1 ± 0,49
18,7 ± 0,50
17,2 ± 0,42*
Поїдання кормів, хв
208,5 ± 2,83
191,5 ± 3,14***
223,5 ± 2,49
209,0 ± 3,12**
Відпочинок на ногах, всього, хв
144,0 ± 3,02
156,5 ± 3,60*
141,0 ± 2,81
143,0 ± 3,25
у тому числі жуйка, хв
90,5 ± 3,46
99,5 ± 3,63
93,5 ± 2,08
96,0 ± 3,02
Відпочинок лежачи, всього, хв
238,0 ± 2,24
223,0 ± 3,06***
230,0 ± 3,23
236,0 ± 2,69
у тому числі жуйка, хв
179,5 ± 2,88
161,5 ± 3,14***
175,0 ± 2,48
177,5 ± 2,74
Жуйка, всього, хв
270,0 ± 5,15
261,0 ± 4,70
268,5 ± 4,16
273,5 ± 5,21
Рух на вигульному майданчику, хв
129,5 ± 5,58
149,0 ± 4,28*
125,5 ± 2,14
132,0 ± 2,85*
Примітки: * Р > 0,95; ** Р > 0,99; *** Р < 0,999 супроти групи корів середньої вгодованості
Показник

Рис. 3. Співвідношення затраченого часу на окремі
елементи поведінки корів першої лактації
Встановлено, що найдовше споживають корм тварини першої лактації з середньою (від 3-х до 4-х балів) вгодованістю – 29 % загального часу спостережень (720 хв), що на 3 % довше супроти показника
тварин вищої вгодованості (4 і більше балів). При
цьому тварини в середньому витрачали на відпочинок
у положенні лежачи – 18 %, стоячи – 20 %, на рух –
18 %.
Аналіз тривалості поведінкових реакцій корів другої лактації показав, що найдовше акт дії поїдання
кормів тривав у корів із вгодованістю від 3 до 4 балів і
становив 31 % загального часу (720 хв) (рис. 4).
Щодо поведінки дійних корів другої лактації, найдовше (33 %) відпочивали лежачи корови, оцінені від
4 і більше балів за вгодованістю. За даної вгодованості тварини більше часу витрачали на рух (18 %) і
менше на поїдання кормів.
Встановлена залежність вгодованості корів та продуктивності з кормовою активністю, що підтверджує
основний висновок про необхідність оцінки і врахування перших двох параметрів при формуванні технологічних груп.

Рис. 4. Співвідношення затраченого часу на окремі елементи поведінки корів другої лактації
Розрахунками встановлено, що враховуючи
вгодованість корів, найбільший прибуток на одну
корову був отриманий від тварин середньої
вгодованості та становив 3,8 тис. грн за першу
лактацію, 4,3 тис. грн – за другу. Даний показник
перевищував прибуток, отриманий від утримання
корів вищої вгодованості, на 7,9 % і 14,0 %
відповідно.
Висновки
Серед корів першої лактації найбільшу частку становили корови з середньою вгодованістю (від 3-х до
4-х балів) і складали 25 голів (64 %), а корів вищесередньої вгодованості (4 і більше балів) – 14 голів
(36 %). Найвища молочна продуктивність у корів
першої лактації встановлена у групі за вгодованістю
від 3 до 4 балів, що на 9,2 % (Р ≥ 0,99) більше, проти
показника групи корів із вгодованістю 4 бали і більше. У корів другої лактації надої групи із вгодованістю від 3 до 4 балів перевищували надої корів із вгодованістю 4 бали і більше на 12,9 % (Р ≥ 0,95). Найвищі
середньодобові надої за першу лактацію встановлено
у групах середньої вгодованості, що залежно від мі-
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сяця на 5,5–11,7 % (Р ≥ 0,95 – Р ≥ 0,999) більше проти
показника групи корів вищої вгодованості, корів другої лактації – на 6,9–10,0 % (Р ≥ 0,95 – Р ≥ 0,999) відповідно.
За перебігом лактації корів української чорнорябої молочної породи, яких оцінено у 4 і більше
балів за вгодованістю, можна зарахувати до типу
корів з високою і сталою продуктивністю та рівномірним перебігом лактації. Корів, що оцінили за вгодованістю від 3-х до 4-х балів, до тих, які відразу після
отелення проявляють високу продуктивність, що згодом різко знижується, лактаційна крива після короткочасного руху вгору швидко спадає.
Постійність лактаційних кривих була вищою у корів вищої вгодованості супроти показника корів середньої вгодованості. Встановлено, що найдовше споживають корм тварини першої лактації з середньою
вгодованістю – 29 % загального часу спостережень
(720 хв), що на 3 % довше супроти показника тварин
вищої вгодованості, другої лактації – 31 %.
Перспективи подальших досліджень полягають у
визначенні взаємозв’язку тривалості лактації корів із
показниками відтворювальної здатності залежно від
лактації.
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The materials of the publication continue to reflect the results of long-term research conducted by the
Department of Animal Feeding and Feed Technology on lactating cows and fattening bulls. The aim of the
research was to study the peculiarities of the formation of meat productivity by bulls of Volyn meat breed
depending on the level of feeding, which in the same diets fully meets the needs of animals in nutrients,
namely: dry matter, available energy, protein fraction, carbohydrates, mineral, and biologically active
substances. Theoretical issues concerning the organization of complete nutrition of specialized meat breeds
with year-round uniform feeding using haylage-type mono-feed are relevant especially in the practice of
fattening young animals to obtain veal and young beef. This type of feed according to our recipe is made on
the farm “Pchany-Denkovych”. More complex feeds of a mixture of three, four, and five components have
also been developed, and the field produces compound feed, which is called grain haylage. Diets of this type
do not require the use of concentrated feed in livestock fattening. This approach is reflected in the materials
of scientific and practical publications on the intensity of functional processes of muscle tissue growth
without excess fat. The data obtained in our studies allow us to conclude that there is a direct relationship
between the total protein content in muscle tissue and the nutritional qualities of diet food. It is such
components of mono-feed as corn cobs of milk-wax ripeness and soybean pods that provide a relatively high
protein content in the feed, which provided high average daily gains in live weight with a limited number of
concentrates. The control slaughter of bulls at the end of the experiment showed that the average preslaughter live weight was at the level of 541–501 kg. Slaughter yield of carcasses was directly dependent on
the structure of the diet with a small group difference, which was in the range of 0.8–1.2 % compared to the
first group, whose diet compensated for the need of animals for energy and protein through concentrates
and was usually more expensive. Thus, the replacement of some concentrates in terms of the nutritional
value of the second and third groups does not lead to a significant negative impact on the morphological
composition of carcasses, which gives reason to believe the effectiveness of such diets. Studies on fattening
bulls of the Volyn meat breed give grounds to claim that the harvest of mono-feed (corn-soybean) haylage
type, the nutritional value of which is more than 0.5 feed. from contains a sufficient amount of protein,
carbohydrates, vitamins, and minerals, provides high average daily gains in live weight, and has a positive
effect on the quality of young beef. The production of this type of fodder allows producing 78.1–99.8
quintals of fodder from 1 ha of fodder area, respectively. from and 6.1–13.9 quintals of digestible protein
and makes it possible to reduce the cost of concentrated feed in the structure of animal diets for fattening.
Key words: fattening bulls, structure of rations, average daily gains, live weight, mono-feed,
concentrates, slaughter rates, slaughter products.

Формування м’ясної продуктивності бугайців в залежності від рівня годівлі
Я. І. Півторак, І. Ю. Саламаха, І. П. Голодюк, О. О. Міль, Б. С. Денькович
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів,
Україна
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У матеріалах публікації продовжують відображатися результати тривалих наукових досліджень, які веде кафедра годівлі
тварин і технології кормів на лактуючих коровах та відгодівельних бугайцях. Завданням досліджень було вивчити особливості
формування м’ясної продуктивності організмом бугайців волинської м’ясної породи в залежності від рівня годівлі, яка за однотипних раціонів повністю забезпечує потребу тварин у поживних речовинах, а саме: сухій речовині, доступній енергії, фракційному
складі протеїну, вуглеводів, мінеральних та біологічно-активних речовинах. Теоретичні питання щодо організації повноцінного
живлення худоби спеціалізованої м’ясної породи за цілорічно однотипної годівлі з використанням монокорму сінажного типу є
актуальним особливо в практиці відгодівлі молодняку з метою отримання м’яса телятини та молодої яловичини. Такий вид корму
за запропонованим нами рецептом виготовляється в фермерському господарстві “Пчани–Денькович”. Розроблено також більш
складні кормо сумішки трьох-чотирьох і п’яти компонентні, за принципом поле виготовляє комбікорм, який дістав назву зерносінаж. Раціони такого типу не вимагають використання концентрованих кормів при відгодівлі худоби. Саме такий підхід відображено у матеріалах науково-практичної публікації щодо інтенсивності функціональних процесів росту м᾽язевої тканини без надлишку жирової. Отримані у наших дослідженнях дані дозволяють зробити висновок про пряму залежність між загальним вмістом білку в м᾽язевій тканині і поживними якостями кормів раціону. Саме такі компоненти монокорму, як зерно качанів кукурудзи
молочно-воскової стиглості та стручків сої забезпечують порівняно високий вміст протеїну в кормі, що забезпечило високі середньодобові прирости живої маси при обмеженій кількості концентратів. Проведений контрольний забій бугайців в кінці досліду
показав, що середня перед забійна жива маса знаходилась на рівні 541–501 кг. Забійний вихід туші мав пряму залежність від
структури раціону з незначною між груповою різницею, яка знаходилась в межах 0,8–1,2 % по відношенні до першої групи, раціон
якої компенсував потребу тварин в енергії та протеїні за рахунок концентратів і звичайно був дорожчим. Таким чином заміна
частини концентратів за поживністю другої і третьої груп не призводить до суттєво негативного впливу на морфологічний
склад туш, що дає підставу стверджувати про ефективність таких раціонів. Проведені дослідження на відгодівельних бугайцях
волинської м’ясної породи дають підставу стверджувати, що заготівля монокорму (кукурудзяно-соєвого) сінажного типу поживність якого становить понад 0,5 корм. од. містить достатню кількість протеїну, вуглеводів, вітамінів та мінеральних солей,
забезпечує високі середньодобові прирости живої маси і позитивно впливає на якісні показники м’яса молодої яловичини. Виробництво такого виду корму дозволяє з 1 га кормової площі виробляти відповідно 78,1–99,8 ц корм. од. та 6,1–13,9 ц перетравного
протеїну та дає можливість зменшити витрати концентрованих кормів в структурі раціонів тварин на відгодівлі.
Ключові слова: відгодівельні бугайці, структура раціонів, середньодобові прирости, жива маса, монокорм, концентрати,
забійні показники, продукти забою.

Вступ
Виробництво яловичини тісно пов’язане з типом
годівлі худоби та пропорційно відповідає максимальному використанню основного виду корму в структурі кормового раціону, а також в значній мірі залежить
від породи великої рогатої худоби, поставленої на
відгодівлю та їх догляду та утримання. Практика застосування цілорічної однотипної годівлі на раціонах
з використанням моно кормів викликає особливу
зацікавленість у науковців в технології промислової
відгодівлі молодняку великої рогатої худоби (Franklin
et al., 2005; Stojevic et al., 2005; Lomax & Calder, 2009;
Dehghan-Banadaky et al., 2013; Denkovich et al., 2019).
Теоретичні питання щодо організації повноцінної
годівлі худоби спеціалізованих м’ясних порід продовжують вивчатися. Спрямування цих досліджень
різноманітне, але всі вони направлені на пошуки но-

вих альтернативно дешевих кормових засобів, які б
здешевлювали виробництво м’яса яловичини не погіршуючи при цьому її якісні показники (Kim et al.,
2011; Masanetz et al., 2011; Vovk & Polovyi, 2020;
Borshch & Borshch, 2021; Mylostyvyi et al., 2021).
Метою досліджень було вивчення особливостей
інтенсивності росту та м’ясної продуктивності відгодівельних бугайців волинської м’ясної породи в залежності від віку, рівня годівлі з врахуванням енергетичного та протеїнового живлення.
Матеріал і методи досліджень
Науково-господарський дослід проводився в умовах фермерського господарства “Пчани–Денькович”
Жидачівського району Львівської області за схемою
наведеною у табл. 1.

Таблиця 1
Схема науково-виробничого досліду, n = 10
Група піддослідних
тварин

Тривалість досліду,
діб

1 контрольна

300

2 дослідна
3 дослідна

300
300

Особливості годівлі: структура раціонів інтенсивного періоду
вирощування
ОР – грубі (сіно – 20 %), соковиті (монокорм сінажного типу – 50 %,
комбікорм – 30 %)
ОР – заміна 20 % комбікорму за поживністю на монокорм
ОР – заміна 30 % комбікорму за поживністю на монокорм

Раціони годівлі піддослідних тварин були збалансовані за вмістом поживних речовин з врахуванням
сухої речовини, доступної енергії та протеїну, а також
включенням в склад комбікорму солево-мінерального
преміксу.
За час проведення досліду було вивчено і проаналізовано наступні показники: хімічний склад і поживну цінність виготовленого монокорму та комбікорму

перед початком досліду і протягом проведення досліду в умовах сертифікованої лабораторії ЛНУВМБ
імені С. З. Ґжицького; повноту поїдання кормів тваринами; живу масу піддослідних бугайців; динаміку
їх середньодобових приростів у різні вікові періоди.
По завершенні відгодівлі з кожної групи було відібрано по 3 голови типових тварин і проведено контрольний забій у забійному цеху з послідуючою обвал-
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кою.
Було визначено: живу масу при знятті з відгодівлі,
передзабійну живу масу, масу туші, масу внутрішнього жиру, забійний вихід туші.
За результатами обвалки враховувалась сортність
м’яса, кількість м᾽язевої кісткової і сполучної тканини. Було відібрано середні зразки для визначення
хімічного складу та оцінки якісних показників.
Отримані результати піддавались статистичній обробці за допомогою загальноприйнятих методів варіаційної статистики з оцінкою середньо арифметичної
похибки і розрахунками вірогідності різниць за методом Стюдента з використанням програмного забезпечення Micros of Exel.

Результати та їх обговорення
Головним завданням проведених досліджень було
отримання молодої яловичини в найбільш оптимальні
терміни вирощування. Адже відомо, що попит на
телятину і молоду яловичину надзвичайно високий,
ось чому одним і вагомих чинників однотипної відгодівлі худоби особливо спеціалізованих м’ясних порід
є рівень ефективності засвоєння поживних речовин
раціону. Отже, виходячи з поставленого завдання про
інтенсивність росту піддослідних бугайців можна
підтвердити позитивну оцінку її ефективності. Показники приростів живої маси піддослідних тварин наведено у (табл. 2).

Таблиця 2
Динаміка продуктивності бугайців піддослідних груп (М ± m, n = 10)
Група
1 контрольна
2 дослідна
3 дослідна

6 місяців
905 ± 8,4
893 ± 7,6
769 ± 9,7

Середньодобові прирости, г
9 місяців
1120 ± 10,7
1080 ± 16,0
989 ± 13,4

Аналіз приростів живої маси піддослідного молодняку за період досліду свідчить про те, що в першій
групі в 6-місячному віці вони складали в середньому
905 г і перевищували показники тварин другої і третьої груп відповідно на 1,33 і 15,02 %. Подібна тенденція спостерігається у віці 9 та 12 місяців, що можна
пояснити вищою кількістю концентратів у раціоні

12 місяців
1210 ± 10,7
1160 ± 10,6
1030 ± 11,0

Жива маса при знятті,
кг
541 ± 9,3
515 ± 9,0
501 ± 8,1

тварин цієї групи, що відповідно призводить до підвищення вартості відгодівлі у виразі економічної
ефективності.
Після завершення заключного періоду відгодівлі
було проведено контрольний забій піддослідних бугайців (табл. 3).

Таблиця 3
Забійні якості піддослідних бугайців (М ± m, n = 3)
Група
1 контрольна
2 дослідна
3 дослідна

Перед забійна жива маса, кг
541 ± 9,3
515 ± 9,0
501 ± 8,1

Одержані результати показали, що середня перед
забійна жива маса бугайців знаходилася на рівні 541–
501 кг. Забійний вихід туші мав пряму залежність від
структури раціону з незначною між груповою різницею, яка знаходилася в межах 0,8–1,2 % по відношенні до першої групи, раціон якої компенсував потребу
тварин в енергії та протеїні за рахунок концентратів і

Маса охолодженої туші, кг
298 ± 2,4
275 ± 3,0
269 ± 2,8

Забійний вихід, %
55,5 ± 1,3
54,7 ± 1,2
54,3 ± 1,1

звичайно був дорожчим.
Таким чином, заміна частини концкормів за поживністю другої і третьої групи не призводить до суттєвого негативного впливу визначені показники, що дає
підставу стверджувати про ефективність таких раціонів, а також це підтверджують показники морфологічного складу туш, які відображенні у табл. 4.

Таблиця 4
Морфологічний склад туш ( М ± m, n = 3)
Група
1 контрольна
2 дослідна
3 дослідна

Маса охолодженої
туші, кг
298 ± 2,4
275 ± 3,0
269 ± 2,8

Сортовий розподіл тканин, кг
м᾽язевої
жирової
перший
другий
115
94
6
105
86
5
103
85
5

вищий
46
45
43

Проведене обвалювання туш вказує на те, що всі
туші піддослідних бугайців відповідали першій категорії з явно вираженим жировим поливом. При цьому
різна кількість концентратів в структурі раціонів по

кісткової
37
34
33

різному вплинула на сортовий розподіл м’яса. Незначну перевагу в кількості м᾽язової тканини вищого і
першого сорту мали бугайці першої групи. Вищою
була в цій групі і кількість жирової тканини. Слід
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відзначити, що бугайці другої і третьої груп за кількістю і якістю м’яса суттєвої різниці між собою не мали.

Для проведення хімічного аналізу м’яса було відібрано середні зразки та проведена порівняльна оцінка
їх складу (табл. 5).

Таблиця 5
Хімічний склад м’яса піддослідних бугайців, % (M ± m, n = 3)
Показник
Група
1 контрольна
2 дослідна
3 дослідна

вода

білок

жир

зола

72,5 ± 0,14
71,5 ± 0,14
71,7 ± 0,14

15,7 ± 0,02
16,3 ± 0,03
18,6 ± 0,03

11,0 ± 0,04
10,5 ± 0,02
10,8 ± 0,02

1,0 ± 0,05
1,4 ± 0,03
1,0 ± 0,04

Аналіз отриманих даних хімічного складу показав,
що за вмістом білку м’яса бугайців другої і третьої
груп на 1,2 і 2,9 % переважало першу. Така аналогія
спостерігалася і за вмістом жиру. Відношення білка
до жиру. Відношення білка до жиру найбільш оптимальним було у бугайців, які відгодовувалися на раціоні з обмеженою 20–30 % кількість концентратів.
Такі раціони були найбільш оптимальними, як у поживному відношенні так і у зворотному еквівалентні.
Проведена грошова оцінка даного типу відгодівлі
худоби підтвердила наші очікування відносно використання монокорму сінажного типу взамін частини
концентратів у складі раціону цілорічної однотипної
годівлі бугайців. Так, при незначному зниженні середньодобових приростів дослідних групах затрати
корму на 1 кг живої маси у кормових одиницях, а
також у МДж обмінної енергії знаходилися в межах
8,7–8,9 і 87–89 відповідно, та не перевищує розроблених економічних норм для тварин на відгодівлі.
Висновки
Проведені дослідження на відгодівельних бугайцях волинської м’ясної породи дають підставу стверджувати, що заготівля монокорму (кукурудзяносоєвого) сінажного типу поживність якого становить
понад 0,5 корм. од. містить достатню кількість протеїну різних за розчинністю фракцій, вуглеводів, вітамінів та мінеральних солей, забезпечує високі середньодобові прирости живої маси і позитивно впливає на
якісні показники м’яса молодої яловичини. Виробництво такого виду корму дозволяє з 1га кормової площі
виробляти відповідно 78,1–99,8 ц корм. од. та 6,1–
13,9 ц перетравного протеїну та дає можливість зменшити витрати концентрованих кормів в структурі
раціонів тварин на відгодівлі.
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