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В останні роки суттєво зросли вимоги до якості молочної продукції, що у свою чергу вимагає використання в селекції генетичних маркерів і пошуку їхнього зв'язку з молочною продуктивністю тварин. Дослідження впливу генотипу корів
української бурої молочної породи за бета-казеїном на показники їхньої молочної продуктивності проводили в племінному
заводі Державного підприємства «Дослідне господарство Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН»
Сумського району, Сумської області на поголів’ї української бурої молочної породи. Визначення поліморфізму гена бетаказеїну проводили в генетичній лабораторії Інституту фізіології ім. Богомольця НАН. Молочну продуктивність визначали
за щомісячними контрольними доїннями. Вміст жиру та білку в молоці визначали у лабораторії Інституту тваринництва
НААН на обладнанні фірми Bently. Тварини з генотипом А1А2 та А2А2 становили майже 90% досліджуваного поголів’я. За
результатами досліджень нами встановлено, що тварини з бажаним генотипом А2А2 не поступаються за величиною
надою тваринам з гетерозиготним генотипом А1А2 та гомозиготним – А1А1 як за першою, третьою, так і кращою
лактаціями. За першою та кращою лактацією за вмістом жиру в молоці тварини з генотипом А2А2 поступалися тваринам
інших досліджуваних генотипів, а за вмістом білка в молоці переважали їх. За кількістю молочного жиру корови з бажаним
генотипом А2А2 поступалися тваринам з іншими генотипами за першою лактацією, але переважали їх за кількістю молочного білка. За кращою лактацією тварини з генотипом А2А2 переважали інших як за кількістю молочного жиру так і
білка. Отримані результати підтверджують раніше отримані нами результати, що використання бугаїв-плідників з генотипом бета-казеїну А2А2 має покращувати господарсько-корисні ознаки нащадків, порівняно з бугаями інших генотипів
(А1А2 та А1А1). Це буде сприяти підтриманню бажаного рівня молочної продуктивності та якості молока.
Ключові слова: порода, молочна продуктивність, генотип, казеїн, вміст жиру, вміст білка
DOI: https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2020.3.1
В Україні спільними зусиллями науки та бізнесу про- процесу згортання молока під час технологічних процесів педовжується робота з подальшого підвищення рівня молочної реробки. Доведено, що ця роль залежить від абсолютної кіпродуктивності худоби. Одночасно приділяється увага його лькості та відносної частки кожної фракції протеїнів незалеякісним показникам. Останнім часом науковці звертають жно від їхнього генетичного варіанту [2].
увагу не лише на величину надою, жирність, білковість моЗростання вимог до якості молочної продукції зумолока, а й на вміст конкретних фракцій казеїну, їхній різновид, вили використання у селекції генетичних маркерів і пошук їхтехнологічні якості під час переробки, вплив на харчову цін- нього зв'язку із молочною продуктивністю тварин. У ситуації,
ність продукту та здоров’я людини. У процесі досліджень ви- що склалася, виникла необхідність зміни методів оцінки севчається вплив факторів навколишнього середовища та ге- лекційних ознак тварин, нових підходів, заснованих на досянотипу на мінливість складу молока. При цьому відмінності гненнях генетики і біотехнології [3].
диференційовані у межах порід і окремих тварин [1].
Саме тому одним із способів удосконалення якості
Науковцями встановлено, що майже всі білкові фрак- молока, підвищення вмісту жиру та виробництва молочного
ції мають важливе та специфічне значення у різних фазах
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білка є відбір тварин на основі молекулярних маркерів. Дослідники повідомляють, що ДНК поліморфні маркери дозволяють визначити окремі генотипи у багатьох локусах і забезпечити отримання інформації про параметри популяції, такі як
алель та генетичні частоти. Їх можна використовувати як інструмент для вдосконалення відбору тварин [4].
При цьому науковці зазначають, що у випадку, якщо
не досліджувати генотип молочної худоби і належним чином
не обліковувати у програмі розведення, то існує ризик погіршення біохімічного складу молока. Це у свою чергу може призвести до зниження його придатності для переробки та виробництва різних молочних продуктів [1].
Наведені вище дані обумовлюють використання в
програмах скотарства досліджень поліморфізму генів білків
молока [6].
Зокрема дослідженням на поголів’ї голштинської худоби, було встановлено, що більшість локусів протеїну (бетаказеїн, капа-казеїн) мають потенціал для використання в якості маркерів генів у програмі відбору [6].
Існує 15 різних генетичних варіантів для бета-казеїну
(A1, A2, A3, B, C, D, E, F, G, H1, H2, I, J, K, L). Серед них найбільш поширеними є варіанти A1, A2 та B. Бета-казеїн складається з 209 амінокислот, а референсним білком є алель A2.
Варіанти відрізняються між собою однією або декількома різними амінокислотами в певних положеннях. Різниця між варіантами А1 і А2 становить лише одну амінокислоту - у положенні 67 - пролін у молоці А2 (дикий тип) та гістидин в молоці
А1[7].
Бета-казеїн, що містить алель А1, при перетравленні
у шлунку утворює полуку бета-казоморфін 7 (BCM 7), що чинить опіоїдну дію на організм. Вважається, що прийом цього
алелю може спричинити алергію та інші захворювання людини. З іншого боку, алель A2 сприяє швидкому розкладу
бета-казеїну на короткі пептидні ланцюжки, що не мають негативної дії на організм. Деякі породи корів мають більш високу експресію A2 бета-казеїну і виробляють менше алергенного молока. Такі факти сприяли ряду досліджень худоби різних порід в аспекті зустрічі різних генотипів за бета-казеїном
[8, 10, 11,12].
У той же час у практиків виникає питання, як впливає
генотип тварин за бета-казеїном на показники молочної продуктивності. Подібні дослідження мало описані в літературі,
що пов’язано з нещодавнім впровадженням виробництва молока А2А2 за бета-казеїном в окремих країнах світу. Так дослідниками було встановлено, що тварини з генотипом А1А1
мали менший вміст білка в молоці в порівнянні з тваринами
генотипу А2А2 [9, 13, 14].
Результати досліджень науковців, в яких вивчалося
питання взаємозв’язку між генотипами бета-казеїну та особливостями молочної продуктивності дуже суперечливі. Автори Fürst, B., Schwarzenbacherб H. Wien [8] які систематизували їх за останні 25 років, цитуючи Ng-Kwai-Hang et al.
(1984), зазначають, що встановлений позитивний вплив варіанту А2 порівняно з варіантом А1 на кількість молока у корів
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голштинської породи. За даними цих же авторів [8], Bech та
Kristiansen (1990) довели, що генотип A2A2 порівняно з генотипом A1A1позитивно впливає на кількість білка в молоці у
корів першої лактації і вміст жиру та білка у тварин другої лактації. За даними Ikonen et al. (1999), які наводять Fürst, B.,
Schwarzenbacherб H. Wien [8] тваринам з генотипом А2А2 характерні більший надій та вміст білка. Більший вміст жиру навпаки був характерний тваринам з генотипом А1А1. Отже, варіант A2 позитивно пов'язаний з більшою кількістю молока та
білка, тоді як варіант A1 позитивно впливає на вміст жиру.
Автори Fürst, B., Schwarzenbacherб H. Wien [8] також зазначають, що за результатами досліджень Heck et al. (2009), корови голштинської породи голандської селекції з варіантом
А2 мали більшу молочну продуктивність білка, ніж у тварини
з варіантом А1.
У той же час автори Fürst, B., Schwarzenbacherб H.
Wien [8] стверджують, що Olenski et al., (2010) встановили,
що бугайці голштинської породи з генотипом А2А2 мають більшу селекційну цінність за надоєм та вмістом білка порівняно з тваринами генотипу А1А1, але нижчу селекційну цінність за вмістом жиру. У той же час, науковці Fürst, B.,
Schwarzenbacherб H. Wien [8] засвідчили, що в результаті досліджень. Kučerová et al. (2006) встановлено, що чеські бугаї
симентальської породи з генотипом A2A2 мали негативну
племінну оцінку, а тварини з генотипом A1A1 навпаки мали
позитивну оцінку за величиною надою.
Що стосується придатності для виготовлення сиру,
дослідники наводять результати досліджень Poulsen et al.
(2013) згідно яких, молоко від тварин генотипу А2A2 мало
значно більший час згортання та меншу стійкість гелю в у корів голштинської породи датської селекції порівняно з молоком від тварин генотипу А1A1. Варіант B мав значно коротший час згортання сиру та більш високу стійкість згустку, ніж
варіант A1 [8].
Тому метою нашої роботи було – дослідити вплив генотипу корів за β-казїном на показники їх молочної продуктивності.
Матеріали та методи досліджень. Дослідження проведені в Державному підприємстві «Дослідне господарство
Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН»
Сумського району, Сумської області на поголів’ї корів української бурої молочної породи (n=28). Визначення поліморфізму гена бета-казеїну проводили в генетичній лабораторії Інституту фізіології ім. Богомольця НАН. Надій визначали за
щомісячними контрольними доїннями. Вміст жиру та білку в
молоці визначали у лабораторії Інституту тваринництва
НААН на обладнанні фірми Bently.
Отримані результати обробляли методом варіаційної
статистики за допомогою пакету програм Statisticа 6,0.
Результати досліджень. В результаті проведених
генетичних досліджень було встановлено, що у 43% корів був
бажаний гомозиготний генотип А2А2. Більша частота (46%)
була характерна гетерозиготному генотипу А1А2. Частота гомозиготного генотипу А1А1 складала лише 11% (рис. 1).

Вісник Сумського національного аграрного університету
Серія «Тваринництво», випуск 3 (42), 2020

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

46

43

11,0

А1А1

А1А2

А2А2

Рис. 1. Частота генотипів корів за геном β-казеїном, %
Основним питанням щодо перспектив використання
поліморфізму гену β-казеїну є вплив його на рівень молочної
продуктивності корів. Поведені нами дослідження свідчать,

що тварини з бажаним генотипом А2А2 не поступаються за
величиною надою тваринам з гетерозиготним генотипом
А1А2 та гомозиготним – А1А1 (табл. 1).
Таблиця 1
Молочна продуктивність корів за першу лактацію залежно від генотипу за β-казеїном

Генотипи

n

Надій, кг

А1А1
А1А2
А2А2

4
16
15

5107±412,3
4889±304,9
5233±290,1

Вміст в молоці,%
жиру

білка

4,15±0,171
3,92±0,125
3,61±0,126*

3,25±0,02
3,15±0,036*
3,09±0,082

Кількість. кг
молочного жиру
молочного білка

217±13,1
193±16,4
189±16,4

171±17,6
153±11,1
161±13,0

Хоча слід відмітити, що величиною надою достовірної
різниці між тваринами різних генотипів не встановлено. При
цьому за вмістом жиру в молоці гомозиготні А1А1 тварини
переважали тварин з генотипом А2А2 (Р<0,05, а за вмістом
білка – тварин з генотипом А1А2 (Р<0,05.

Достовірної різниці за показниками молочної продуктивності по третій лактації не встановлено. Та відмічаємо також, що тварини бажаного генотипу А2А2 не поступалися за
величиною надою та кількістю молочного білка тваринам різного генотипу (табл. 2).
Таблиця 2
Молочна продуктивнісь корів за третю лактацію залежно від генотипу за β-казеїном

Генотипи

n

Надій, кг

А1А1
А1А2
А2А2

1
7
8

5110
6049±637,2
6483±477,5

Вміст в молоці,%
жиру

білка

4,06
4,03±0,143
3,83±0,235

3,21
3,16±0,034
3,18±0,079

За показниками кращої лактації встановлена достовірна різниця за величиною надою між тваринами з генотипом
А2А2 та А1А1 (на 35% та А1А2 (на12%. За вмістом жиру та
білка в молоці достовірної різниці не встановлено. Хоча за

Кількість. кг
молочного жиру
молочного білка

212
241±23,9
212±42,9

164
191±25,1
197±15,9

вмістом жиру в молоці тварини з генотипом А2А2 поступалися тваринам з іншими досліджуваними генотипами, а за
вмістом білка в молоці переважали їх (табл. 3).
Таблиця 3

Молочна продуктивність корів за кращу лактацію залежно від генотипу за β-казеїном
Генотипи

n

Надій, кг

А1А1
А1А2
А2А2

4
16
15

5119±412,1*
6198±288,3*
6945±215,1*

Вміст в молоці,%
жиру

білка

4,15±0,171
4,10±0,118
4,02±0,096

3,25±0,023
3,18±0,061
3,26±0,030

За кількістю молочного жиру та білка перевагу мали
тварини з гомозиготним генотипом А2А2 за β-казеїну, які достовірно переважали тварин з генотипом А1А1.
Отримані результати співпадають з раніше проведеними нами дослідженнями, де ми стверджували, що використання бугаїв-плідників з генотипом А2А2 за бета-казеїном
має покращувати господарсько-корисні ознаки нащадків, порівняно з бугаями інших генотипів (А2А1 та А1А1)[15]. Це
сприятиме не лише отриманню тварин з бажаним генотипом,
а й підтриманню бажаного рівня молочної продуктивності,
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Кількість. кг
молочного жиру
молочного білка

217±13,1*
264±9,3*
285±15,5

171±17,6*
210±12,6
229±9,2

якості молока, відтворної здатності та тривалості господарського використання корів. Із цією метою було проаналізовано бугаїв-плідників у каталозі бугаїв молочних і молочном’ясних порід для відтворення маточного поголів'я в 2020
році. Серед бугаїв-плідників статистично значущої різниці за
надоєм між тваринами трьох досліджуваних генотипів за
бета-казеїном не виявлено. За кількістю молочного жиру у дочок бугаїв з генотипом А2А2 переважали бугаїв з генотипом
А1А1 (Р<0,01).
Висновки. У результаті проведеної роботи проаналізовані показники молочної продуктивності корів української
5

бурої молочної породи в залежності від генотипу за бета-казеїном. Згідно даних генетичних досліджень встановлено, що
у стаді бурої худоби дослідного господарства найчастіше зустрічаються тварини з генотипом А1А2 (46%) та А2А2 (43%).
Показники молочної продуктивності худоби за всі досліджувані лактації вказують на те, що тварини з генотипом А2А2 не

поступаються за величиною надою, кількістю молочного жиру
та білка тваринам інших генотипів. За показниками кращої лактації гомозиготні корови з генотипом А2А2 переважали тварин інших генотипів за величиною надою, кількістю молочного жиру і білка.
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Malikova Alyona Ivanivna, graduate student, Sumy National Agrarian University
Comparative evaluation of dairy productivity of cows of ukrainian brown milk breed of different genotypes by β-casein
In recent years, the requirements for the quality of dairy products have significantly increased, which in turn requires the use
of genetic markers in breeding and the search for their relationship with the milk productivity of animals. The study of the influence of
the genotype of cows of the Ukrainian Brown dairy breed for β-casein on the indicators of their milk productivity was carried out in the
Breeding Plant of the State Enterprise "Experimental Farm of Institute of Agriculture of Northern East of NAAS" of Sumy district, Sumy
region on the livestock of the Ukrainian Brown dairy breed. The determination of the beta-casein gene polymorphism was carried out
in the laboratory of Institute of Physiology named after Bogomolets of NAS. Milk productivity was determined by monthly control milking.
The fat and protein content in milk was determined in the laboratory of Institute of Animal Husbandry of NAAS on Bently equipment.
Animals with genotypes A1A2 and A2A2 made up almost 90% of the studied livestock. Based on the results of our research,
we found that animals with the desired A2A2 genotype are not inferior in milk yield to animals with heterozygous A1A2 genotype and
homozygous A1A1 both in the first, third, and best lactation. According to the first and best lactation, animals with the A2A2 genotype
were inferior in fat content to animals of other studied genotypes, but they were superior in protein content in milk. In terms of the
amount of milk fat, cows with the desired A2A2 genotype were inferior to animals with other genotypes in the first lactation, but they
were superior in terms of the amount of milk protein. In terms of the best lactation, animals with the A2A2 genotype outperformed
others both in terms of the amount of milk fat and protein. The obtained results confirm our earlier results that the use of bulls-producers
with the β-casein A2A2 genotype should improve the economically useful characteristics of offspring, compared to bulls of other genotypes (A2A1 and A1A1). This will help to maintain the desired level of milk productivity and milk quality.
Key words: breed, milk productivity, genotype, casein, fat content, protein content
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INFLUENCE OF UDDER DESCRIPTIVE LINEAR TRAITS ON COWS LIFETIME OF UKRAINIAN DAIRY BREEDS
Khmelnychyi Leontiy Mykhailovych
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Studies have been performed to determine the relationship between assessment of linear udder traits and lifetime of cows.
Experiments were carried out in the herd of breeding farm AF "Mayak" Zolotonosha district of Cherkasy region on the number of cows
of Ukrainian Red-and-White (URW) and Black-and-White (UBW) dairy breeds. Estimation of cows firstborn by conformation type was
carried out according to the method of linear classification. It was found that cows with higher estimates for condition of udder morphological traits have a longer lifetime compared to animals rated lower score. The difference between cows, rated at one and nine score
for trait of the front udder part attachment, was very significant and amounted 939 (URW) and 710 (UBW) days. The difference between
the lowest and highest estimates on the basis of height rear udder parts attachment was 687 (URW) and 878 (UBW) days. Animals
with an assessment for udder central ligament development below the average (1.4 score) were used from 1675 to 1832 (URW) and
from 1535 to 1810 (UBW) days according to estimated breeds. Cows with an assessment of nine score differed by higher lifetime 2377 days, exceeding cows with the lowest score at 702 days (URW) and 2322 days with reliable excess on 785 days (UBW). The
difference between the average lifetime of cows estimated at nine score and with assessment of one score for udder depth was 618
days in cows URW and in UBW - 762 days. It has been proven that cows were used longer in the herd with estimates for front teats
position from five to nine score, and a significant decrease in lifetime of cows began with an estimate for this trait from three to one
score. Thus, assessment of cows Ukrainian Red-and-White and Black-and-White dairy breeds by the method of linear classification
confirmed that the desired development of udder morphological traits was the key to long lifetime cows in modern technological conditions of milk production.
Key words: linear estimation, Ukrainian Red-and-White dairy breed, Ukrainian Black-and-White dairy breed, udder traits, lifetime
DOI: https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2020.3.2
Specialized dairy breeds of cows created in Ukraine have
Since the level of linear traits assessment of cows influundergone changes over time during selection improvement in enced the indicators of their longevity, the task of our research
terms of economically useful traits. First of all, changes pro- was to study correlative variability between the assessment of
gressed in the direction of increasing milk productivity. This was udder morphological traits of cows Ukrainian Red-and-White and
facilitated by a change in the method of reproduction, which con- Black-and-White dairy breeds and their lifetime.
sisted in the use at the final stage of selection, the breeding of
Materials and research methods. The experiments
crossbred genotypes "in itself". However, in recent years, at the were carried out in the herd of breeding farm on reproduction
absence breeding sires of their own selection have been used Ukrainian Red-and-White and Black-and-White dairy breeds AF
bull-sires Holstein breed of foreign origin. At present, the blood of "Mayak" Zolotonosha district of Cherkasy region. Estimation of
domestic dairy breeds has been absorbed by the Holstein breed. cows firstborn by conformation type was performed by the
The problem with specialized high-yielding Holstein method of linear classification [21] according to the latest ICAR
breeds around the world - reduction of productive use. Similar recommendations [31] at the age of 2-4 months after calving. Deproblems arose with high-blooded Holstein population of Ukrain- scriptive linear traits were estimated on 9-score scale. The averian dairy breeds [2, 6, 13, 19, 22, 23]. In this regard, productive age expression of trait was rated at five score. With biological delongevity of cows Ukrainian dairy breed acquired importance. viations of trait towards minimum development, estimate deLongevity significantly determined the economic component of creased to one score, and, conversely, if the trait development
milk production, providing quantitative and qualitative reproduc- approached to maximum manifestation, increased to nine score.
tion of the herd. Scientific studies have shown that traits of pro- Estimation results were processed by biometric statistic methods
ductive longevity were influenced by a significant number of both on PC according to formulas given by E. K. Merkuryeva [4].
genetic [11, 15, 24, 25, 26] and paratypic factors [1, 5]. ResearchResearch results. The first and most important descripers, especially foreign ones, have established the existence of tive udder trait - strength of its front part attachment to the cow's
linear traits influence [7, 14, 17, 29, 33], including udder traits, on abdomen (Fig. 1).
lifetime productivity of cows [3, 20, 26, 27, 28, 30, 32, 34].
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Note: here and further - ■ - Ukrainian Red-and-White dairy;
■ - Ukrainian Black-and-White dairy.
Fig. 1. Correlative variability of scoring descriptive type trait "front udder parts attachment" and cow's lifetime
The angle formed at the site of this connection was assessed. The highest score for development of this body part was
received by an animal in which the udder was characterized by
gradual transition front part glandular tissue to abdomen by connecting lateral ligaments with formation of an obtuse angle higher
than 161° [8]. The strong udder attachment was usually characterized by good development of front part and had a bath-like
shape and, according to scientific studies, significantly correlated
with milk productivity [10, 12, 16, 18, 20]. In addition, the strong
attachment of front parts prevented sagging of udder with age.
Indicators of scores for front udder part attachment (Fig.
1) showed a relationship between this trait development and
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cow's lifetime of assessed breeds. The difference between cows,
rated at one and nine score, was quite significant and amounted
939 (URW; P <0.001) and 710 (UBW; P <0.001) days.
The linear trait "height rear udder attachment" also performed a supporting function, not allowing the udder to fall with
age. Desired body part development was estimated with the highest score. The difference between the lowest and highest scores
on this trait, obtained from our studies in cows of experimental
breeds, was 687 (URW; P <0.001) and 878 (UBW; P <0.001)
days (Fig. 2).
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Fig. 2. Correlative variability of scoring descriptive type trait "rear udder parts attachment" and cow's lifetime
The central ligament - next linear udder trait in cows of
dairy cattle, which was associated with keeping it at the appropriate height. Highly situated udder above the ground made it easier
to prepare for milking and prevented cooling and injury. A high
udder position with a deep, strong, well-defined and highly raised
central ligament - the desired trait development with assessment
in 9 score.
Histograms (Fig. 3) showed that average cow's lifetime
depended largely on the assessment level for "central ligament".
Animals with estimate for udder central ligament development below than average (1-4 score) were used from 1675 to 1832
(URW) and from 1535 to 1810 (UBW) days according to the estimated breeds. Cows with assessment nine score differed a
higher lifetime - 2377 days, exceeding cows with the lowest score
at 702 days (URW; P <0.001) and 2322 days with a significant
excess by 785 days (UBW; P <0.001).

10

The location of udder bottom relative to the floor - very
important technological trait. According to the method of linear
classification, udder depth was estimated by distance between
relatively conditional line drawn at the level of hock joint and udder bottom. As noted above, a deep, sagging udder will cause
many inconveniences during machine milking. Will often be injured and more susceptible to disease of mastitis. Indicators of
histograms (Fig. 4) showed that cows with highly placed udder
were significantly less exposed to these risks and used longer in
the controlled herd. The difference between the average lifetime
of cows with an assessment nine score and one score for udder
depth was in cows of Ukrainian Red-and-White dairy breed 618
days (P <0.001), in cows of Ukrainian Black-and-White dairy - 762
days (P <0.001).
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Fig. 3. Correlative variability of scoring descriptive type trait "central ligament" and cow's lifetime
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Fig. 4. Correlative variability of scoring descriptive type trait "udder depth" and cow's lifetime
The next linear udder trait - front teats position important both in terms of selection and technology (Fig. 5).
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Fig. 5. Correlative variability of scoring descriptive type trait "front teats position" and cow's lifetime
Teats that have been placed at the optimal distance,
placed in the center of udder parts, directed vertically down, cylindrical or conical in shape - will best meet the requirements of
machine milking [9]. A very close or very wide front teats position
will not be the best this trait development. Diagram results
showed that cows of both breeds were used for longest time in
the herd of controlled farms with estimates for the front teats position from four to nine score. A significant decrease in lifetime in

cows began with estimate for this trait from three to one score.
Conclusions. Estimation cows of Ukrainian Red-andWhite and Black-and-White dairy breeds by the method of linear
classification confirmed that the desired development of udder
morphological traits - the key to long life of cows in modern technological conditions of milk production.
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Вплив описових лінійних ознак вимені на тривалість життя корів українських молочних порід
Дослідженні проведені для визначення зв’язку між оцінкою лінійних ознак вимені та тривалістю життя корів. Експерименти проведені у стаді племінного заводу АФ “Маяк” Золотоніського району Черкаської області на поголів’ї корів українських червоно-рябої (УЧерР) та чорно-рябої (УЧорР) молочних порід. Оцінка корів-первісток за екстер'єрним типом проведена за методикою лінійної класифікації. Встановлено, що корови з вищими оцінками за стан розвитку морфологічних
ознак вимені мають довшу тривалість життя у порівнянні з тваринами, оцінених нижчим балом. Різниця між коровами,
оціненими в один та дев’ять балів за ознаку прикріплення передньої частини вимені, досить істотна і становила 939
(УЧерР) та 710 (УЧорР) днів. Різниця між найнижчою та найвищою оцінками за ознакою висоти прикріплення задніх часток
вимені становила 687 (УЧерР) та 878 (УЧорР) днів. Тварини з оцінкою за розвиток центральної зв’язки вимені нижчою від
середньої (1-4 бали) використовуються від 1675 до 1832 (УЧерР) та від 1535 до 1810 (УЧорР) днів відповідно до оцінюваних
порід. Корови з оцінкою дев’ять балів відрізняються вищою тривалістю життя – 2377 днів, перевищуючи корів з самою
низькою оцінкою на 702 дні (УЧерР) та 2322 дні з достовірним перевищенням на 785 днів (УЧорР). Різниця між середньою
тривалістю життя корів з оцінкою дев’ять балів та оцінкою в один бал за глибину вимені становить у корів УЧерР 618
днів, у УЧорР – 762 дні. Доведено, що найдовше використовувалися у стаді корови з оцінками за розташування передніх
дійок від п’яти до дев’яти балів, а істотне зниження показника тривалості життя у корів розпочинається з оцінкою за цю
ознаку від трьох до одного балу. Таким чином, оцінка корів українських червоно-рябої та чорно-рябої молочних порід за
методикою лінійної класифікації підтвердила, що бажаний розвиток морфологічних ознак вимені є запорукою тривалого
життя корів у сучасних технологічних умовах виробництва молока.
Ключові слова: лінійна оцінка, українська червоно-ряба молочна порода, українська чорно-ряба молочна порода,
ознаки вимені, тривалість життя
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У статті представлено результати досліджень відгодівельних якостей імунокастрованих та некастрованих свинок отриманих від помісних свиноматок ірландського ландраса та ірландського йоркшира і кнурів синтетичної лінії Maxgro,
в умовах ТОВ «НВП «Глобинський свинокомплекс» цеху відгодівлі №3. Для виконання дослідження було сформовано дві
групи свинок, середня жива маса яких знаходилась в межах 25,68 – 25,82 кг, з похибкою 0,30-0,26 кг. Встановлено, що
імунокастровані свинки на відмінну від некастрованих свинок в період відгодівлі мали більшу середню живу масу при знятті
з відгодівлі на 4,96%. Характеризувалися вищими на 6,65% та 6,64% показниками абсолютного та середньодобового приросту. Відносний приріст був вищим у імунокастрованих свинок на 4,20% (р < 0,001). Імунокастровані свинки щодоби на
3,54% споживали більше корму, що спричинило досягнення їх живої маси 120 кг на 3,89 % швидше, в той час як оплата
корму приростами була кращою на 2,39% в порівнянні з некастрованими свинками. Індекс комплексної оцінки відгодівельних
якостей імунокастрованих тварин був вищим на 4,4 бали або на 11,8% порівняно з з їх некастрованими аналогами. За
допомогою однофакторного дисперсійного аналізу було встановлено силу впливу типу кастрації свинок на їх відгодівельні
показники. Визначено значний вірогідний вплив типу кастрації свинок на такі відгодівельні показники як середня жива маса
при зняті з відгодівлі на рівні 7,53%, абсолютний приріст на 10,92% середньодобовий приріст на 10,91% та вік досягнення
живої маси 120 кг на рівні 7,09%. Сила впливу типу кастрації свинок на відносний приріст склала всього 2,71%. Результати
досліджень засвідчили, що використання імунної кастрації свинок має значний вплив та підвищує їх відгодівельні показники.
Ключові слова: свинка, приріст, імунна кастрація, відгодівля, конверсія корму, споживання корму.
DOI: https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2020.3.3
Постановка проблеми. Вирішення проблеми тва- сієм. Аналог не має гормональної активності, але містить неринного білку в харчуванні людини не можливе без розвитку обхідні епітопи для стимулювання ефективної реакції антитіл
галузі свинарства. На сьогоднішній день ця галузь інтенсивно проти GnRH та блокує стимуляцію осі гіпоталамус-гіпофіз-горозвивається за рахунок індустріалізації та концентрації ви- нади. В результаті чого утворення стероїдних гормональних
робництва. З цією метою в свинарстві використовується ін- залоз утруднене, що призводить до регресу репродуктивних
тенсивні генотипи свиней, повноцінні та збалансовані комбі- органів та деяких індукованих метаболічних змін, що в кінцекорми, створюються комфортні умови утримання для тварин. вому рахунку викликає зміни у поведінці (зниження агресивВ жорстких ринкових умовах для підвищення конкуренто- ності, підвищення апетиту і споживання корму) та показниках
спроможності виробники свинини використовують додаткові росту [4].
можливості організму свиней. Однією з таких можливостей є
В попередніх дослідженнях нами було проведено покастрація свинок, яка змінює гормональний статус їх органі- рівняльну характеристику відгодівельних якостей імунологічзму та підвищує продуктивність. Тому в нашій роботі прове- них та хірургічних кастратів самців за різного типу годівлі та
дено вивчення відгодівельних показників некастрованих та передзабійної маси. В результаті було виявлено, що як за суімунокастрованих свинок.
хого так і за рідкого типу годівлі імунокастровані кнурці споАналіз останніх досліджень. Основою більшості живали більше корму, мали вищу інтенсивність росту, раніше
опублікованих досліджень є імунізація тварини проти репро- досягли живої маси 100 та 120 кг, при цьому мали кращу кондуктивного гормону у власній системі, яка називається GnRH, версію корму порівняно з хірургічно кастрованими аналогами.
або вивільняючий гормон гонадотропіну. Це дуже мала моле- [2]
кула, яка виробляється та виділяється ендокринною (гормоМ. Skrlep та B. Segula [5], вивчали вплив імунокастранальною) системою. Цей гормон виробляється і виділяється ції (вакцинація проти вивільняючого гормону гонадотропіну з
біля основи мозку і розпочинає репродуктивний процес, ініці- використанням вакцини Improvac) на ефективність росту у
юючи вивільнення інших репродуктивних гормонів, які викли- словенських м’ясних свиней, в результаті чого було підтверкають активність (вироблення та ріст гормонів) у чоловічих джено переваги імунокастрованих кнурців порівняно з хірурсім’яниках або жіночих яєчниках [8]. Імунокастрація викорис- гічними кастратами у рості, та головним чином у ефективнотовує природну імунну систему тварини для досягнення ефе- сті використання кормів.
ктів кастрації. Вакцина містить фізіологічно неактивний анаЗа даними N. Batorek [6] після другої вакцинації імулог GnRH, ковалентно кон'югований з імуногенним білком-но- нокастровані кнурці їдять набагато більше некастрованих
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кнурців (θ = 2,1), що призводить до значного підвищення швидкості росту порівняно з некастрованими та хірургічно кастрованими кнурцями (θ = 1,1 та θ = 1,4 відповідно). За період
відгодівлі, коефіцієнт їх конверсії кормів був вищий порівняно
з некастрованими кнурцями (θ = 0,6) і набагато нижчим, ніж у
хірургічно кастрованих самців (θ = −1,3), хоч і встановлено
помірно швидший ріст порівняно з обома групами тварин (θ
= 0,6 і θ = 0,2 відповідно.
В дослідженях Yongqiang Xue [7] при порівнянні показників розвитку статевих залоз, росту свиней, та якості м’яса
у сухуайських некастрованих, імунокастрованих та хірургічно
кастрованих самок свиней. В результаті не встановлено суттєвих відмінностей у рості серед некастрованих, імунокастрованих та хірургічно кастрованих свинок, за винятком імунокастрованих свинкок яким двічі вводили вакцину проти вивільняючого гормону гонадотропіну, які мали краще середньодобове споживання корму (р <0,05). Доведено, що імунокастрація успішно гальмує розвиток статевих залоз і не має негативних наслідків для показників росту самок сухуайської породи свиней.
Актуальність. Використання імунокастрації свиней
зростає, щомісяця у всьому світі вакцинують приблизно 1,3
мільйона свиней [3]. В Україні деякі потужні виробники свинини застосовують імунну кастрацію для кнурців як альтернатива хірургічній кастрації. Проте більша частина господарств

не приймають технологію імунної кастрації свиней, оскільки
вважають що такий спосіб кастрації може негативно впливати
на якість м’яса та в подальшому на організм людини. На наш
погляд ці підстави не є актуальними, тому що в європейських
країнах дуже ретельно вивчено всі ці питання, і експериментально доведено що використання імунної кастрації кнурців
не має негативного впливу як на якість м’яса так і на організм
людини. Проте як в Україні так і в країнах ЄС дуже мало досліджено та описано ефект застосування імунокастрації для
свинок, тому ми вважаємо, що дане питання є актуальним, та
потребує ретельного вивчення.
Мета. Враховуючи те що питання імунокастрації свинок не достатньо вивчене, метою нашої роботи було дослідити вплив імунної кастрації самок свиней на їх відгодівельні
якості.
Матеріали та методи дослідження. Для досягнення
поставленої мети нами з серпня по грудень місяць 2020 року
на базі цеху відгодівлі № 3 «НВП «Глобинський свинокомплекс» було проведено дослідження по вивченню відгодівельних якостей імунокастрованих свинок. Відповідно до схеми
досліду, яка представлена у таблиці 1 за методом груп аналогів було сформовано дві групи свинок отриманих від помісних свиноматок ірландського ландраса та ірландського
йоркшира і кнурів синтетичної лінії Maxgro.
Таблиця 1

Схема досліду
Група тварин

І (контрольна)
ІІ (дослідна)

Кількість голів в групі

Вік при постановці/ контрольному зважуванні, днів

Спосіб кастрації

220
220

70/72
70/72

некастровані
імунокастровані

Кожна група тварин налічувала 220 голів, яких було
розміщенно в сусідніх станках по 55 голів в кожному, з нормою площі 0,75 м2 на одну голову, на повністю щілинній бетонній підлозі. Мікроклімат в свинарнику підтримувався за
допомогою системи вентиляції негативного тиску фірми Big
Dutchaman, систем автоматичного зрошування та опалення.
Напування здійснювалось за допомогою шести автонапувалок ніпельного типу, на один станок. Видалення гною за допомогою вакуумного-самопливної системи періодичної дії.
Годівля свиней обох груп здійснювалась рідкими кормовими
сумішами на основі повнораціонних комбікормів власного виробництва. Приготування рідкої суміші та її роздавання проводилась за допомогою кормової кухні австрійської фірми
Veda. Годівля свинок була збалансованою та повноцінною в
мультифазному режимі такими комбікормами: до маси 30 кг
- Гровер 15-30; до маси 60 кг – Гровер 30-60; до маси 90 кг –
Фінішер 60-90; після 90 кг – Фінішер 90-130
Контрольних та дослідних свинок поставили на відгодівлю у віці 70 діб. Всі тварини на другий день після постановки були індивідуально зважені та ідентифіковані різнокольоровими бирками з індивідуальними номерами.
Тваринам дослідної групи у віці 112 днів було введено
вакцину Improvac фірми Зоетіс Україна з розрахунку 2 мл на
голову, та проведено ревакцинацію цією ж вакциною у віці
148 днів в такій же дозі.
Під час дослідження враховувалась кількість з’їденого
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корму на кожен станок, за допомогою комп’ютерних установок кормової кухні Veda, та проводився щоденний облік загального стану тварин та їх вибуття з зазначенням їх віку, маси
та причини. Впродовж досліджень всі ветеринарні та технологічні процедури були ідентичні для обох груп. По закінченню терміну відгодівлі всі тварини були індивідуально зважені, на основі чого було проведено розрахунки інтенсивності
росту, середньодобове споживання та оплати корму. За результатами дослідження було розраховано індекс відгодівельних якостей за формулою М.Д. Березовського [1]:
І=А2/(В*С)
де: А – валовий приріст за період відгодівлі, кг;
В – кількість діб відгодівлі, днів;
С – витрати корму на 1 кг приросту, корм.од.
Отримані результати досліду були обраховані біометрично за допомогою прикладних програм Microsoft Office Excel.
Також, з метою визначення сили впливу кастрації свинок було проведено однофакторний дисперсійний аналіз.
Результати дослідження та обговорення. Аналізуючи отримані результати дослідження можна констатувати,
що загалом по всім відгодівельним показникам тварини дослідної групи (імунокастрованих свинок) переважали аналогів
контрольної групи (некастрованих свинок). Так з таблиці 2 бачимо, що різниця середньої живої маси свинок при постановці на відгодівлю між групами була не значною.
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Таблиця 2
Відгодівельні показники
Показник

Середня жива маса при постановці на відгодівлю, кг
Середня жива маса при знятті з відгодівлі, кг
Тривалість відгодівлі, діб
Вік при знятті з відгодівлі, діб
Абсолютний приріст, кг
Середньодобовий приріст, г
Відносний приріст, %
Вік досягнення живої маси 120 кг, діб
Витрати корму на 1 кг приросту, кг
Середньодобове споживання корму, кг/гол
Індекс відгодівельних якостей, балів

І контрольна група
(некастровані свинки)

ІІ дослідна група
(імунокастровані свинки)

25,68±0,30
119,11±0,74
106
178
92,43±0,70
871,95±6,57
126,87±0,69
180,3±0,95
2,51
2,18
32,9

25,82±0,26
125,33±0,81***
106
178
99,01±0,88 ***
934,01±8,34 ***
131,07±0,79 ***
173,55±0,89
2,45
2,26
37,3

Примітка : *** (р<0,001)

Середньодобове споживання корму свинок дослідної
групи виявилось на 0,08 кг/гол, або на 3,54% більшим порівняно зі свинками контрольної групи. На наш погляд це
пов’язано з тим, що некастровані свинки приходячи в статеву
охоту, та в цей час на фоні гормональних змін в організмі
споживали менше корму. В свою чергу імунокастровані свинки не приходили в статеву охоту, що ймовірно й призвело до
збільшення середньодобового споживання корму, та в подальшому мало позитивний вплив на інші відгодівельні показники свинок.
Необхідно зазначити, що тварини дослідної групи відрізнялись досить високою інтенсивністю росту. Вони мали
вищі показники абсолютного приросту на 6,58 кг, або на
6,65% (р<0,001), та середньодобового приросту на 62,06 г
або на 6,64% (р<0,001). Вищий показник відносного приросту
також спостерігався у імуннокастрованих свинок, а його різниця між тваринами дослідної та контрольної групи склала
4,20% (р<0,001).
При завершенні відгодівлі у віці 178 діб імунокастровані свинки мали середню живу масу 125,33 кг, а некастровані виявились вірогідно на 6,22 кг або на 4,96% легшими в
порівнянні з тваринами дослідної групи (р<0,001). Це насамперед пов’язано з середньодобовим споживанням корму,
оскільки імунокастровані свинки більше споживали корму,
тому їх прирости та відповідно середня жива маса при знятті
з відгодівлі виявились значно вищими.
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Нами було визначено вік досягнення живої маси 120
кг для обох груп, в результаті встановлено, що імунокастровані свинки на 6,75 днів раніше досягавали живої маси 120 кг,
що є більш економічно і технологічно вигідно для господарства.
Витрати корму на одиницю приросту живої маси –
один з важливих показників, від якого залежить собівартість
свинини, а також ефективність цієї галузі. Кращу конверсію
корму мали свинки дослідної групи, яка склала 2,45 кг, що на
0,06 кг або на 2,39% менше порівняно з тваринами контрольної групи.
За комплексним індексом відгодівельних якостей імунокастровані свинки мали вищий показник на 4,4 бали або на
11,8%.
Методом однофакторного дисперсійного аналізу визначено силу впливу кастрації свинок на їх середню живу
масу при знятті з відгодівлі. Відповідно до розрахунків вплив
кастрації на середню живу масу при знятті з відгодівлі виявився статистично значним і склав 7,53% (Fкастрації 32,08 >
Fкритичне 3,87). Водночас дія неврахованих факторів склала
92,47% (рис. 1).
Результат впливу кастрації свинок на їх абсолютний
та середньодобовий приріст був статистично достовірним
(Fкастрації 48,26 > Fкритичне 3,87) в межах 10,92% та відповідно
для середньодобового приросту 10,91%. Тоді як невраховані
фактори змінювали показники абсолютного приросту із силою 89,08%, а середньодобового приросту – 89,09%. (рис.2,
3)
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Однофакторний аналіз дав змогу виявити вплив кастрації свинок на відносний приріст, в результаті чого даний показник виявився статистично значним (Fкастрації 14125,17 >

Fкритичне 3,86), але склав лише 2,71%. В той час невраховані
фактори спричинили зміну показника відносного приросту з
силою впливу 97,29% (рис.4).

Дослідження впливу фактору кастрації свинок на вік
досягнення живої маси 120 кг виявилось статистично достовірним (Fкастрації 30,01 > Fкритичне 3,86), та мало вплив на зміну
даного показника в межах 7,09%. Тоді як невраховані фактори мали зміни показника віку досягнення живої маси 120 кг
з силою впливу 92,91% (рис.5).

свинками співпадають з результатами досліджень Yongqiang
Xue [6], але вони не узгоджуються з її даними стосовно інтенсивності росту та конверсії корму. Тому вважаємо за доцільно продовжити дослідження в даному напрямку
Висновки. 1. Встановлено що кращими відгодівельними якостями характеризувалися імунокастровані свинки.
Вони перевищували своїх некастрованих аналогів за масою
при знятті з відгодівлі на 6,22 кг або 4,96% , за віком досягнення маси 120 кг на 6,75 днів (3,89%), середньодобовими
приростами під час відгодівлі на 62,1г або на 6,64%. При
цьому вони щодоби споживали на 0,08 кг/гол, або на 3,54%
більше корму, та мали на 0,06 кг (2,39%) кращу його конверсію.
2. Відповідно до результатів однофакторного дисперсійного аналізу встановлено силу впливу кастрації свинок на
їх відгодівельні показники, яка склала: на середню живу масу
при зняті з відгодівлі 7,53%, на абсолютний приріст 10,92%,
середньодобовий приріст 10,91%, відносний приріст 2,71%
на вік досягнення живої маси 120 кг 7,09%. Невраховані фактори мали зміни відгодівельних показників з силою впливу
відповідно 92,47%, 89,08%, 89,09%, 97,29%, 92,91%

Результати наших досліджень стосовно збільшення
середньодобового споживання корму імунокастрованими
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Fatteting qualities of immunocastrated and uncastrated pigs
The article presents the research results of the study of fatteting qualities of immunocastrated and non-castrated pigs which
were received/obtained from local sows of Irish Landrace, Irish Yorkshire and synthetic line Maxro boars in the conditions of OOO(LLC)
NPP(research and production enterprise) Globinsky pig-breeding complex, fatteting workshop №3.To carry out the study, two groups
of pigs were formed, the average live weight of which was in the range of 25.68-25.82 kg, with an error of 0,30-0,26 kg. It was found
that during the fattening period the immunocastrated pigs, in contrast to the non-castrated pigs, had a large average live weight at
removal from fattening by 4,96%. They were characterized by 6.65% and 6.64% higher absolute and average daily growth rates. The
relative gain of immunocastrated pigs was higher by 4,20 % (d.<0,001). Immunocastrated pigs daily consumed more feed by 3,54%
which led to the achievement of their live weight of 120 kg by 3.89% faster while the payment for feed by increments was better by
2,39% as compared with non-castrated pigs. The index of a comprehensive assessment of the feeding qualities of immunocastrated
animals was higher by 4.4 points or 11.8% compared to their non-castrated counterparts. Using/With the help of one-way analysis of
variance, the strength of the influence of the type of castration of gilts on their fattening indicators was established. Significant influence
of the type of pigs castration for fattening indicators such as average live weight at removal from fattening at the level of 7,53%,absolute increase of 10,92%, average daily gain of 10,91% and the age of reaching a live weight of 120kg at 7,09% were defined. The
strength of the influence of the type of castration of pigs on the relative gain was only 2.71%. Research results have shown that the
use of immune castration of pigs has a significant impact and increases their feeding performance/indicators.
Key words: piggy, growth/increase, immune castration, fattening, feed conversion, feed intake.
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Роботу проведено в умовах племінного заводу ДППП «Роздольне» Харківської області з розведення гусей великої
сірої та рейнської порід. Внаслідок проведення прямих і зворотних схрещувань птиці цих порід виведено гусей диморфної
популяції з подвійною аутосексністю – в добовому і статевозрілому віці. Проведено дослідження генетичної структури за
поліморфними локусами яєчного білку гусей вихідних батьківських форм, нащадків першого-третього поколінь та створеної диморфної популяції. Після електрофорезу в крохмальному гелі фракційний склад овопротеїнів розподілявся на такі
інтенсивно забарвлені зони: овоальбуміну (OV), овомукоїду (OM), трансферину (TF), овомакроглобуліну (OMG). У дослідної
птиці локуси OV, TF та OMG виявилися мономорфними – усі особини мали гомозиготний фенотип АА, тому частота
алеля *А в кожному з цих локусів дорівнювала 1,000. Значні відмінності між дослідженими групами гусей встановлено за
локусом овомукоїду OM, який виявився сильно поліморфним і представленим трьохалельною кодомінантною системою *А,
*В, *С. Відмінності, передусім, пов’язані з характером розподілу фенотипів та ступенем співпадання фактичної і теоретично очікуваної їх кількості. У всіх досліджених групах птиці основу популяційного генофонду складали носії переважно
алеля OМ*А в гомо- чи гетерозиготному стані. При цьому гетерозиготних особин АВ фактично виявлено менше, а гомозиготних АА – більше, ніж теоретично очікувалося. У локусі, який детермінує поліморфізм овомукоїду, частота більш
поширеного алеля *А у гусей досліджених груп знаходилася в межах 0,531-0,750. Слід відмітити, що вірогідних відмінностей
за частотою алелей у цьому локусі між гусьми досліджених популяцій не досягнуто. За рівнем гетерозиготності вірогідної
різниці між дослідженими групами птиці не встановлено. Найменший показник гетерозиготності визначено у великих сірих
гусей (7,19 %), у рейнських дещо більше – 12,19%. У гусей першого покоління рівень гетерозиготності займає проміжне
положення (11,56 %) поміж вихідними батьківськими породами. У гусей F2-F3 та диморфної популяції рівень гетерозиготності підвищується до 13,75-15,00 %.
Ключові слова: гуси, схрещування, локус, яєчний білок, генетична структура, гетерозиготність.
DOI: https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2020.3.4
При створенні нових селекційно-значимих форм сіль- проміжне значення з наближенням до однієї з батьківських
ськогосподарської птиці вітчизняної селекції актуальним і ва- форм. За маркерними ознаками нащадки більшою мірою пожливим постає питання виявлення реальної спрямованості дібні між собою, ніж з вихідними родинними формами.
генетичних процесів у ході селекційного процесу [1]. МолекуОстапенко В. І. [5] проведено порівняльний аналіз мілярно-генетичні маркери дають змогу виявляти породоспе- жпородних відмінностей курей за електрофоретичними тицифічні характеристики генетичних структур вихідних бать- пами білків. Між вивченими породами птиці спостерігалася
ківських форм та нащадків ряду поколінь. Їх з успіхом можна генетична дивергенція, частіше за все пов’язана з різною чазастосовувати в селекційній роботі для пошуку та створення стотою одних і тих самих алелей овопротеїнових локусів. Геунікальних генотипів, проводити контроль мікроеволюційних нофонд обстежених порід курей за частотою окремих алелей
процесів у популяціях за впливу різних методів розведення відрізняється залежно від напряму продуктивності.
[2].
Метою роботи було дослідити генетичну структуру за
Широко застосовують спадково обумовлені маркерні протеїновими локусами яєчного білка гусей вихідних батьківознаки у птахівництві при створенні нових селекційних форм. ських форм, нащадків першого-третього поколінь та виведеТак, зокрема, встановлено, що гібридні кури характеризува- ної диморфної популяції.
лися вищою частотою алелей *А локусу G(3) та *В локусу
Матеріали та методи досліджень. Дослідження проG(2), ніж батьківські форми. За рівнем гетерозиготності птиця ведено на базі ДППП «Роздольне» Харківської області. Як вивихідних родинних форм не суттєво відрізнялася поміж со- хідні батьківські форми при виведенні гусей диморфної попубою (16,38% та 18,38%), тоді як гібриди займали проміжне ляції використано птицю рейнської та великої сірої порід, за
положення за цим показником – 16,67% [3].
прямого та зворотного схрещувань якої отримано нащадків
Подстрєшна І. О. із співавт. [4] виявили різницю між ряду поколінь [6]. Розподіл протеїнів яєчного білку гусей на
вихідними формами і гібридами за частотою алелей полімор- генетично обумовлені фракції проводили за використання вефних локусів яєчного білка. Частота алелей у гібридів мала ртикального електрофорезу у крохмальному гелі за Smithies
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O. [7] з використанням буферних систем Gahne B. [8] у відповідності до методики [9]. Визначення типів поліморфних білків здійснювали у відповідності до загальноприйнятої схеми
[10] з доповненнями [11]. Рівень гетерозиготності (%) оцінювали як відношення загальної кількості усіх гетерозигот у даній вибірці певної групи птиці до загального числа обстежених локусів.
Результати досліджень. Досліджено генетичну структуру за протеїновими локусами яєчного білка птиці вихідних
батьківських форм, нащадків першого-третього поколінь та
диморфної популяції. Дослідження проведено за чотирма локусами, які контролюють синтез найбільш важливих протеїнів
білка яєць. Після електрофорезу в крохмальному гелі фракційний склад овопротеїнів розподілявся на такі інтенсивно забарвлені зони: овоальбуміну (OV), овомукоїду (OM), трансферину (TF), овомакроглобуліну (OMG).
У дослідної птиці локуси OV, TF та OMG виявилися
мономорфними – усі особини мали гомозиготний фенотип
АА, тому частота алеля *А в кожному з цих локусів дорівнювала 1,000. Мономорфізм цих локусів виявлено й в інших дослідженнях [12, 13].

Значні відмінності між дослідженими групами гусей
встановлено за локусом овомукоїду OM, який виявився сильно поліморфним і представленим трьохалельною кодомінантною системою *А, *В, *С, здатною внаслідок комбінаторики генів утворювати 6 дискретних фенотипів – АА, ВВ, СС,
АВ, АС, ВС. Ці відмінності, передусім, пов’язані з характером
розподілу фенотипів та ступенем співпадання фактичної і теоретично очікуваної їх кількості (табл. 1).
У гусей великої сірої породи в локусі овомукоїду частіше за інших траплялися гомозиготи АА, тоді як найменше –
гетерозиготи АВ. Доля останніх у рейнських гусей найбільша
серед дослідженої птиці. Значною доля цих гетерозигот
(37,5-42,5 %) була і у нащадків F1-F2 та створених диморфних
гусей.
Досить рідкісний гетерозиготний варіант ВС з невисокою частотою 1,25 % виявлено у птиці вихідної материнської
форми, тоді як у рейнських гусей даної вибірки він був відсутній. У гібридів F1 доля трапляння цих гетерозигот зросла до
2,5 %, а у нащадків послідуючих поколінь вона ще більша – у
межах 3,75-8,75 %.
Таблиця 1

Фактичний і теоретичний розподіл фенотипів
у локусі овомукоїду в досліджених групах гусей
Порода, генерація,
популяція

Досліджено яєць,
шт.

Розподіл,
Ф\Т

AA

AB

Рейнська біла

80

Велика сіра

80

F1

80

F2

80

F3

80

Диморфна

80

Ф
Т
Ф
Т
Ф
Т
Ф
Т
Ф
Т
Ф
Т

25,0
24,7
49,0
45,0
35,0
34,4
22,0
22,6
22,0
22,6
23,0
23,2

39,0
39,5
22,0
29,3
34,0
34,1
30,0
30,2
28,0
31,3
32,0
32,8

Фенотипи
BB
BC

16,0
15,8
8,0
4,8
8,0
8,5
10,0
10,1
14,0
10,9
12,0
11,6

0,0
0,0
1,0
0,2
2,0
1,0
7,0
6,4
3,0
5,9
5,0
5,0

AC

χ2

0,0
0,0
0,0
0,7
1,0
2,0
11,0
9,6
13,0
8,5
8,0
7,0

0,01
7,69
1,56
0,28
5,05
0,18

Примітки: 1) в таблиці наведено фактичний і теоретичний розподіл фенотипів лише поліморфного локусу яєчного білка, 2) Ф – фактично
виявлена кількість фенотипів локусу, Т – теоретично розрахована кількість фенотипів локусу.

Гетерозиготний варіант АС у гусей вихідних батьківських порід знайдено не було. У гібридних гусей F1 лише одна
особина мала даний фенотип, частота зустрічання якого
склала 1,25 %. Проте, у нащадків F2-F3 та диморфних гусей
доля трапляння цих гетерозигот значно підвищилася до
10,00-16,25 % з найбільшим проявом у птиці третього покоління.
Отже, у всіх досліджених групах птиці основу популяційного генофонду складали носії переважно алеля OМ*А в
гомо- чи гетерозиготному стані. При цьому гетерозиготних
особин АВ фактично виявлено менше, а гомозиготних АА –
більше, ніж теоретично очікувалося.
Більш значні відхилення між фактичним і теоретичним
розподілом фенотипів встановлено у гусей великої сірої породи, що ледве не призвело до порушення у них генетичної
рівноваги за цим локусом. Критерій відповідності χ2 в даній
поліалельній поліморфній системі становив 7,69 й максимально наблизився до величини 7,8, після якої порушення генетичної рівноваги набуває вірогідного значення. Тоді як у гусей
рейнської породи, які тривалий час розводяться в умовах па-
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нміксії, відмічено значну подібність фактичного і теоретичного розподілу фенотипів, тому співвідношення генотипів даної групи гусей знаходиться в стані цілковитої генетичної рівноваги (χ2=0,01).
У локусі, який детермінує поліморфізм овомукоїду, частота більш поширеного алеля *А у гусей досліджених груп
знаходилася в межах 0,531-0,750 (табл. 2). Слід відмітити,
що вірогідних відмінностей за частотою алелей у цьому локусі між гусьми досліджених популяцій не досягнуто.
У гусей великої сірої породи частота алеля OM*А є
найбільшою (0,750). Очевидно, що переважаюча концентрація гомозигот Om*АА, яких, до речі, у них було більше на 30,033,75 %, ніж в іншої птиці, та значна кількість гетерозигот АВ
(27,5 %) сприяли досягненню найвищого значення серед дослідженої птиці.
У гусей рейнської породи, нащадків F2-F3 та диморфної популяції частота більш поширеного алеля *А суттєво не
відрізнялася, що свідчить про незначну розбіжність розподілу
фенотипів у них.
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Найбільшою частота алеля OM*В була у гусей рейнської породи, що обумовлено значною кількістю гомо- і гетерозиготних фенотипів за цим алелем. У потомків F1-F3 та диморфних гусей частота цього алеля подібна, що свідчить про
несуттєву відмінність у співвідношенні гомо- і гетерозиготних
фенотипів між цією птицею. Можна відзначити підвищення

частоти даного алеля від нащадків F1 до диморфної популяції. До речі, у птиці F1 частота алелей А і В локусу овомукоїду
займала проміжне положення поміж вихідними формами, на
базі яких вони створені, але все ж більше наближалася до
материнської породи (великих сірих гусей).
Таблиця 2

Частота алелей локусу овомукоїду та
рівень гетерозиготності у досліджених групах гусей
Порода, генерація, популяція

n

Рейнська біла
Велика сіра
F1
F2
F3
Диморфна

80
80
80
80
80
80

*А

Алелі
*В

*С

0,556
0,750
0,656
0,531
0,531
0,538

0,444
0,244
0,325
0,356
0,369
0,381

0,000
0,006
0,019
0,113
0,100
0,081

Рівень гетерозиготності, %

12,19
7,19
11,56
15,00
13,75
14,06

Примітки: 1) за локусами OV, TF, OMG всі групи гусей мономорфні за алелем *А, тому частоти алелей в таблиці не наводяться; 2) рівень
гетерозиготності розраховували за чотирма дослідженими локусами (OV, OM, TF, OMG).

У гусей великої сірої породи наявність серед обстеженого поголів’я однієї гетерозиготи ВС дало змогу встановити
частоту алеля OM*С на рівні 0,006. У нащадків F1 вже виявляються дві гетерозиготи ВС та одна АС, що сприяє підвищенню частоти алеля до 0,019. У обстеженого поголів’я гусей
рейнської породи не виявлено гомо- та гетерозиготних носіїв
алеля *С. Виходячи з цих даних, можна припустити, що гуси
F1 алель *С отримали саме від гусей великої сірої породи,
яка виступала у якості материнської форми при їх створенні.
Дещо вищу частоту алеля *С зафіксовано у потомків
F2-F3, що стало результатом зростання долі трапляння у них
гетерозиготних фенотипів АС та ВС. Й насправді, у гусей F2,
порівняно з іншою птицею, доля гетерозигот ВС була найбільшою (8,75 %), а у птиці F3 виявлено максимальну долю гетерозиготного варіанту АС. У диморфних гусей частота цього
алеля склала 0,081 внаслідок наявності у локусі 10,00 % гетерозигот АС та 6,25 % гетерозигот ВС.
За рівнем гетерозиготності вірогідної різниці між дослідженими групами птиці не встановлено. Найменший показник гетерозиготності визначено у великих сірих гусей (7,19
%), що, можливо, передусім обумовлено досить тривалим розведенням цієї птиці „у собі” без застосування „прилиття
крові” гусей вихідних батьківських порід, які приймали участь
у її створенні, або „освіження крові” від великої сірої породи з
інших господарств.

У гусей рейнської породи, не дивлячись також на тривале замкнуте розведення „у собі” за умови панміксії, рівень
гетерозиготності вищий (12,19 %), ніж у великих сірих. Це свідчить про відсутність тісного інбридингу при розведенні птиці
та перспективність її використання у селекційних програмах.
У гусей першого покоління рівень гетерозиготності
займає проміжне положення (11,56 %) поміж вихідними батьківськими породами. Отримані дані співпадають з результатами досліджень інших авторів [14], які встановили також проміжний рівень гетерозиготності за протеїнами сироватки крові
у гібридних гусей, отриманих від схрещування італійських з
французькими.
У гусей F2-F3 та диморфної популяції рівень гетерозиготності підвищується до 13,75-15,00 %, що можна пояснити
їх високою гетерогенністю порівняно з іншою птицею, так як
вони створені внаслідок міжпородного схрещування.
Величина генетичної відстані, розрахована на основі
частоти алелей локусу овомукоїду, свідчить про найменші відмінності генетичної структури гусей третього покоління і диморфної популяції – d=0,0003 (табл. 3). Це можна пояснити
тим, що диморфні гуси є прямими нащадками птиці F3 і тому
розподіл гомо-та гетерозиготних фенотипів у них набуває мінімальних розбіжностей.
Таблиця 3

Величина генетичної відстані між дослідженими групами гусей
Порода, генерація, популяція

Рейнська біла

F1

F2

F3

Диморфна

Велика сіра
Рейнська біла
F1
F2
F3

0,1609
-

0,0720
0,0904
-

0,1549
0,0839
0,0921
-

0,1554
0,0736
0,0897
0,0106
-

0,0529
0,0089
0,0167
0,0015
0,0003

На дендрограмі родинних взаємовідношень ця птиця
об’єднується в один кластер з мінімальним значенням генетичної відстані. До них приєднуються гуси другого покоління
та вихідної батьківської форми. Це свідчить про більшу подібність генетичної структури гусей рейнської породи до такої у
птиці F2-F3, ніж до великих сірих та гібридів F1. Можливо, це
пов’язано з тим, що рейнські гуси неодноразово були задіяні
до процесу створення диморфних гусей, що й призвело до
схожості їх алелофонду.
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Найбільш суттєві відмінності генетичної структури за
овобілками визначено між гусьми великої сірої породи та рейнськими, нащадками F2-F3. Величина генетичної відстані між
ними найбільша – в межах d=0,1554-0,1609. Це свідчить про
специфічність алелофонду породної птиці, її генетичну унікальність.
Окремий кластер утворюють гуси великої сірої породи
та їх нащадки першого покоління. Тобто, потомки F1 за генетичною структурою овобілків проявляють більшу подібність
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до вихідної материнської форми, ніж до батьківської. Варто
зазначити, що подібну тенденцію відмічено нами раніше на
курях у ході створення материнської форми нового яєчного
кросу «Слобідський-2А» [15].
Висновки. Використання класичних біохімічних мар-

керних ознак дало змогу визначити частоту алелей високополіморфного локусу овомукоїду, оцінити рівень гетерогенності
та міжгрупової диференціації гусей вихідних батьківських
форм, нащадків ряду поколінь у процесі виведення диморфної популяції.
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Khvostik Victor Pavlovich, Doctor of Agricultural Sciences, Institute of Animal Breeding and Genetics nd. a. M.V.Zubets of
NAAS (Chubynske, Ukraine)
Genetic structure of ovoprotein loci in the process of creation of a dimorphic population of geese
The work was carried out in the breeding plant DPPP “Rozdolne” of Kharkov region for breeding geese of Large Gray and
Rhine breeds. As a result of direct and reverse crossings of birds of these breeds, geese of dimorphic population with double autosexuality were bred at the age of one day and at one age. A study of the genetic structure of polymorphic loci of egg white geese of the
original parental forms, descendants of the first and third generations and the created dimorphic population. After starch gel electrophoresis, the fractional composition of ovoproteins was divided into the following intensely colored zones: ovoalbumin (OV), ovomucoid
(OM), transferrin (TF), ovomacroglobulin (OMG). In the experimental bird, the OV, TF, and OMG loci were found to be monomorphic
– all individuals had a homozygous AA phenotype, so the frequency of the *A allele in each of these loci was 1,000. Significant
differences between the studied groups of geese were found at the locus of ovomucoid OM, which turned out to be strongly polymorphic
and represented by a three-allele codominant system *A, *B, *C. The differences are primarily related to the nature of the distribution
of phenotypes and the degree of coincidence of the actual and theoretically expected number. In all studied groups of birds, the basis
of the population gene pool consisted mainly of carriers of the OM*A allele in the homo- or heterozygous state. In this case, less
heterozygous individuals of AB were actually detected, and homozygous AA - more than theoretically expected. In the locus that
determines the ovomucoid polymorphism, the frequency of the more common allele *A in geese of the studied groups was in the range
of 0.531-0.750. It should be noted that significant differences in the frequency of alleles in this locus between the geese of the studied
populations were not achieved. According to the level of heterozygosity, no probable difference was found between the studied groups
of birds. The lowest rate of heterozygosity was found in Large Gray geese (7.19%), in the Rhine slightly more - 12.19%. In geese of
the first generation, the level of heterozygosity occupies an intermediate position (11.56%) between the original parent breeds. In
geese F2-F3 and dimorphic population, the level of heterozygosity increases to 13.75-15.00%.
Key words: geese, crossbreeding, locus, egg white, genetic structure, heterozygosity.
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матеріалів, що регулює рівень газопроникності шкаралупи пташиного яйця. Захисна плівка являє собою полікомпонентне
покриття для відновлення та посилення бар’єрних властивостей біокерамічних структур шкаралупи і шкаралупних мембран, якому притаманна біоцидна (антибактеріальна та антивірусна) активність, а також здатність оптимізувати газообмін ембріонів протягом інкубації та поліпшувати процеси обміну речовин ембріона і якість молодняка птиці. Метою
нашої роботи була розробка технології передінкубаційної обробки курячих яєць «GREEN ARTICLE» з використанням захисних нанокомпозитних покриттів «Штучна кутикула», що були створені за біоміметичним принципом, для зниження контамінації патогенною мікрофлорою та підвищення виводимості яєць. Для проведення досліду було сформовано три партії
яєць, котрі були отримані від курей-несучок Легорн білий, по 540 штук в кожній групі. В кожній партії був контроль і дослідна група. Інкубацію проводили в інкубаторі «Універсал» протягом 21 доби згідно методики. Першу групу яєць перед закладкою на інкубацію обробляли кислото розчинним хітозаном, другу – водорозчинним хітозаном, третю – водорозчинним
хітозаном сукцинат. Рахували відсоток браку інкубації, вивід та виводимість курчат. Перед закладкою на інкубацію, а
також на сьому та вісімнадцяту добу інкубації, перед перенесенням яєць у вивідну шафу, брали змиви з поверхні шкаралупи
і досліджували їх на наявність мікробної контамінації. Доведено, що використання для передінкубаційної дезінфекції курячих
яєць композиції на основі кислоторозчинного хітозана з додаванням надоцтової кислоти, пероксиду водню (H2O2) та наночасток металів (нанодисперсного діоксиду титану TiO2, оксиду заліза Fе2O3 та сульфату міді CuSO4), стимулює розвиток
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ембріонів та забезпечує підвищення виводимості яєць на 7,7 % відносно контролю. Технологія «GREEN ARTICLE» для передінкубаційної обробки яєць з використанням препарату «Штучна кутикула» призводить до значного зниження кількості
патогенних мікроорганізмів на поверхні шкаралупи, що призводить до підвищення виводимості яєць.
Ключові слова: біотехнологія, технологія, хітозан, нанотехнології, інкубація яєць, дезінфектанти.
DOI: https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2020.3.5
Постановка проблеми, аналіз останніх досліV. C. Gole et al. 2014, ; M. Yuceer, 2014; Б. Т. Стегній, 2005; В.
джень, актуальність та мета
О. Бреславець, 2006)[12,16,17,24]. Розроблені нові підходи
В сучасному птахівництві, як і в інших галузях тварин- для подолання негативних тенденцій в сучасному племінництва, використовується досить великий арсенал сануючих ному птахівництві. Одним з перспективних напрямків є розрозасобів і дезінфектантів різної хімічної природи і механізму дії бка нових технологій інкубації за біоміметичним (biomimetics,
(луги, кислоти, препарати хлору, йоду, формальдегід, а також від bios – життя, mimesis – подібність) принципом. Основою
продукти нафтопереробки – креолін, лізол, нафта лізол, кре- такої технології є імітування природних структур клітин, ткаозот тощо) (Б. Т. Стегній, 2005; В. О. Бреславець, 2006; нин або органів, використовуючи натуральні та штучні речоM. Balaz, 2014; M. Yuceer, 2014; D'Alba et al., 2016) вини з метою досягнення максимального рівня подібності
[4,9,12,15,24]. Однак, використання зазначених дезінфектан- структурних та функціональних характеристик штучних
тів у птахівництві не завжди виправдане, оскільки не забезпе- об’єктів до природних (Muzzarelli R.A.A., 2014; Yu Shao et al.,
чує бажаного успіху санування. Зокрема, використання для 2015; Liu Z. et al., 2016; D'Alba et al., 2016) [19,21,23,25]. Так,
дезінфекції інкубаційних яєць лугів, йодинолу або формаль- прикладом розробленої біоміметичної технології являється
дегіду призводить до інактивації кутикули – природного зов- технологія «штучної кутикули» («ARTIficial cutiCLE» «GREEN
нішнього захисного бар’єру яйця, вагомою складовою котрого ARTICLE» для інкубаційних яєць. Вона полягає в утворенні
є лізоцим. Порушення кутикули, в свою чергу, індукує зни- на поверхні яйця штучної захисної плівки, що подібна за струження щільності нижче локалізованих захисних бар’єрів яйця, ктурно-функціональними характеристиками до природної куа саме шкаралупи та підшкаралупних оболонок, що загалом тикули шкаралупи пташиних яєць (Chen S.P., 2015; Xiao Wei,
призводить до суттєвого зниження ступеня резистентності 2013; D’Alba L., 2014; Gang Xiao et al., 2015) [18,20,22].
ембріона до патогенної мікрофлори та впливу інших біотичБазовою ідеєю нашої роботи була гіпотеза щодо консних та абіотичних чинників довкілля. Виходячи з цього, зазна- труювання аналога кутикули як природного захисного шару
чені дезінфектанти рекомендовано використовувати лише пташиних яєць з притаманними антибактеріальними і противідля обробки інвентарю та конструкційних елементів птахівни- русними властивостями та здатністю до ефективного регулюцьких приміщень. В останні часи в промисловому птахівниц- вання обміну речовин ембріону протягом інкубації на основі бітві використовують дезінфектанти на основі четвертинних оміметичного підходу з використанням методів екологічно безамонієвих сполук (ЧАС) [1,6,8,10]. Такі дезінфікуючі засоби печної «зеленої» хімії та широко розповсюджених у природі немають мембрано атакуючі властивості щодо пригнічення мік- токсичних і недорогих речовин на зразок хітину [2,3,14].
роорганізмів. Вони руйнують біополімери клітинної мемМетою роботи була розробка технології передінкубабрани, в наслідок чого гинуть мікробні клітини. Четвертинні ційної обробки курячих яєць з використанням захисних наноамонієві сполуки належать до поверхнево-активних речовин. композитних покриттів «штучна кутикула» «GREEN
Вони є антистатиками та кондиціонерами, активні проти гри- ARTICLE», що були створені за біоміметичним принципом,
бів, бактерій і вірусів. Мають піноутворюючу та миючу влас- для зниження контамінації патогенною мікрофлорою та підтивість. Після висихання розчину ЧАС на гладких поверхнях вищення виводимості яєць.
утворюється тонка, невидима плівка. До таких препаратів відМатеріали та методи досліджень. Для проведення
носиться АТМ, Пербаксан, CID 20, Virocid тощо. Зазначеним досліду було сформовано три партії яєць, котрі були отримані
речовинам та композиціям притаманні певні недоліки. Препа- від курей-несучок Легорн білий, по 540 штук в кожній групі. В
рати для захисту інкубаційних яєць, до складу яких входять че- кожній партії був контроль і дослідна група. Інкубацію провотвертинні амонієві сполуки не є екологічно безпечними внаслі- дили в інкубаторі «Універсал» протягом 21 доби згідно методок деструктивної дії корисної мікрофлори довкілля. У патоген- дики. Першу групу яєць перед закладкою на інкубацію оброної мікрофлори розвивається резистентність до таких препа- бляли кислото розчинним хітозаном, другу – водорозчинним
ратів, плівки, що утворюють сполуки четвертинного амонію не хітозаном, третю – водорозчинним хітозаном сукцинат. Контє газопроникними, через це використання таких препаратів по- рольні групи яєць обробляли фумігацією формальдегіду. Ратребує строго дотримання технології обробки [1,5,7,11,13].
хували відсоток браку інкубації, вивід та виводимість яєць.
Науковці різних країн вишукують нові технології удо- Досліди проводили за наступною схемою (Табл. 1).
сконалення інкубації яєць (M. Balaz, 2014; D'Alba et al., 2016;
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Таблиця 1
Схема проведення досліду
Партія

Група

Препарат

Метод обробки

1

Контроль
Дослід 1

2

Контроль
Дослід 2

3

Контроль
Дослід 3

Пара формальдегіду
Розчин хітозану кислоторозчинного +НОК + Fe2O3 + TiO2 +
H2O2 + CuSO4
Пара формальдегіду
Розчин хітозану водорозчинного +НОК + Fe2O3 + TiO2 + H2O2 +
CuSO4
Пара формальдегіду
Розчин хітозану водорозчинного (сукцинат)+НОК + Fe2O3 +
TiO2 + H2O2 + CuSO4

Фумігація формальдегіду
Обприскування за допомогою
розпилювача типу «Росинка»
Фумігація формальдегіду
Обприскування за допомогою
розпилювача типу «Росинка»
Фумігація формальдегіду
Обприскування за допомогою
розпилювача типу «Росинка»

Перед закладкою на інкубацію, а також на сьому та
вісімнадцяту добу інкубації, перед перенесенням яєць у вивідну шафу, брали змиви з поверхні шкаралупи і досліджували їх на наявність мікробної контамінації. Дослідження проводили згідно ДСТУ 4769:2007 «Яйця курячі харчові. Технічні
умови». Проби для хімічних і мікробіологічних аналізів відбирали згідно з ГОСТ 30364.0. 10.7.
Результати досліджень. При створенні препарату
спочатку досліджували взаємодію хітозану різної хімічної
природи - хітозану кислоторозчинного, хітозану водорозчинного та хітозану сукцінату водорозчинного. В композиції препаратів вносили пероксидні речовини, оцтову та надоцтову
кислоти, а також наночастки різних металів. Додавали нано
дисперсний оксид заліза (Fe2O3), сульфат міді (CuSO4) та
діоксид титану (TiO2)
В результаті досліджень встановлено сумарний вплив
потужного окислювача надоцтової кислоти і нанодисперсного
діоксиду титану, оксиду заліза і сульфату міді разом з кислоторозчинним хітозаном, що слугує матричною речовиною
композиції «GREEN ARTICLE». Природний біополімер хітозан за своею природою має незначну біоцидну активність,

але в комплексі з пероксидними речовинами та наночастками
металів проявляє потужну протибактеріальну, противірусну
та фунгіцидну дію. Хітозан є нетоксичною та екологічно безпечною речовиною.
Захисний ефект композиції «GREEN ARTICLE» полягає в наступному: на поверхні шкаралупи інкубаційного яйця
утворюється тонка газопроникна плівка, що має розміри 0,055,0 мкм; водний розчин препарату захищає кутикулу шкаралупи від просочування і надходження надоцтової кислоти в
середину інкубаційного яйця; біоцидний ефект проявляється
завдяки бактерицидності хітозану та фото каталітичних властивостей оксидів металів, що входять до складу препарату;
така дія оксидів металів призводить до поліпшення газообміну ембріона.
Нашими дослідами було встановлено, що використання технології «GREEN ARTICLE» з передінкубаційною обробкою композиції на основі кислото розчинного хітозану та
наночасток металів дозволяє знизити обсіменіння шкаралупи
патогенними мікроорганізмами, зменшити відходи інкубації
та підвищити виводимість яєць курей (табл. 2).
Таблиця 2

Ефективність передінкубаційної обробки яєць курей препаратами
на основі хітозану різної хімічної природи, X̅ ± S x̅
Методи обробки

Контроль (формальдегід)
Розчин хітозану кислоторозчинного+ НОК + H2O2+Fe2O3 + TiO2 +
CuSO4
Розчин хітозану сукцинату + НОК + H2O2 + Fe2O3 + TiO2 + CuSO4
Розчин хітозану водорозчинного + НОК + H2O2 + Fe2O3 + TiO2 + CuSO4

Виводимість
Відходи
яєць, %
інкубації, %

Рівень мікробної контамінації поверхні
шкаралупи яєць на 18 добу після
обробки
бактерії, КУО
гриби, колоній

86,51,46

20,4±0,27

83,7±8,024

126±0,23

94,20,35

5,1±0,07

32,24±0,008*

-

92,31,06
91,42,17

6,6±1,04
9,6±0,04

44,15±4,022
56,61±2,012

0,3±0,06
11±0,02

Примітка. * – p<0,05.

На результати інкубації та рівень мікробного обсіменіння поверхні шкаралупи яєць кращий вплив здійснює метод
передінкубаційної обробки яєць розчином, до складу якого
входять інгредієнти: кислото розчинний хітозан + НОК + H2O2
+Fe2O3 + TiO2 + CuSO4. Виводимість яєць при даній обробці
збільшується на 7,7 % відносно контролю.
В той же час, використання у технології «GREEN
ARTICLE» в якості базової «матриксної» речовини хітозану
водо розчинного поступається за кінцевими результатами
відповідним дослідам із хітозаном кислото розчинним.
Отже, розроблена за біоміметичним принципом технологія «GREEN ARTICLE» з використанням для передінкубаційної обробки яєць курей композиція «Штучна кутикула»
створює подібну за структурними та функціональними параметрами до природної кутикули полі компонентне покриття
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для захисту та підсилення барʼерних властивостей біокерамічних структур шкаралупи та її мембран.
Висновки. 1. Використання для передінкубаційної
дезінфекції курячих яєць композиції на основі кислоторозчинного хітозана з додаванням надоцтової кислоти, пероксиду
водню (H2O2) та наночасток металів (нанодисперсного діоксиду титану TiO2 , оксиду заліза Fе2O3 та сульфату міді
CuSO4), стимулює розвиток ембріонів та забезпечує підвищення виводимості яєць на 7,7 % відносно контролю.
2. Технологія «GREEN ARTICLE» для передінкубаційної обробки яєць з використанням препарату «Штучна кутикула» призводить до значного зниження кількості патогенних
мікроорганізмів на поверхні шкаралупи, що призводить до
підвищення виводимості яєць.
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Biotechnological bases of design technology "green article" for control of characteristics of bioceramic protective
layer of eggs shell of hens in technological process of incubation
The authors theoretically substantiated and practically proved the effectiveness of the developed method of pre-incubation
treatment of eggs using biomimetic technology "artificial cuticle" "ARTICLE" ("ARTIficial cutiCLE") "GREEN ARTICLE" to improve the
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structural and physiological characteristics of the shell as a bioceramic shell. in the formation on the surface of the egg of a protective
film of a mixture of artificial and natural materials, which regulates the level of gas permeability of the bird's egg shell. The protective
film is a multicomponent coating to restore and enhance the barrier properties of the bioceramic structures of the shell and shell
membranes, which has biocidal (antibacterial and antiviral) activity, as well as the ability to optimize embryo gas exchange during
incubation and improve fertilization processes. The aim of our work was to develop the technology of pre-incubation treatment of
chicken eggs "GREEN ARTICLE" using protective nanocomposite coatings "Artificial Cuticle", which were created on a biomimetic
basis, to reduce contamination with pathogenic microflora and increase hatchability of eggs. For the experiment, three batches of eggs
were formed, which were obtained from laying hens Legorn white, 540 pieces in each group. Each batch had a control and an experimental group. Incubation was performed in an incubator "Universal" for 21 days according to the method. The first group of eggs
before laying for incubation was treated with acid-soluble chitosan, the second - water-soluble chitosan, the third - water-soluble chitosan succinate. The percentage of lack of incubation, hatching and hatching of chickens was calculated. Before laying for incubation,
as well as on the seventh and eighteenth day of incubation, before transferring the eggs to the hatch, took washings from the surface
of the shell and examined them for microbial contamination. It is proved that the use for pre-incubation disinfection of chicken eggs of
a composition based on acid-soluble chitosan with the addition of peracetic acid, hydrogen peroxide (H 2O2) and metal nanoparticles
(nanodisperse titanium dioxide TiO2, iron oxide Fe2O3 and copper sulfateCuSO4), stimulates the development of by 7,7% relative to
control. GREEN ARTICLE technology for pre-incubation treatment of eggs using the drug "Artificial Cuticle" leads to a significant
reduction in the number of pathogenic microorganisms on the surface of the shell, which leads to increased hatchability of eggs.
Key words: biotechnology, technology, chitosan, nanotechnologies, egg incubation, disinfectants.
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РІВЕНЬ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ВІДТВОРНА ФУНКЦІЯ ГОЛШТИНСЬКИХ КОРІВ
РІЗНОГО ВІКУ ЗА ТРИВАЛОЇ ЛАКТАЦІЇ
Гуцуляк Ганна Сергіївна
асистент
Дніпровський державний аграрно-економічний університет
ORCID: 0000-0002-4808-5934
Email: gutsulyk.a@gmail.com
Науковий керівник – докт. с.-г. наук, професор Піщан С. Г.
Тривалість лактації піддослідних груп тварин коливалась у межах 845,9–915,5 доби, тобто була досить тривалою.
Так, у лактуючих піддослідних корів І, ІІ і ІІІ (контрольної) груп тривалість лактації відповідно першої, другої та третьої
була не лише тривалою, а й мала майже однаковий період, який становив у середньому 681,1–681,5 доби. У цей же час
п’ятий лактаційний період у тварин V групи був дещо довший, оскільки тривав у середньому 629,4 доби, натомість у корів
ІV групи четверта лактація становила 611,9 доби.
За увесь лактаційний період корови І групи мали найвищий надій, який в середньому становив 18469,8 кг молока.
При цьому, відносно найнижчим надоєм характеризувались корови ІV групи, у яких даний показник не перевищував
15617,3 кг.
Характеристика надою за 305 діб лактації дає можливість більш об’єктивно оцінити молочну продуктивність тварин. За результатами даної оцінки видно, що від корів ІV групи було отримано найвищий показник надою, який становив
у середньому 11399,2 кг молока. Високим потенціалом продуктивності характеризувалися також корови V групи, удій яких
упродовж 305 діб п’ятої лактації становив у середньому 10464,3 кг, що лише на 8,93 % (P<0,05) менше показника корів ІV
групи у четверту лактацію.
Первістки І групи характеризувались відносно найнижчим надоєм за 305 діб лактації, який становив у середньому
8486,1 кг молока, що було менше показника тварин ІV групи на 34,3 % (P<0,001).
Таким чином, дуже тривала лактаційна функція голштинських корів від першої до п’ятої лактації характеризується досить високим рівнем молочної продуктивності, який найвищий у первісток та має тенденцію зменшення упродовж
другої, третьої та четвертої лактацій та незначним підвищенням у п’яту. Натомість рівень продуктивності піддослідних корів, перерахований на 305–денну лактацію, вказує на найнижчий удій у первісток та поступове його зростання до
четвертої лактації і деякого зниження у п’яту.
Високий рівень молочної продуктивності піддослідних корів, з одного боку, та недостатня або пригнічена активність гапоталамо-гіпофізарно-гонадальної системи організму, з іншого, призвели до низької запліднюваності від штучного
осіменіння та високого показника індексу осіменіння.
Ключові слова: голштинська порода, лактація, молочна продуктивність, відтворна функція, безпліддя, яловість.
DOI: https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2020.3.6
Постановка проблеми: Як відмічає О. І. Прудов Для стимуляції відтворної здатності корів після отелення од(1988), серед основних факторів, які обумовлюють рівень мо- норазово обробляють аналогами простагландину (естрофалочної продуктивності та властивості молока, велике зна- ном) з метою індукції стадії збудження, а потім сурфагоном
чення має спадкові особливості тварин, сформованих за- для стимуляції овуляції [11-17].
вдяки племінної роботи з породою та стадом промислового
Натомість ряд вчених застерігають [18], що постійне
комплексу з виробництва молока [1].
застосування гормональних препаратів для синхронізації
Також у числі факторів, що визначають молочну про- овуляції та запліднення призводить до пригніченню ендокдуктивність корів, поряд з умовами годівлі, утримання та ге- ринної функції гіпофізу та інших систем організму, які прийнетичним потенціалом важливу роль відіграє рівень відтво- мають участь в секреції гормонів статевого циклу. З огляду
рення стада. Безпліддя корів не тільки зменшує вихід телят і на це рекомендується після двох схем синхронізації дати твастримує темпи оновлення стада, а й значно знижує удій за рини ‟відпочити” до прояву природного еструсу.
певний календарний період року [2].
Вченими доведено, що за підвищення рівня молочної
До безпліддя і яловості корів, як вважають окремі ав- продуктивності в крові корів зменшується концентрація тироїдних
тори [3-7], призводять недоліки в організації прискореного гормонів, через що уповільнюється відновлення статевої циклічвідтворення стада, головним чином, порушення в проведенні ності, скорочується тривалість еструсу та суттєво знижується рештучного запліднення. Досягнення науково-технічного про- зультативність штучного осіменіння [19-21].
гресу і передовий досвід показують, що інтенсифікація відтПостановка завдання: встановити вплив тривалої
ворення стада залежить від численних факторів (середовищ- лактації на рівень молочної продуктивності та відтворну фунних, екологічних, спадкових, селекційних, технологічних, а та- кцію корів різного віку.
кож так званого людського фактора) [8-10].
Матеріал та методика досліджень. На промислоБагатьма вченими доведено, що за допомогою гормо- вому комплексі з виробництва молока, де експлуатуються кональної корекції можна управляти функціональною діяльні- рови голштинської породи був проведений аналіз лактацій у
стю гапоталамо-гіпофізарно-гонадальної системи тварин. різновікових груп тварин ( 25 голів в I, II, III и IV групах та 10
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голів у V групі): I група первісток, II група корів другої лактації,
III (контрольна) група корів третьої лактації, IV група корів четвертої лактації та V група корів п’ятої лактації.
Корів видоювали на доїльній установці типу «Паралель».
Після отелення всіх корів відповідно до схеми стимуляції та синхронізації еструсу обробляли гормональними препаратами та осіменяли.
Запуск тварин у сухостій проводили відповідно до технології за два місця до отелення.
Відпочинок тварин організовувався у боксах, де у якості підстилки розміщували сухий пісок. Влітку, за підвищеної
температури зони утримання розпилювали воду вентиляторами.
Годівля тварин проводилася повнораціонними кормосумішами консервованих кормів з кормового столу безвигульних корівників.
Результати дослідження. Жива маса корів за тривалого лактаційного періоду була достатньо високою і відповідала стандартним вимогам до породи. Найнижчим показником маси характеризувалися первістки І групи, у яких жива
маса не перевищувала 556,6 кг. У другу лактацію показник
маси тіла тварин ІІ групи зріс на 16,3 % і становив у середньому 664,8 кг.

Найвищого значення маси набували тварини ІІІ (контрольної) групи у третю лактацію, яка становила у середньому
738,8 кг, що було більше показника корів ІІ групи у другу лактацію на 10,0 % (P<0,001), а у порівнянні з первістками І групи
ця різниця становила 24,7 % (P<0,001). З віком піддослідних
корів, тобто у четверту та п’яту лактації відповідно ІV і V дослідні групи жива маса суттєво знижувалася і не перевищувала показника на рівні 582 кг, що поступалося значенню контрольних корів ІІІ групи на 27,3 % (P<0,001).
Добре відомо, що на процес утворення молока впливає багато факторів, серед яких фізіологічний стан організму,
умови годівлі та утримання лактуючих корів. За даними наших досліджень корови всіх дослідних груп мали дуже тривалу лактацію, яка коливалась в межах 845,9–915,5 доби, що
вказувало на порушення відтворної функції та, як наслідок,
тривалий сервіс-період (табл. 1). Так, корови І, ІІ і ІІІ (контрольної) груп мали схожі показники тривалості лактації – на рівні 915 діб, що перебільшувало норму у три рази. Корови V
групи мали лактацію тривалістю 863,4 доби, що була коротшою за попередні групи на 6 % (P<0,001), але на 2 % перебільшували показник тварин ІV, які мали відносно найкоротшу
лактацію – у середньому 845,9 доби.
Таблиця 1

Рівень молочної продуктивності корів за тривалого лактаційного періоду, М±m
Група тварин за віком у
лактаціях (жива маса, кг)

І, n=25 (556,6±6,3)
ІІ, n=25, (664,8±12,4)
ІІІ (контрольна, n=25)
(738,8*±4,8)
ІV, n=25 (580,5±6,3)
V, n= 10 (581,7±5,9)

Тривалість
лактації, діб

кг

Удій за повну лактацію
те ж у 4 %–ному молоці

915,5
±3,1
915,2
±3,2
915,1
±1,9
845,9
±24,9
863,4
±13,9

18469,8
±656,14
17254,3
±861,63
16852,1
±852,07
15617,3**
±212,4
16710,4
±791,27

18160,3
±673,9
16665,5
±739,9
15903,4
±912,6
14516,2***
±162,0
16348,4
±895,5

кг

Удій за 305 діб лактації
те ж 4 %–ному молоці

8486,1
±199,8
9391,9
±258,9
9627,0
±260,1
11399,2****
±169,8
10464,3
±366,0

8329,8
±187,4
9051,0
±256,9
8991,5
±323,8
10122,2
±152,0
10220,5
±333,8

Примітки: 1. * – P<0,001; 2. ** – P<0,001; 3. *** – P<0,001; 4. **** – P<0,01.

Характеризуючи рівень молочної продуктивності піддослідних голштинських корів необхідно відмітити, що він був
достатньо високим і відповідав породним особливостям.
Найвищий надій за увесь лактаційний період мали первістки
І групи, у яких він становив у середньому 18469,8 кг молока.
Достатньо високий рівень надою був характерний і для корів
ІІ групи, у яких він становив у середньому 17254,3 кг, що лише
на 7,04 % поступалося показнику корів І групи.
Піддослідні тварини ІІІ (контрольної) групи у третю лактацію мали середнє значення продуктивності, яке не перевищувало показника на рівні 1852,1 кг, що поступалося значенню тварин ІІ групи на 2,4 %, а показнику первісток І групи
– на 9,6 %.
Відносно найнижчий рівень удою був характерний для
тварин ІV групи у четверту лактацію, у яких він не перевищував 15617,3 кг, що поступалося значенню контрольних корів
ІІІ групи на 7,91 %, а показникам корів ІІ і І груп – відповідно
на 10,5 і 18,3 % (P<0,001).
У п’яту лактацію корови V групи характеризувалися
достатньо високою молочною продуктивністю, яка практично
точно відповідала значенню тварин ІІІ (контрольної) групи і
знаходилася на рівні 16710,4 кг. Цей показник був меншим
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значення корів ІІ групи на 3,3 %, а показника первісток І групи
– на 10,5 %.
Показники надою у 4 %-ному молоці дещо відрізнялись від попереднього аналізу. Так, корови І групи також мали
найвищий показник удою – на рівні 18160,3 кг 4 %-ного молока. Дещо нижчими надоями, але близькими за значенням
між собою, характеризувалися тварини ІІ і V груп, у яких удій
становив відповідно 16665,5 і 16348,4 кг 4%-ного молока, що
перевищувало показник ІІІ (контрольної) групи, з показником
15903,4 кг, відповідно на 4,6 і 2,7 %.
Корови ІV групи характеризувались найнижчим надоєм серед піддослідних груп, оскільки їх продуктивність становила у середньому 14516,2 кг 4 %-ного молока, що було
менше показника корів ІІІ (контрольної) групи на 9,56 %.
Об’єктивну оцінку потенціальної молочної продуктивності дає показник удою перерахованого на 305 діб лактації.
Аналіз даних показав, що від корів ІV групи було отримано
найвищий показник надою, який становив у середньому
11399,2 кг молока, що перевищувало значення тварин ІІІ (контрольної) групи на 15,6 % (P<0,001), удій яких становив у середньому 9627 кг молока.
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Високим потенціалом продуктивності характеризувалися корови V групи, удій яких упродовж 305 діб п’ятої лактації
становив у середньому 10464,3 кг, що лише на 8,93 % (P<0,05)
менше показника корів ІV групи у четверту лактацію.
Рівень продуктивності тварин ІІ групи у другу лактацію
становив у середньому 9391,9 кг, а тому суттєво не відрізнявся від показника корів ІІІ (контрольної) групи, у яких удій не
перевищував 9627 кг молока.
Первістки І групи характеризувались найнижчим надоєм за 305 діб лактації, який становив у середньому 8486,1
кг молока, що було менше показника тварин ІV групи на
34,3 % (P<0,001).
Аналізуючи рівень молочної продуктивності піддослідних різновікових голштинських корів за одним знаменником,
тобто переведеного у 4 %-не молоко, необхідно відмітити, що
він мав деякі відмінності від попереднього аналізу. Так, корови І і ІІІ (контрольної) груп мали близькі за значенням показники удою на рівні відповідно 8329,8 і 8991,5 кг 4 %-ного
молока, що було менше показника тварин ІV групи відповідно
на 32,0 % (P<0,001) і 22,2 % (P<0,01), у яких продуктивність
становила 10991,2 кг 4 %-ного молока, Надій корів V групи

перевищував тварин ІІ групи на 11,4 % (P<0,01), але при
цьому на 7,5 % (P<0,05) був нижчий показника корів ІV групи.
Відтворна функція корів залежить від великої кількості
відносно незалежних факторів: віку, господарської зрілості,
регулярності статевих циклів, кількості отелень, тривалості
міжотельного та сервіс–періодів, ембріональної смертності
та деяких інших досить мінливих умов зовнішнього середовища.
Ти не менше, у всіх піддослідних голштинських корів
різного віку п’яти дослідних груп лактаційний період був дуже
тривалим, оскільки перевищував фізіологічну та технологічну
норми фактично у два рази.
Тривалий лактаційний період у піддослідних голштинських корів визначався незадовільними показниками відтворної здатності, що обумовлювалося низькою ефективністю
штучного осіменіння (табл. 2). Так, у всіх дослідних групах
тварин індекс осіменіння був дуже високим і становив у середньому 7 одиниць. Слід зазначити, що високий коефіцієнт осіменіння був у той час, коли для тварин застосовувався
прийом стимуляції овуляції на яєчника.
Таблиця 2

Відтворна здатність корів різного віку, М±m
Група тварин за віком у
лактаціях

І, n=25
ІІ, n=25
ІІІ (контрольна), n=25
ІV, n=25
V, n= 10

Сервіс–період, діб

Безпліддя, діб

Індекс осіменіння

Коефіцієнт відтворної
здатності

Міжотельний період, діб

681,5±3,13
681,2±3,22
681,1±1,91
611,9±2,52
629,4±13,91

601,5 ±3,07
601,2±3,24
601,1±1,98
531,9±24,89
549,4±13,93

7
7
7
7
7

0,38±0,001
0,38±0,001
0,38±0,001
0,42±0,025
0,39±0,006

967,1±3,13
966,5±3,72
966,7±1,92
897,5±24,91
916,4±14,23

Високий коефіцієнт індексу осіменіння у піддослідних
голштинських корів обумовив низький показник коефіцієнту
відтворної здатності. Якщо у нормі він повинен становити
одиницю, то у піддослідних тварин ІV групи у четверту лактацію він не перевищував 0,42 одиниці, а у корів І, ІІ і ІІІ (контрольної) груп відповідно у першу, другу і третю лактації він
становив у середньому 0,38 одиниці. У п’яту лактацію корів V
групи коефіцієнт відтворної здатності займав проміжне значення і становив у середньому 0,39 одиниці.
Низькі показники відтворної здатності у піддослідних
корів визначили, в решті решт, досить тривалий період безпліддя. Так, у корів І–ІІІ груп він перевищував 600 діб. Натомість у тварин ІV і V групи період безпліддя були лише дещо
нижчим і становив у середньому відповідно 531,9 і 549,4
доби.
Тривалий лактаційний період призвів до збільшення
тривалості міжотельного періоду. Так, тварини І групи у першу лактацію характеризувались найтривалішим періодом
між отеленнями, який становив у середньому 967,1 доби, що
перевищувало норму (365 діб) на 602,1 добу або 3,2 раза. Корови ІІ і ІІІ (контрольної) груп відповідно у другу і третю лактації мали однакову тривалість періоду в середньому 966 діб,
перевищуючи при цьому показник ІV групи з міжотельним періодом на рівні 897,5 діб на 7,2 % (P<0,05). Тварини V групи з
міжотельним періодом 916,4 доби поступались показнику корів ІІ і ІІІ (контрольної) груп на 5,2 % (P<0,01) або 50,7 доби.
Висновки:
1. Голштинські корови за подовженої лактації характеризуються достатньою живою масою, яка збільшується до
третьої лактації, набуває свого максимального значення на
рівні 738,8 кг, після чого в четверту та п’яту лактації суттєво
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знижується і не перевищує показника на рівні 581,7 кг.
2. Рівень молочної продуктивності голштинських корів за увесь лактаційний період достатньо високий, значення
якого найвище у первісток І групи і становить у середньому
18469,8 кг. Вже у другу та третю лактації відповідно у тварин
ІІ і ІІІ (контрольної) груп молочна продуктивність суттєво знижується і свого мінімуму досягає у корів ІV групи у четверту
лактацію – 15617,3 кг, після чого знову зростає у п’яту лактацію у тварин V групи і становить у середньому 16710,4 кг.
Тобто, первістки, корови другої та третьої лактації суттєво нарощували реалізацію свого продуктивного потенціалу після
10 місяців лактації і до її кінця. У той же час тварини четвертої
лактації після 305 діб свого продуктивного періоду досить повільно нарощували свій потенціал.
3. За тривалої лактації рівень відтворної здатності піддослідних корів дуже низький. На що вказує низький індекс
осіменіння та тривалий міжотельний період, який значно перевищує норму. Первістки І групи характеризуються найтривалішим періодом між отеленнями, що перебільшує норму в
середньому на 602 доби. Корови ІV групи у четверту лактацію, навпаки, мають відносно найнижчі показники міжотельного періоду серед інших дослідних груп тварин.
Проведені дослідження співпадають з даними відомих дослідників, які вважають, що підвищення надоїв на кожні 1000 кг призводить до зниження заплідненості корів у середньому на 10 %. Негативний вплив надоїв на плодючість
розпочинається з рівня 4000 кг і більше. При цьому на кожні
1000 кг збільшення надоїв насамперед знижується запліднюваність від першого осіменіння на 13 %, а тривалість міжотельного періоду зростає на 10–20 діб.
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Level of dairy productivity and reproductive function of holstina cows of different ages during long lactation
The duration of lactation of the experimental groups of animals ranged from 845.9 to 915.5 days, ie was quite long. Thus, in
lactating experimental cows of I, II and III (control) groups, the duration of lactation, respectively, the first, second and third was not
only long, but also had almost the same period, which averaged 681.1-681.5 days. At the same time, the fifth lactation period in group
V animals was slightly longer, lasting an average of 629.4 days, while in group IV cows, the fourth lactation was 611.9 days.
During the entire lactation period, cows of group I had the highest hopes, which averaged 18469.8 kg of milk. At the same
time, relatively the lowest milk yield was characterized by cows of the IV group, in which this indicator did not exceed 15617.3 kg.
Characterization of milking during 305 days of lactation allows a more objective assessment of milk production of animals. The
results of this assessment show that the highest rate at this level was in cows of group IV, who lived an average of 11399.2 kg of milk.
High productivity potential is also reflected in cows of group V, which hold 305 days of the fifth lactation of the population on average
10464.3 kg, which is only 8.93 % (P <0.05) less than in cows of group IV in the fourth lactation .
Group I first-borns were characterized by relatively the lowest milk yield in 305 days of lactation, which averaged 8486.1 kg of
milk, which was less than the group IV animals by 34.3 % (P <0.001).
Thus, the very long lactation function of Holstein cows from the first to the fifth lactation is characterized by a fairly high level
of milk productivity, which is highest in the firstborn and tends to decrease during the second, third and fourth lactations and a slight
increase in the fifth. In contrast, the level of productivity of experimental cows, calculated at 305 days of lactation, indicates the lowest
milk yield in the firstborn and its gradual increase until the fourth lactation and a slight decrease in the fifth.
The high level of milk productivity of experimental cows, on the one hand, and insufficient or suppressed activity of the
hypothalamic-pituitary-gonadal system of the body, on the other hand, led to low fertility from artificial insemination and high
insemination index.
Key words: Holstein breed, lactation, milk productivity, reproductive function, infertility.
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У статті показані основні переваги сучасної промислової двофазної технології та умови для оптимального
утримання й годівлі свиноматок і поросят. Для її успішного впровадження розроблена виробнича програма та об’ємнопланувальні рішення приміщень для вирощування молодняку на промисловій свинофермі малого типу потужністю виробництва 4000 голів молодняку в рік. Наведено показники виробничої програми виробництва свинини для ферми малого
типу. Розраховані основні технологічні параметри потокового виробництва: кількість технологічних груп, тривалість
перебування тварин у групі, число днів санітарного розриву. Показано розрахунок головомісць для холостих, умовно-поросних, явно-поросних, підсисних свиноматок, поросят-сисунів, поросят на дорощуванні в маточних станках, ремонтного
молодняку на промисловій фермі, за умов реалізації поросят в 65 днів. Наведено об’ємно-планувальні рішення, приміщення
№ 1 - для утримання кнурів, холостих, умовно-поросних, поросних свиноматок і приміщення, № 2 - для утримання підсисних
свиноматок і поросят-сисунів та їх дорощування до 65-денного віку. Крім того, наведено креслення загального вигляду
станків для опоросу і вирощування молодняку свиней за сухого ( СП-4ФС) і комбінованого ( СП-4ФК) типу годівлі. В роботі
приводиться коротка характеристика обладнання для утримання, годівлі, вентиляції, гноєвидалення та очищення забрудненого повітря. Наведена порівняльна характеристика ефективності проектно-технологічних рішень приміщення для
утримання підсисних свиноматок і молодняку свиней. Зокрема, в ній показано кількість станкомісць, оборот станкомісць,
кількість дорощеного молодняку, отриманого з одного станкомісця за рік, валовий вихід продукції на одне станкомісце за
рік, вихід продукції на 1 м2 виробничої площі за базового та нового варіантів. Розроблені проектно-технологічні і об’ємнопланувальні рішення приміщення для опоросу свиноматок і утримання відлучених поросят до 65-денного віку з новим станковим обладнанням для промислової свиноферми потужністю 4000 голів дають можливість отримати валовий вихід продукції на одне станкомісце 12,95 ц за рік та вихід продукції на 1 м 2 виробничої площі 3,07 ц (проти 10,44 ц за рік і 1,39 ц у
базовому варіанті, відповідно).
Ключові слова: технологія, об’ємно-планувальні рішення, приміщення, обладнання, кнури, свиноматки, поросята,
молодняк, продуктивність.
DOI: https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2020.3.7
Постановка проблеми, аналіз останніх дослі- [1, 2]. Двофазна технологія виробництва свинини менш розджень, актуальність та мета. Аналіз розвитку світового сви- повсюджена, але є оптимальнішою, так як поросята утримунарства висвітлив ряд важливих проблем пов’язаних з про- ються в одному приміщенні в маточних станках до 90-120мисловим виробництвом свинини. Вони стосуються благопо- денного віку [3, 4, 7]. За такою технологією зменшується чилуччя тварин та якості продукції [8, 9, 10], які безпосередньо сло перегрупувань і конфліктних ситуацій, що позитивно
залежать від застосування тих чи інших технологій.
впливає на розвиток молодняку та ефективність оплати
В сучасному свинарстві, в основному, застосову- корму продукцією. Головною умовою сучасної промислової
ються два типа технологій – трифазна і двофазна [3, 5, 6]. За двофазної технології є поточність і ритмічність виробництва.
трифазною технологією поросят-сисунів утримують в свина- Крім того, двофазна технологія повинна бути забезпечена
рниках-маточних, після відлучення від свиноматок їх перево- спеціальними маточними станками, які забезпечують комдять в свинарники для дорощування, а потім – у приміщення фортні умови утримання й годівлі свиноматок і поросят в педля відгодівлі. В результаті зміни трьох типів приміщень та ріод підсису та дорощування останніх. Мета роботи – розродворазового перегрупування у тварин виникає стресовий бка потокової виробничої програми, об’ємно-планувальних
стан, що призводить до зниження потенційної продуктивності рішень приміщень і обладнання для двофазної технології вирощування молодняку свиней в умовах малих ферм.
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Матеріали та методи досліджень. Розробці потокової виробничої програми передували дослідження двофазної
технології, які були проведенні в умовах фермерського господарства «Екофарм» Херсонської області, що спеціалізується на розведенні гібридних свиней. В процесі проведення
досліджень були використані економіко-статистичні, зоотехнічні та графічні методи.

Результати досліджень та обговорення. Показники
розробленої виробничої програми, об’ємно-планувальні рішення свинарника-маточника і свинарника-відгодівельника
для фермерських господарств, які спеціалізуються на вирощуванні і реалізації молодняку свиней у 65 днів за двофазною технологією наведено в таблицях 1-4 та рисунках 1-3.

Показники виробничої програми виробництва свинини для ферми малого типу
Показник

Таблиця 1

Значення показника

Потужність виробництва , голів
Тривалість холостого періоду, днів
Рівень аварійних опоросів, %
Кількість опоросів на свиноматку в рік
Багатоплідність, голів, у тому числі:
основних маток
маток, що перевіряються
Рівень прохолосту, %
Великоплідність, кг
Тривалість підсисного періоду, днів
Тривалість утримання поросят в маточних станках всього, днів
Середня жива маса поросяти на кінець підсисного періоду, кг
Середньодобовий приріст поросят-сисунів на кінець підсисного періоду, г
Тривалість утримання поросят в маточних станках після відлучення, днів
Середньодобовий приріст від народження до кінця утримання у маточних станках, г
Жива маса поросят на кінець дорощування у маточних станках (у 65 днів)
Жива маса ремонтних свинок перед заплідненням, кг
Падіж поросят-сисунів, % (на початок дорощування)
Санітарний брак поросят-сисунів, % (на початок дорощування)
Падіж поросят на дорощуванні, %
Санітарний брак поросят на дорощуванні, %
Рівень бракування стада кнурів і свиноматок, %
Кількість першоопоросок у стаді, %
Кількість основних маток у стаді, %
Кількість повноцінних опоросів свиноматок за ритм
Свинарник-маточник розрахований на утримання в ізольованих секціях, гол.
Тривалість перебування явно-поросних маток в маточних станках до опоросу, днів
Тривалість перебування умовно-поросних маток в індивідуальних станках, днів
Тривалість перебування явно поросних маток в групових станках, днів
Коефіцієнт понаднормової кількості ремонтних свинок
Тривалість періоду дорощування в маточних станках, днів
Вік першого осіменіння свинок, місяців
Тривалість репродуктивного циклу у свиноматок, днів

4000
15
10
2,3
12,4
13
11
20
1,4
28
65
8,4
250
37
451
28
140
10
3
3
2
40
30
70
32
32
5
35
75
2
37
8
158

Відповідні розрахунки наведено в таблицях 2 і 3.
Основні технологічні параметри потокового виробництва
Технологічна група
Холості свиноматки
(буферна група)
Умовно-поросні свиноматки
Явно-поросні свиноматки
Підсисні свиноматки
Поросята-сисуни
Поросята (дорощування в маточних станках)
Ремонтний молодняк

Тривалість
перебування
Санітарного
тварин у групі, дні
розриву, дні

Кількість груп

Кількість тварин
в групі, гол.

12

1

2

38

35
75
84
28
37
0

7
9
14
0
0
14

3
6
8
0
0
1

44
35
32
396
345
5
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Таблиця 3
Розрахунок головомісць на промисловій фермі за умов реалізації поросят в 65 днів
Технологічна група

Кнури-плідники
Холості свиноматки (буферна група)
Умовно-поросні свиноматки
Явно-поросні свиноматки
Підсисні свиноматки з поросятами
Ремонтний молодняк

На підставі проведених розрахунків нами розроблено
об’ємно-планувальні рішення для ферми промислового типу
потужністю виробництва 4000 голів на рік, яка містить два
виробничі приміщення: 1 – для утримання кнурів, свиноматок

Необхідно головомісць

8
44
132
210
224
5

і ремонтного молодняку свиней, 2 – для утримання підсисних
свиноматок з поросятами і їх дорощування до 65-денного віку
(рис. 1, 2).

Рис. 1. Приміщення № 1 для утримання кнурів, холостих, умовно-поросних, поросних свиноматок:
1 – внутрішня галерея (1300 мм); 2 – манеж для взяття сперми; 3 – лабораторія; 4 – індивідуальний станок для кнурів
(3750х2200 мм); 5 – поздовжній прохід; 6 – боковий прохід (1200 мм); 7 – індивідуальний станок для умовно-поросних свиноматок (2400х68); 8 – кормороздавач спіральний; 9 – збірний колектор повітря; 10 – витяжний підлоговий вентилятор;
11 – секційна перегородка із ПВХ; 12 - груповий станок (4000х4500); 13 – станція очистки повітря; 14 – рампа для завантаження тварин; 15 – зовнішня сполучна галерея; 16 – бункер сухих кормів; 17 – гнойова ванна; 18 – нагнітаючий вентилятор.
Приміщення № 1 (78х18 м) поділене на три ізольовані
секції. У першій секції розташовано пункт осіменіння з манежем для взяття сперми та лабораторія для оцінки її якості й
приготування флаконів для осіменіння.
У другій секції розташовано вісім індивідуальних станків для кнурів-плідників і 132 індивідуальні станки для умовно-поросних свиноматок.
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Мікроклімат в приміщенні підтримується за допомогою системи повітрявидалення за рахунок підрешітчастих вентиляторів.
Напування свиней всіх виробничих груп передбачається з соскових і чашкових напувалок. У групових станках
вони встановлюються на ґратчастих перегородках суміжних
станків, а в індивідуальних – над годівницями.
Гній видаляється у ванни, які перекриті решітками.
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Глибина лотків 0,6 м. Під лотками секцій з ухилом у 3 % прокладений колектор із труб ПХВ діаметром 0,25 м, який з’єднаний з ваннами патрубками через трійники з герметичними
пробками.
Холості, поросні свиноматки та ремонтний молодняк
утримуються в групових станках (4000х4500 м) із самогодівницями, які сполучені спіральним транспортером через дозатори. Підлога у станку має суцільну і решітчасту частини.

Площа підлоги у груповому станку на одну голову становить
1,9 м². Станок розрахований на утримання 10 свиноматок.
Свиноматок за 5-7 днів до опоросу переганяють у приміщення № 1 по сполученій зовнішній галереї і розміщують в
індивідуальних станках СП-4ФС або СП-4ФК. Приміщення №
2 містить 224 маточних станка, у яких підсисні свиноматки
знаходяться впродовж 28 днів.

Рис. 2. Приміщення № 2 (18х84 м) для утримання 224 підсисних свиноматок з поросятами і їх дорощування до 65денного віку: 1 – галерея (1300 мм); 2 – двері; 3 – кімната для оператора; 4 – станок СП-4ФК (4100х400); 5 – самогодівниця;
6 – кормороздавач спіральний; 7 – секційна перегородка із ПВХ; 8 – витяжний підлоговий вентилятор; 9 – колектор витяжний;
10 – боковий прохід (1100 мм); 11 – повздовжній прохід (1200 мм); 12 – станція очистки повітря, 13 – сполучна галерея;
14 – рампа для завантаження тварин; 15 – бункер сухих кормів; 16 – гнойова ванна; 17 – нагнітаючий вентилятор.

Рис. 3. Загальний вигляд станків для опоросу і вирощування молодняку свиней за сухого (фіг. 1, СП-4ФС)
і комбінованого (фіг. 2, СП-4ФК) типу годівлі.
Після закінчення підсисного періоду свиноматок виганяють із станків, а далі через сполучену зовнішню галерею
заганяють у приміщення № 1, де розміщують у групових станках до виявлення охоти.
У маточнику встановлена вакуумна система гноєвиВісник Сумського національного аграрного університету
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далення з ваннами, над якими розташована пластикова підлога. Система кормороздавачі представлена поперечним спіральним транспортером, який подає корм в годівниці із бункера сухих кормів (БСК). Напування свиноматок, поросят-сисунів і відлученого молодняку здійснюється із соскових авто41

напувалок. Система вентиляції – припливно-витяжна. Особливістю об’ємно-планувальних рішень приміщення для утримання підсисних свиноматок з поросятами і їх дорощування
до 65-денного віку є розподіл на ізольовані секції за допомогою перегородок товщиною 0,3 см із ПВХ; наявність бокової

галереї, компактне розміщення станкового обладнання на
гнойових ваннах та станції для очищення забрудненого повітря.

Порівняльна характеристика ефективності проектно-технологічних рішень приміщення
для утримання підсисних свиноматок і молодняку свиней*

Таблиця 4

Показник

Базовий варіант

Новий варіант

До базового, ±

Довжина, м
Ширина, м
Висота, м
Загальна площа свинарника, м2
Площа 1 станкомісця, м2
Кількість станкомісць
Виробнича площа , м2
Оборот станкомісць при санрозриві 14 дні, разів
Кількість дорощеного молодняку отриманого з одного станкомісця за рік, голів
Жива маса при знятті з дорощування, кг*
Валовий вихід продукції на одне станкомісце за рік, ц
Вихід продукції на 1 м2 виробничої площі, ц

84
18
4,25
1515
7,5
104
780
4,3
43,86
23, 82±0,43
10,44
1,39

84
18
4,25
1512
4,2
224
941
4,3
45,40
28, 54±0,49***
12,95
3,07

-3,3
+120
+161
+1,54
+4,72
+2,51
1,68

*Примітка: за результатами попередніх досліджень.

На нашу думку, наведені вище розрахунки двофазного потокового виробництва свинини та проектно-конструктивні рішення приміщень дають можливість при невеликих інвестиціях забезпечити будівництво свиноферми малого типу
на 4000 голів молодняку в рік.
Висновки. Розроблені проектно-технологічні і
об’ємно-планувальні рішення приміщення для опоросу свиноматок і утримання відлучених поросят до 65-денного віку з

новим станковим обладнанням для промислової свиноферми потужністю 4000 голів дають можливість отримати валовий вихід продукції на одне станкомісце 12,95 ц за рік та вихід
продукції на 1 м2 виробничої площі 3,07 ц (проти 10,44 ц за
рік і 1,39 ц у базовому варіанті, відповідно), що дають підставу для впровадження їх у виробництво.
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Development of production program and spatial planning solutions for two-phase technology of growing young pigs
The article shows the main advantages of modern industrial two-phase technology and conditions for optimal keeping and
feeding of sows and piglets. With the aim of successfully introducing the two-phase technology, a production program and spaceplanning solutions for premises have been developed for raising young animals on a small-type industrial pig farm with a production
capacity of 4000 young animals per year. Indicators of the production program of pork production for a small farm are given. The main
technological parameters of continuous production were calculated: the number of technological groups, the duration of the stay of
animals in the group, the number of days of the sanitary break. Shown is the calculation of machine places for single, conditionally
pregnant, obviously pregnant, suckling sows, suckling piglets, weaning piglets in brood pens, replacement young animals on an industrial farm under the conditions of selling piglets at 65 days. Presents space-planning solutions, room No. 1 for keeping boars, single,
conditionally pregnant, gestating sows, and room No. 2 for keeping suckling sows, suckling piglets and growing them up to 65 days of
age. The article presents space-planning solutions, room No. 1 for keeping boars, single, conditionally pregnant, gestating sows, and
room No. 2 for keeping suckling sows, suckling piglets and growing them up to 65 days of age. In addition, drawings of a general view
of pens for farrowing and rearing young pigs for dry (SP-4FS) and combined (SP-4FK) type of feeding are shown. The paper provides
a brief description of equipment for keeping, feeding, ventilation, manure removal and purification of polluted air. Provides a comparative characteristic of the effectiveness of design and technological solutions of the premises for keeping suckling sows and young
pigs. In particular, it shows the number of machine stations, the turnover of the machine place, the number of overgrown young animals
received from one e machine place per year, the gross output per one machine place per year, the output per 1 m2 of production area.
Developed design, technological and space-planning solutions for the farrowing room for sows and the maintenance of weaning pigs
up to 65 days of age with new pen equipment for an industrial pig farm with a capacity of 4000 heads make it possible to obtain a
gross output of products per machine place of 12.95 centners per year and an output per 1 m2 of production area of 3.07 centners
(versus 10.44 centners per year and 1.39 centners in the basic version, respectively).
Key words: technology, space-planning solutions, premises, equipment, boars, sows, piglets, young growth, productivity.
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УДК 636.22/28.034.061
УСПАДКОВУВАНІСТЬ ТА СПІВВІДНОСНА МІНЛИВІСТЬ З НАДОЄМ
ЛІНІЙНИХ ОЗНАК КОРІВ-ПЕРВІСТОК ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ
Карпенко Богдан Миколайович
аспірант, спеціальність 204-ТВППТ
Сумський національний аграрний університет
ORCID: 0000-0002-9942-5863
E-mail: karpenkobogdan95@gmail.com
Проведені дослідження з оцінки корів-первісток голштинської породи (української чорно-рябої молочної з умовною
кровністю голштина вище за 93,75 %) за екстер’єрним типом. База досліджень – племінний завод ПП “Буринське” Підліснівського відділення Сумського району. Використовували сучасну методику лінійної класифікації з оцінкою за двома системами: 9-бальною, з описуванням 18 статей екстер'єру, і 100-бальною, з урахуванням чотирьох комплексів селекційних ознак, які характеризують: молочний тип, тулуб, кінцівки і вим’я. Викладено популяційно-генетичний аспект з визначення
успадковуваності та співвідносної мінливості лінійних ознак з надоєм корів голштинської породи вітчизняної селекції в
Сумському регіоні. Встановлено, що найкраще корелюють з величиною надою групові ознаки, які характеризують молочний тип корів (r=0,398), розвиток тулуба (r=0,412), стан кінцівок (r=0,215), морфологічні якості вимені (r=0,466) та фінальна
оцінка типу (r=0,474). Найвищі коефіцієнти успадковуваності виявлено для групових ознак молочного типу (h 2=0,366), тулуба (h2=0,328), вимені (h2=0,385) та фінальної оцінки (h2=0,477). Середній та помірний рівень успадковуваності встановлено за описовими ознаками: висотою (h2=0,286), глибиною тулуба (h2=0,275), кутастістю (h2=0,414), шириною заду
(h2=0,295), поставою тазових кінцівок (h2=0,274), переднім (h2=0,351) і заднім (h2=0,296) прикріпленням вимені та центральною зв’язкою (h2=0,294). Встановлений достатній рівень успадковуваності лінійних ознак та співвідносної мінливості між
ними та надоєм дозволяє селекціонерам ефективно вести добір молочної худоби у напрямку поліпшення екстер’єру та
продуктивності.
Ключові слова: голштинська порода, екстер’єр, надій, кореляція, успадковуваність.
DOI: https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2020.3.8
Ефективність генетичного поліпшення молочних по- типу (h2=0,30-0,59) [37], свідчать про ефективність селекції
рід та селекціонованих стад з їх розведення за господарськи порід молочної та комбінованої худоби за типом.
корисними ознаками залежить від ряду популяційно-генетичРазом з тим, існують повідомлення про істотну
них параметрів найважливішими із яких є успадковуваність та мінливість коефіцієнтів успадковуваності описових лінійних
співвідносна мінливість. У першому варіанті, від співвідно- ознак екстер’єру корів голштинізованої чорно-рябої породи
шення ступеня спадкової і паратипової мінливості в загальній (h2=0,13-0,29) [9], голштинської худоби Туреччини (h2=0,06фенотиповій варіабельності ознаки значною мірою буде за- 0,62) [32], голштинів (h2=0,07-0,36) [35] та джерсеїв (h2=0,09лежати ефективність добору, спрямованого на генетичне по- 0,55) [38] Бразілії, словенської бурої швіцької (h2=0,03-0,22)
ліпшення популяції тварин за тією чи іншою селекціонованою [40], бурої швіцької (h2=0,099-0,453) та гернзейської
ознакою. Це означає, що ознаки, які мають високу ступінь ус- (h2=0,078-0,428) порід США [42]. Отже, наведені показники
падковуваності, меншою мірою залежать від паратипових успадковуваності лінійних ознак типу корів різних порід світу
чинників, тому їх можна швидше удосконалити прямим добо- свідчать, що в одних випадках успадковуваність окремих
ром, тобто добором кращих тварин за ними. Показник успад- описових ознак достатньо висока, в інших помірна, іноді
ковуваності може використовуватись у якості орієнтира при низька, але загалом достатня для подальшого їх поліпшення
плануванні племінної роботи. Із його допомогою можна про- завдяки спрямованій селекції.
гнозувати селекційну цінність особин за фенотипом [2, 5, 20,
Добір кращих за фенотиповим проявом особин за
27].
високої успадковуваності дозволить істотно зрушити ознаку
У практичній селекції молочної худоби світу через по- потомства у бажаному напрямку її розвитку, тоді як за низької
ширене використання методики лінійної класифікації для оці- успадковуваності ознаки відбувається майже повне її
нки типу корів істотно зростає важливість вивчення успадко- повернення до середньої величини вихідного покоління. За
вуваності екстер'єрних статей [10, 30, 38] Численними науко- певного скорочення генетичної мінливості знижується
вими дослідженнями доведено, що рівень коефіцієнта успад- реакція на добір, отже і на реалізацію успадковуваності [18].
ковуваності залежить від ряду генетичних чинників, таких як
Важливо враховувати знання з того, що
порода, генотип, лінійна належність тощо [21, 30, 37].
успадковуваність завжди проявляється в конкретних умовах
Отримані дослідниками у стадах з розведення україн- середовища [1, 6]. Генотип визначає лише норму реакції
ської червоно-рябої та чорно-рябої молочних порід Черка- організму на зовнішні умови. Міняються умови – неминуче
щини та Сумщини [22, 26] достовірні високі та помірні коефі- змінюється і норма реакції. Отже це значить, що відділяти
цієнти успадковуваності групових (h2=0,235-0,396), більшості вплив успадковуваності від впливу середовища можливо
описових (h2=0,208-0,384) ознак екстер’єру та фінальної оці- лише з великою часткою умовності і лише в обмежених
нки типу (h2=0,404-0,504), голштинізованої чорно-рябої ху- границях коливання зовнішніх факторів. У зв’язку з цим
доби Казахстана [8] за оцінкою загального виду будови тіла виникає необхідність постійного генетико-популяційного
(h2=0,18-0,46), вимені (h2=0,21-0,51) та кінцівок (h2=0,12-0,37), моніторингу стад за показниками успадковуваності кількісних
чеських корів симентальської породи за описовими ознаками господарськи корисних ознак, що дозволяє істотно підвищити
44

Вісник Сумського національного аграрного університету
Серія «Тваринництво», випуск 3 (42), 2020

ефективність селекційного процесу за умови отримання голштинської породи українського походження на сучасному
високого ступеня коефіцієнтів [3, 17]. Це стосується також етапі, дослідження за екстер’єрним типом вбачається
лінійних ознак екстер’єру, оскільки між ними та господарськи вмотивованим, оскільки добір тварин бажаного молочного
корисними ознаками взагалі та, особливо, молочної типу дозволить удосконалювати стадо не лише за ознаками
продуктивності існує кореляція різного спрямування, ступеня молочної продуктивності, а й за довговічністю та відтворними
та достовірності.
якостями.
Оскільки
організм
тварини
є
єдиною
Матеріали та методи досліджень. Матеріалами досамоуправляючою системою, що склалася у процесі тривалої сліджень слугувала інформація з лінійної класифікації корівеволюції, коли окремі частини організму, органи, тканини, первісток племінного заводу компанії “Укрлендфармінг” ПП
ознаки знаходяться у взаємному зв'язку один з одним, “Буринське” Підліснівського відділення Сумського району.
вивчення зв'язків між господарськи корисними ознаками має Оцінювались тварини із умовною кровністю за голштинською
велике значення для селекційно-племінної роботи. Особливо породою вище за 93,75 %, які, згідно з чинною інструкцією з
важливим є те, що зв’язки, які існують в організмі тварини, не бонітування великої рогатої худоби молочних і молочно-м'яє абсолютними, вічними, оскільки їх контролює природний сних порід, відносяться до чистопородних тварин за поліпшуабо штучний добір [11]. Задля ефективності добору за вальною породою [44]. Оцінка екстер'єрного типу корів-первіознаками із низькою успадковуваністю облік ознак, що сток проводилася за методикою лінійної класифікації [14] згікорелюють, має вирішальне значення. При цьому включення дно останніх рекомендацій ICAR [12] у віці 2-4 місяців після
до селекції таких співвідносних ознак, успадковуваність яких отелення за двома системами: 9-бальною, з лінійним описом
дуже низька – єдино можливий спосіб для досягнення успіху 18 статей екстер'єру і 100-бальною з урахуванням чотирьох
селекції.
комплексів селекційних ознак, які характеризують: виражеПоширена в усьому світі методика лінійної ність молочного типу, розвиток тулуба, стан кінцівок і морфокласифікації корів молочних порід за типом зумовлена перш логічні якості вимені. Кожен екстер’єрний комплекс оцінюваза усе існуванням тісного та помірного зв’язку більшості ознак вся незалежно маючи свій ваговий коефіцієнт у загальній
екстер’єру з молочною продуктивністю [15, 19, 22, 23, 33], оцінці (ЗО) тварини: молочний тип (МТ) – 15 %, тулуб (Т) –
тривалістю життя [24, 25, 31, 34, 39] та відтворенням [28, 36]. 20 %; кінцівки (К) – 25 % та вим’я (В) – 40 %.
Тому, з метою підвищення ефективності селекції корів
Загальну оцінку типу визначали за формулою:
ЗО  (МТ  0,15)  (Т  0,20)  (К  0,25)  (В  0,40)
Успадковуваність селекційних ознак визначали за по- описових ознак екстер’єру з молочною продуктивністю. За даказником сили впливу батька на їхній розвиток у напів-сибсів ними досліджень зв’язку між оцінками описових ознак та ве2
личиною надою спостерігаються кореляції різної сили та
в однофакторному дисперсійному комплексі (h2 = x ).
спрямованості. Найвищий рівень достовірного додатного
Дані експериментальних досліджень (кореляційний зв’язку з величиною надою за першу лактацію виявлено за
аналіз) опрацьовували біометричними методами на ПК у се- оцінками описових ознак, які характеризують вираженість моредовищі Microsoft Office Excel за використання програмного лочного типу корів, відповідають за міцність та здоров’я твазабезпечення за формулами, наведеними Е.К. Меркурьевой рини, функціональність та технологічність: висотою (r=0,387),
[13].
глибиною тулуба (r=0,417), кутастістю (r=0,452), шириною
Результати досліджень. В.П. Буркат та співавтори заду (r=0,378), поставою тазових кінцівок (r=0,385), прикріп[4] відмічаючи важливість та необхідність використання у се- ленням передніх (r=0,432) та задніх (r=0,366) часток вимені,
лекційній практиці молочного скотарства оцінки та добору ху- центральною зв’язкою (r=0,326) та переміщенням (r=0,263).
доби за зовнішніми формами і пропорціями будови тіла, наМіж технологічними ознаками вимені (розташуванням
голошують, що цей селекційний захід зумовлений найперше передніх і задніх дійок та їхньою довжиною) та величиною навстановленим у багатьох дослідженнях зв’язком між екс- дою виявлена від’ємна кореляція. У випадку отримання достер’єрно-конституціональними характеристиками тварин та товірної помірної від’ємної кореляції між розташуванням пеїх продуктивністю. Тобто у даному випадку реалізується від- редніх і задніх дійок та надоєм є пояснення, яке полягає у
повідний зв’язок між формою і функцією, екстер’єром, як де- тому, що із наповненням вимені молоком воно розширюється
термінуючим чинником функціональної надійності організму з одночасним збільшенням відстані між дійками знижуючи
тварин – цілісної біологічної системи та результуючою голов- оцінку.
ною господарськи корисною ознакою їхньої продуктивності [7,
Що стосується від’ємної кореляції вгодованість/надій
16].
(r=-0,361), то дана ситуація пояснюється головним чином ісЗа результатами досліджень, наведеними у таблиці, нуванням негативного енергетичного балансу високопродукнайкраще корелюють з величиною надою групові ознаки, які тивних корів у перші 100 днів лактації, це виникало якраз тоді,
характеризують молочний тип корів-первісток (r=0,398; коли проводилася у них лінійна оцінка згідно з вимогами меР<0,001), розвиток тулуба (r=0,412; Р<0,001), морфологічні тодики. Взагалі, з точки зору бажаного екстер’єрного типу коякості вимені (r=0,466; Р<0,001) та з фінальною оцінкою типу рів молочної худоби, є об’єктивне, загальноприйняте розу(r=0,474; Р<0,001). Виявлена дещо менша кореляція між міння, що корови спеціалізованих молочних порід, які відногрупою ознак, які характеризують стан кінцівок (r=0,215; сяться до інтенсивного типу, вгодованими ніколи не бувають.
Р<0,001), проте вона також високодостовірна, що Результати наших досліджень узгоджуються з аналогічними
забезпечить їхнє поліпшення за результатами добору.
даними багатьох науковців зарубіжних країн. Так від’ємний
Не менш важливим чинником успішної селекції в по- коефіцієнт кореляції між вгодованістю та надоєм у корів
пуляції молочної худоби є рівень кореляційної мінливості голштинської породи Швейцарії становив -0,35 (фенотипової)
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та -0,45 (генотипової) [30], помісних фризських×бунайських
корів -0,370 (фенотипової) та -0,465 (генотипової) [29],
голштинів Турції -0,20 (фенотипової) та -0,34 (генотипової)

[41], голштинських корів Чехії -0,15 (фенотипової) та -0,34 (генотипової) [43].

Успадковуваність та співвідносна мінливість з надоєм лінійних ознак
корів-первісток голштинської породи піддослідного господарства
(враховано тварин – 135, градації організованого фактору – 12)
Ознаки екстер'єру
Групові ознаки:
молочного типу
тулуба
кінцівок
вимені
Фінальна оцінка
Описові ознаки: висота
ширина грудей
глибина тулуба
кутастість
нахил заду
ширина заду
кут скакального суглоба
постава тазових кінцівок
кут ратиць
переднє
прикріплення вимені
заднє
центральна зв’язка
глибина вимені
передніх
розташування дійок
задніх
довжина дійок
переміщення (хода)
вгодованість

Із досвіду селекційної роботи добре відомо, що біологічні властивості живих організмів та рівень розвитку селекціонованих кількісних ознак тварин контролюються дією двох
груп чинників – спадкових та середовищних. Проте для практичної селекції дуже важливо відокремлено визначати ступінь впливу кожного із спадкових чинників у загальній мінливості взятих для дослідження показників. Використовуючи дисперсійний аналіз, ми одержуємо математичний вираз мінливості, обумовлену дією врахованих у досліді факторів та визначаємо статистичну достовірність частки впливу факторів,
що вивчаються [17].
Визначені нами коефіцієнти успадковуваності ознак
лінійної оцінки голштинських корів-первісток у стаді підконтрольного підприємства виявились до певної міри мінливими
і, у більшості випадків, достовірними за критерієм Фішера.
Рівень коефіцієнтів успадковуваності виявився достатнім для ефективного добору корів за важливими для молочної худоби груповими ознаками, які характеризують молочний тип (h2=0,366), розвиток тулуба (h2=0,328), вимені
(h2=0,385) та за фінальною оцінкою типу (h2=0,477). Рівень
успадковуваності, який дозволяє вести ефективну селекцію

r ± mr

tr

h2

F

0,398 ± 0,054***

7,37

0,366***

13,3

0,412 ± 0,049***
0,215 ± 0,059***
0,466 ± 0,057***
0,474 ± 0,053***
0,387 ± 0,049***
0,103 ± 0,058*
0,417 ± 0,043***
0,452 ± 0,057***
0,085 ± 0,059
0,378 ± 0,051***
0,139 ± 0,061*
0,385 ± 0,044***
0,122 ± 0,051
0,432 ± 0,049***
0,366 ± 0,055***
0,326 ± 0,050***
0,064 ± 0,051
-0,166 ± 0,053**
-0,178 ± 0,052***
-0,066 ± 0,051
0,303 ± 0,059***
-0,361 ± 0,061***

8,41
3,64
8,18
8,94
9,29
1,78
9,70
7,93
1,44
7,41
2,28
8,75
2,39
8,82
6,65
6,52
1,25
3,13
3,42
1,29
4,45
5,91

0,328***
0,257***
0,385***
0,477***
0,286***
0,163***
0,275***
0,414***
0,079
0,295***
0,083
0,274***
0,165**
0,351***
0,296***
0,294***
0,141***
0,052
0,058
0,173***
0,187***
0,089**

10,6
9,5
14,2
18,8
7,84
6,55
8,77
16,1
0,74
9,33
0,68
9,22
3,23
9,77
7,56
8,61
3,58
1,64
1,67
4,82
6,61
2,59

встановлено й за описовими ознаками – висотою у крижах
(h2=0,286), глибиною тулуба (h2=0,275), кутастістю (h2=0,414),
шириною заду (h2=0,295), поставою тазових кінцівок
(h2=0,274), переднім (h2=0,351) і заднім (h2=0,296) прикріпленням вимені та центральною зв’язкою (h2=0,294).
Висновки. 1. Встановлена істотна та достовірна
співвідносна мінливість групових та описових статей
екстер’єру з надоєм за першу лактацію підтверджує настійну
необхідність опосередкованої селекції молочної худоби за
типом, що дозволить отримати не лише конституціонально
міцних та здорових тварин, а й високопродуктивних за
надоєм.
2. Встановлений ступінь мінливості коефіцієнтів успадковуваності лінійних ознак свідчать про відповідний рівень
селекції корів за екстер’єрним типом, адекватно характеризуючи їхню генетичну варіативність у загальній фенотиповій різноманітності популяції за будовою тіла. Селекціонери молочної худоби мають змогу швидше досягти поставленої мети
за умов цілеспрямованого добору тварин за показниками лінійної оцінки, які мають високий рівень успадковуваності.
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Karpenko Bogdan Mykolaiovych, PhD student, Sumy National Agrarian University (Sumy, Ukraine)
Heritability and correlated variability with milk yield of linear traits firstborn cows of Holstein breed
Studies were conducted to estimate the first-born cows of Holstein breed (Ukrainian Black-and-White dairy with a conditional
bloodline of Holstein above 93.75%) by conformation type. The research base was the breeding farm of PE "Buryns'ke" of Pidlisnivskyi
branch in Sumy district. A modern method of linear classification was used with an assessment by two systems: 9-score, describing
18 body parts of the conformation, and 100-score, taking into account four complexes of selection type traits that characterize: dairy
type, body, limbs and udder. The population-genetic aspect was described by determining the heritability and correlative variability of
linear traits with milk yield of Holstein cows of domestic breeding in Sumy region. Group traits that characterize the dairy type of cows
(r = 0.398), body development (r = 0.412), limb condition (r = 0.215), udder morphological qualities (r = 0.466) and final type assessment
were best correlated with milk yield (r = 0.474). The highest coefficients of heritability were found for group traits of dairy type (h2 =
0.366), body (h2 = 0.328), udder (h2 = 0.385) and final score (h2 = 0.477). The average and moderate level of heritability was determined
by descriptive traits: height (h2 = 0.286), body depth (h2 = 0.275), angularity (h2 = 0.414), rear width (h2 = 0.295), pelvic limbs posture
(h2 = 0.274), fore (h2 = 0.351) and rear (h2 = 0.296) udder attachment and central ligament (h2 = 0.294). A sufficient level heritability of
linear traits and correlative variability between them and milk yield allowed breeders to effectively select dairy cattle in the direction of
improving the conformation and productivity.
Key words: Holstein breed, conformation, milk yield, correlation, heritability
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З метою дослідження впливу рідкого та сухого типів годівлі на відгодівельні якості свиней проведено дослід з поголів’ям двох груп, утримуваних в цехах відгодівлі свинарського комплексу розташованого в умовах Центрального степу
України. За результатами проведеного досліду в даній статті описано та порівняно залежність відгодівельних якостей
свиней ірландської селекції від використання різних типів годівлі. На початку періоду поголів’я поставлене на відгодівлю
різними раціонами не відрізнялось за середньою живою масою, проте, в кінці 106-ти денного терміну утримання тварини,
що споживали рідкі корми, вірогідно перевищили своїх однолітків, яким давали попередньо не зволожені кормосуміші на 8,8
кг або 7,1% (р<0,001). Також встановлено, що тварини утримувані за споживання рідкого корму мали на 8,3 кг або 8,5%
(р<0,001) вищі абсолютні прирости порівняно із аналогами, які споживали сухий корм. Доведено, що дослідні свині, вирощувані за відгодівлі рідкими кормами мали вірогідне перевищення за показником середньодобових приростів над вирощеними
за використання сухих кормів на 0,078 кг або 8,5% (р<0,001). Виявлено достовірно вищі відносні прирости у поголів’я на
рідкому раціоні ніж у аналогів, утримуваних на сухих сумішах на 3,2% (р<0,001) впродовж усього періоду відгодівлі. Необхідно
відмітити, що наслідком споживання сухих кормів стало достовірне відставання дослідних свиней від аналогів, які щоденно
їли рідкий корм за показником віку досягнення маси 100 кг на 7,8 днів або 5,2%. Проте, різні раціони не мали вірогідного
впливу на витрати корму на 1 кг приросту. Індекс комплексної оцінки відгодівельних якостей показав вищу бальну оцінку
на 5,8 балів або 16,1% у свиней вирощених за рідкого типу годівлі.
Ключові слова: відгодівельні якості, тип годівлі, відгодівля свиней, рідкі та сухі корми
DOI: https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2020.3.9
Годівля свиней – важливий елемент технології виро- здійсненими М.Г. Поводом [5], комплексний індекс відгодівебництва продукції свинини в умовах індустріальних комплек- льних якостей був на 23,9% вищим у тварин, що споживали
сів. Відгодівля свиней є основною фазою виробництва сви- саме вологий корм.
нини, на яку припадає більше 70% виробничих витрат. Вибір
В.М. Волощук [2] вважає, що рідкий тип годівлі є найсистеми годівлі тварин впливає на показники середньодобо- оптимальнішим з точки зору фізіологічного засвоєння органівих приростів, конверсії корму, собівартості 1 кг живої маси, змом свиней, а Г.С. Походня вказує на найвищу пріоритета також на прямо пов’язані до останніх показники чистого при- ність вологого корму на відміну від сухого при здійсненні вибутку та рентабельності підприємства. Залежно від співвідно- бору тваринами в експериментальних умовах [7].
шення сухого корму та води виділяють три типи кормів: рідкі,
На думку Byung J. Chae [12], за використання воловологі та комбіновані [6,].
гого типу відгодівлі свиней не спостерігалось більш раннє доЯк сухий так і рідкий типи годівлі мають свої переваги сягнення забійної маси порівняно із тваринами, що спожита недоліки. Вони однаково можуть бути як ефективними, так вали сухі корми.
і не ефективними за різних техніко-технологічних рішень та
Досліджуючи процес відгодівлі свиней R. Braude та
за використання різних генотипів тварин чи за різного їх по- J.G. Rowell [10] стверджують, що свині за сухого типу годівлі
ходження.
мали суттєво нижчий середньодобовий приріст та засвоєння
Деякі дослідники стверджують, що рідкий корм краще кормів, а середня довжина туші була дещо меншою. Одночазадовольняє фізіологічні потреби свиней, дає можливість за- сно достовірної залежності між товщиною шпику та типом гобезпечити поступову заміну раціонів і ферментацію корму. дівлі виявлено не було.
При цьому рідкий корм вважається більш смачнішим для свиH.W. Gonyou та Z. Lou [13] продемонстрували, що
ней, ніж сухий, що збільшує його споживання й відповідно свині, які годуються рідким кормами, зазвичай мають більше
прирости. Водночас, система рідкої годівлі вимагає чіткої ди- середньодобове споживання корму та вищий темп росту, ніж
сципліни операторів, які повинні постійно стежити за роботою ті, що споживають виключно сухий корм. Проте, їх дослісистеми кормо роздавання та за якістю корму. З іншого боку, дження не показали достовірної відмінності між показниками
є судження, що суха годівля вимагає менших витрат на обла- конверсії корму у різних груп тварин, яких утримували за альднання та обслуговування, а корм за санітарно-гігієнічними тернативних типів годівлі.
властивостями стабільніший і може довше зберігатися [8].
Подібний висновок, підтверджується N. Walker, A.
Проте В.М. Нечмілов [4] у своїх дослідженнях не вста- Maton і J. Daeleman [20, 17], які встановили достовірне підвиновив чіткої залежності між показниками конверсії корму за щення приросту маси тварин внаслідок саме більшого спожисухого та рідкого типу годівлі в розрізі вагових категорій при вання корму.
відгодівлі свиней.
Аналогічних результатів дійшли T. Jensen та
За результатами вивчення впливу типу годівлі на X. Averos [15, 9], довівши, що свині, яких вирощують за викоефективність відгодівлі кнурів за різного способу кастрації, ристання рідкого типу годівлі, мають коротший час відвідування годівниці, вищі показники прийому корму за один раз,
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набирають більшу вагу порівняно із тваринами, що вирощуються на сухому типі годівлі. D Hurst [14], було відмічено, що
рідке годування покращувало середньодобовий приріст живої маси свиней (р<0,05) та швидкість росту нежирної тканини
у тварин, однак, на коефіцієнт конверсії корму це не впливало.
Згідно P. Lawlor [16] за рідкого типу відгодівлі у свиней
збільшувалось споживання кількості корму та підвищувалась
забійна маса тварин, але при цьому погіршувалась конверсія
корму порівняно із способом годівлі сухими кормами. В той
же час, за використання сухого типу годівлі конверсія корму
була достовірно вищою.
I. Campani [11] говорить, що технологія використання
вологого корму у порівнянні із сухим кормом покращує швидкість росту та конверсії корму, однак, потребує додаткового
доопрацювання в мікробіологічному аспекті.
Вивчаючи відмінності різних типів годівлі свиней
F.M. O'Meara та G.E. Gardiner [19], встановили, що кількість
молочнокислих бактерій та дріжджів була значно більшою
для рідких кормів, ніж у кормах сухих раціонів. А також були
виявлені докази деградації лізину в рідкому раціоні, хоча це
не впливало на ріст свиней.
З точки зору добробуту тварин M. Zoric [18] рекомендує сухий корм, оскільки поведінка свиней у групах, де здійснювалась годівля рідкими кормами, відрізнялась вищою агресивністю, особливо безпосередньо перед самою подачею
в годівниці.

Н.П. Грищенко [3] у своїх дослідженнях відзначає, що
при підвищенні вологості корму до 83% погіршується використання азоту на 6,6%, таким чином, з точки зору використання
азоту корму, згодовування кормів у рідкому вигляді на її думку
менш доцільно. При цьому консистенція корму, як правило не
впливає на перетравність поживних речовин.
Враховуючи суперечність даних різних дослідників в
даному напрямку, та вплив генотипових і паратипових факторів при використанні свиней ірландської селекції в умовах
Степу України, підвищення ефективності виробництва свинини шляхом удосконалення існуючих та розробки нових технологічних прийомів відгодівлі тварин є актуальним питанням сучасного інтенсивного свинарства.
Метою роботи є пошук шляхів удосконалення технологічних прийомів відгодівлі молодняку свиней з урахуванням
потенційних резервів їх підвищення та урахуванням виявлених проблем.
Матеріали та методи досліджень. Для вирішення
поставленої задачі був поставлений дослід з метою вивчення
відгодівельних якостей свиней ірландського походження, що
утримувались двома групами по 210 голів впродовж 106 днів
в цехах відгодівлі №1 та №3 підприємства ТОВ НВП «Глобинський свинокомплекс», при використанні різних типів відгодівлі, але за інших рівних умов утримання впродовж вказаного часу (табл. 1).
Таблиця 1

Схема досліду
Група тварин

Кількість голів в групі

Вік при постановці

Тип годівлі

І (контрольна)

210

70

Рідкий

ІІ (дослідна)

210

70

Сухий

І (контрольна) група включала свиней у віці 70 днів віді- включала рідкі кормові суміші на основі повнораціонних комбібраних за однакової середньої живої маси. Годівля свиней кормів власного виробництва.

Рис. 1 Система подачі рідкого корму Veda
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1 – трубопровід, 2 – розподільчий трубопровід, 3 – годівниця, 4 – магістральний трубопровід,
5 – індикатор наповнюваності
При цьому приготування рідкої суміші та її роздача проводилась за допомогою кормової кухні австрійської фірми Veda.
Свині контрольної групи під час відгодівлі споживали рідкий
корм у співвідношенні 1 частина повнораціонного збалансованого корму до 3-х частин води. Корм готувався в ємностях кормокухні шляхом додавання сухої її частини до підкисленої води.
Ретельно перемішана фракція подавалась по системі трубопроводів (рис.1, п. 1, 2, 4) до годівниці (рис. 1, п. 3) 10-12 разів на
добу. Система годівлі обладнана датчиками наповненості годівниці (рис.1, п. 5), які спрацьовують при неповному поїданні
корму тваринами шляхом пропуску чергової годівлі. Фронт годівлі був 0,18 м на 1 голову. Облік кормів на кожний станок проводився за допомогою програми кормової кухні Veda
У ІІ (дослідну групу) було включено поголів’я ідентичне за віком і середньою живою масою поставлене на відгодівлю сухим кормом. Тварин утримували в станках по 50 голів

на повністю щілинній підлозі з розрахунку 0,75 м2 на 1 голову.
Системи напування, гноєвидалення та мікроклімату приміщень булі аналогічні контрольній групі. Годівля тварин здійснювалась сухими повнораціонними комбікормами зі зволоженням їх в кормових автоматах американської фірми Hog
Slat (рис. 2, п. 3), транспортування корму до яких здійснювалось із бункерів-накопичувачів за допомогою ланцюгово-шайбового транспортера (рис. 2, п. 2) та опусків (рис. 2, п.1). Корм
до бункера кормового автомату потрапляв у сухому вигляді,
де був вручну зважений для кожного станка. З метою обліку
спожитого корму в усіх дослідних станках було перекрито шибери подачі корму, а його подавання в годівниці відбувалось
через зважування вручну. Зволоження корму відбувалося за
допомогою зрошувачів розташованих в жолобі кормового автомату. Фронт годівлі був 0,1 м на одну голову.

Рис. 2 Система подачі сухого корму
1 – опуск, 2 – ланцюгово-шайбовий транспортер, 3 – кормовий автомат
Обидві групи свиней були отримані від помісних свиноматок ірландського ландраса та ірландського йоркшира і
кнурів синтетичної лінії Maxgro. Їх утримання в підсисний період та період дорощування було аналогічним.
На початку та по закінченню терміну відгодівлі всі
тварини були індивідуально зважені, на основі чого було проведено розрахунки інтенсивності росту, середньодобового
споживання та оплати корму.
Для оцінки відгодівельних характеристик дослідних
свиней було використано комплексний індекс відгодівельних
якостей за формулою М.Д. Березовського [1]:
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А2
B∗𝐶
де: А – валовий приріст за період відгодівлі, кг;
В – кількість діб відгодівлі;
С – витрати корму на 1 кг приросту.
Результати досліду були обраховані біометрично за
допомогою прикладних програм Microsoft Office Excel.
Результати досліджень. Згідно з даними експерименту, наведеними у табл. 2, виявлено відмінності за показниками відгодівельних якостей тварин різних піддослідних груп.
𝐼=
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Таблиця 2
Відгодівельні показники свиней за різного типу годівлі, (n=210)
Тип годівлі
Показник

Середня маса при постановці на відгодівлю, кг
Середня маса при знятті з відгодівлі, кг
Кількість днів на відгодівлі, діб
Абсолютний приріст, кг
Середньодобовий приріст, г
Відносний приріст, %
Витрати корму на 1 кг приросту (конверсія), кг
Вік досягнення маси 100 кг, діб
Індекс відгодівельних якостей, балів

І контрольна група
(рідкий тип годівлі)

ІІ дослідна група
(сухий тип годівлі)

26,4±0,27
125,0±0,80***
106
98,6±0,77***
929,7±7,30***
130,1±0,61***
2,51
151,1±0,93
36,58

26,0±0,24
116,2±0,76
106
90,2±0,69
850,9±7,10
126,8±0,59
2,50
160,0±0,88***
30,70

Примітки: * Р > 0,95; ** Р > 0,99

При постановці на відгодівлю достовірної різниці між
тваринами не встановлено. Однак, при знятті з відгодівлі
свині, які споживали рідкі корми вірогідно перевищували однолітків, утримуваних за сухого типу годівлі на 8,8 кг або 7,1%
(р<0,001).
Поголів’я контрольної групи випереджало за
показниками абсолюного приросту аналогів дослідної на 8,3
кг або 8,5% (р<0,001).
Різниця показників середньодобового приросту між
тваринами обох груп набула достовірного перевищення на
користь свиней утримуваних за рідкого типу годівлі на 78,8 г
або 8,5% (р<0,001).
Аналіз відносних приростів показав, що кращими вони
були також у свиней, які споживали рідкий корм та вірогідно
перевищували тварин дослідної групи за цим показником
впродовж досліджуваного періоду на 3,2% (р<0,01).
Таким чином, вивчення інтенсивності росту
експериментального поголів’я впродовж досліджуваного
періоду виявило достовірну перевагу за абсолютними,
середньодобовими та відносними приростам тварин, які
відгодовувались за рідкого раціону порівняно з їх аналогами,
котрі споживали сухий корм. Встановлено тенденцію до перевищення тварин контрольної групи над тваринами дослідної за показником конверсії корму – на 0,01 кг або 0,2%. Також, свині, що отримували рідкий корм достовірно раніше досягали маси 100 кг – на 7,8 днів або 5,2%.
За комплексом відгодівельних якостей, розрахованих
з допомогою оціночного індексу, тварини які споживали сухий корм поступались аналогам за рідкого типу годівлі на 5,8
балів або 16,1%.
Існування виявленої нами тенденції до зростання показників відгодівельних якостей свиней за рідкого типу годівлі

підтверджується дослідженнями В.М. Волощука [2], T. Jensen
і X. Averos [9, 15] та R. Braude і J.G. Rowell [10].
Підтверджене нами достовірно більш раннє досягнення забійної маси в 100 кг тваринами, що споживають рідкі
корми співпадає з аналогічними висновками B.J. Chae [12].
Однак, знайдена відсутність достовірної різниці за показником конверсії корму між тваринами на різних типах годівлі суперечить як висновкам I. Campani [11], який наголошує
на факті вірогідно більш низьких витрат корму на 1 кг приросту за годівлі свиней рідкими кормами, так і твердженням P.
Lawlor [16], який наголошує, що навпаки – конверсія корму
тільки погіршується за використання рідкого типу годівлі.
В той же час, виявлене перевищення комплексного індексу відгодівельних якостей тварин на рідкому раціоні над
тваринами, що відгодувались за використання сухих сумішей
на 16,1% співпадає із результатами М.Г. Повода, [5], який по
завершенні свого досліду зафіксував перевищення цього показника на 23,9% по даному індексу тварин за вологого типу
годівлі.
Висновки. 1. Свині ірландського походження в умовах Степу України під час відгодівлі демонструють достовірно
вищі темпи росту за споживання рідкого корму, досягаючи
при цьому живої маси 100 кг на 7,8 днів раніше, ніж за використання сухого типу годівлі.
2. За час відгодівлі свині, яким давали сухі корми,
мали достовірно вищу живу масу на 8,8 кг (р<0,001) ніж свині,
що утримувались на рідкому типі годівлі.
3. Не виявлено достовірної різниці за показником конверсії корму між тваринами на різних за вологістю типах раціонів, що вказує на необхідність подальших досліджень в бік
пошуку резервів зниження витрат корму на 1 кг приросту як
для способу відгодівлі за використання рідких кормів, так і
для способу відгодівлі сухими кормами.
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Fattening qualities of Irish pigs origin at different types of feeding
In order to study the impact of liquid and dry types of feeding on the fattening qualities of pigs, an experiment was conducted
with livestock of two groups kept in fattening shops of one pig complex located in the Southern steppe of Ukraine. According to the
results of the experiment, this article describes and compares the dependence of fattening qualities of pigs of Irish selection on the
use of different types of feeding. At the beginning of the period, the fattening stock did not differ in average live weight, but at the end
of the 106-day retention period, the animals consuming liquid feed probably exceeded their peers, who were given unmoistened feed
mixtures by 8,8 kg or 7,1% (p<0,001). It was also found that animals kept for liquid feed consumption had 8,3 kg or 8,5% (p<0,001)
higher absolute gains compared to animals that consumed dry food. It was proved that experimental pigs reared for fattening with
liquid feed had a probable increase in the average daily gain over those grown using dry feed by 0,078 kg or 8,5% (p<0,001). Significantly higher relative gains in livestock were found than in analogues kept on dry mixes by 3,2 % (p<0,001) during the entire fattening
period. It should be noted that the result of the consumption of dry feed was a significant lag of experimental pigs from analogues, who
ate liquid feed daily according to the Age of reaching a weight of 100 kg by 7,8 days or 5,2%. However, different diets did not have a
significant effect on feed consumption per 1 kg of gain. The index of comprehensive assessment of fattening qualities showed a higher
score of 5,8 points or 16,1% in pigs reared with liquid type of feeding.
Key words: fattening qualities, type of feeding, fattening of pigs, liquid and dry feed
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Організація збалансованої годівлі, що задовольняє потреби плідників в поживних речовинах і вітамінах, за певного
фізіологічного стану і рівня продуктивності  один з головних чинників процесу забезпечення повноцінного сперматогенезу та якісних показників сперми. У зв'язку з тим, що з багатьох причин спостерігається дефіцит білку в кормових раціонах (ціноутворення, якість кормових засобів, конкуренція), то забезпечення достатньої кількості протеїну в ньому є однією з головних умов отримання якісної спермопродукції. Наведено результати досліджень впливу кормової добавки «Бефіто» органічного походження на відтворювальну здатність і якість спермопродукції баранів-плідників породи овець 
придніпровська м’ясна. Встановлено, що використання кормової добавки «Бефіто» в раціонах забезпечує покращення процесу сперматогенезу та впливає на підвищення кількісних і поліпшення якісних показників спермопродукції. Рівень часу на
отримання одного еякуляту у плідників 9,1-10,8 с, що вказує на їх високу статеву активність та потенцію. Об’єм отриманого еякуляту баранів дослідної групи на 11,7 %, активність сперміїв на 3,7 %, концентрація сперміїв в еякуляті на 13,9
% більше в порівнянні з однолітками контрольної. Перевага плідників дослідної групи спостерігається за загальною кількістю сперміїв в еякулятіі становить + 27,3 %. При цьому не спостерігається тератогенності статевих клітин. Рівень
патологічних спермальних форм в еякулятах в межах фізіологічної норми (< 14 %). Враховуючи середній об’єм еякуляту від
баранів-плідників дослідної групи, було отримано15,8 спермодоз в розрахунку на 1 голову проти 14,2 в контролі, що на 11,3
% більше. Отримані результати дозволяють вважати доцільним застосування кормової добавки «Бефіто» для поліпшення процесу сперматогенезу та якості сперми і рекомендувати як найбільш ефективної.
Ключові слова: барани-плідники, відтворювальна здатність, кормова добавка, амарант, об’єм еякуляту, спермопродукція, реотаксис, концентрація сперми.
DOI: https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2020.3.10
У сучасних умовах розвитку світового тваринництва, фахівців. Всі ці фактори потребують подальшого вивчення
коли біотехнологія і зокрема штучне осіменіння стали основ- теорії і передової практики біотехнології відтворення стад в
ним методом відтворення стад, важливе значення мають плі- галузі вівчарства з метою підвищення конкурентоздатності відники як у племінній роботі, так підвищенні продуктивності тчизняних порід овець та поліпшення економічної ефективностад сільськогосподарських тварин [8].
сті галузі вцілому [11].
Інтенсифікація відтворення овець обумовлюється ціВ недалекому минулому селекційна робота у галузі
лим комплексом біологічних, зооінженерних, ветеринарних і була спрямована на збільшення настригу вовни та покраорганізаційно-господарських факторів. Серед них є важливі : щення її якості. Для сучасного етапу характерним є те, що
ефективне використання фундаментальної науки, удоскона- центральна ланка в селекції овець перенесена з вовнової
лення порід овець, спрямоване вирощування ремонтного мо- продуктивності на м'ясну, так як в даний час економічно зналодняка, рівень повноцінної годівлі у залежності від фізіоло- чимою продукцією у вівчарстві є м'ясо − баранина, частка якої
гічного стану тварин, умови утримання, скоростиглість тва- в валовому доході від реалізації всієї отриманої продукції,
рин, оплата спожитого корму продукцією, тривалість викори- становить 85-90 % і більше.
стання репродуктивного поголів’я, плодючість і багатоплідність, рівень племінної справи, кваліфікація зооветеринарних
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Рівень виробництва баранини тісно пов'язаний з показниками відтворення маточного поголів'я, а основним резервом даного збільшення є − підвищення плодючості овець.
Нині набувають особливого значення дослідження, в
яких не тільки викладаються методи і кінцеві результати, але
і проводиться аналіз дії різних факторів, що можуть вплинути
на статеву активність та рівень відтворювальної здатності репродуктивного поголів’я.
Повноцінна та збалансована годівля репродуктивного
поголів’я овець, відповідно до їх фізіологічного стану – основна умова забезпечення нормального відтворення у вівцематок та статевої активності у баранів-плідників.
Із джерел наукової літератури відомо, що кількість і
якість сперми баранів значною мірою обумовлена умовами
годівлі, утримання, режимами статевого використання, сезонами року та іншими паратиповими факторами зовнішнього
середовища [9].
Разом з тим дослідженнями доведено можливість позитивного впливу збалансованої та поліпшеної годівлі на спермопродукцію плідників, де разом з підвищенням поживності
раціону збільшується не тільки число сперміїв у еякуляті, але
й поліпшуються якісні показники сперми. При цьому встановлено негативний вплив на спермопродукцію баранів-плідників не тільки недокорму, але й перекорму, а також тих випадків, де до складу раціону входять одноманітні корми [5].
Так як білок – це основа життя, то йому належить вирішальна роль у забезпеченні як повноцінного харчування
людей, так і належної збалансованої годівлі тварин, де значення його в обмінних процесах організму зумовлено насамперед як достатнє джерело енергії, оскільки 1 г перетравного
протеїну кормів еквівалентний 4,35 ккал, або 18,21 кДж (за
Титус).
При недостатній кількості протеїну в раціоні, або його
неповноцінності за амінокислотним складом, у самок під час
підготовки до сезону парування, подовжується період від ягніння до першої овуляції. Порушується процес овогенезу та
нормальний розвиток яйцеклітин, при цьому погіршується
їхня якість та проходження овуляційних процесів у самок, як
результат – зниження запліднюваності, ослаблення або відсутність статевих рефлексів і тічки, аліментарна безплідність.
Поряд з цим у кітних вівцематок можлива резорбція запліднених яйцеклітин і навіть плодів, народження слабкого недорозвиненого молодняку, при цьому також має місце негативний баланс азоту [4].
Недостатня кількість протеїну в раціоні овець на рівні
1,0 % додатково витрачається до 2,0 % кормів із розрахунку
їх енергетичної поживності, при цьому має місце перевитрата
кормів, що призводить до підвищення собівартості виробництва продукції та зниження прибутковості галузі вівчарства
[16].
Про позитивну дію протеїнової рівноваги раціону та
достатньої кількості вітамінів, мікро- та макроелементів на
процеси сперматогенезу повідомляють багаточисленні дослідники. Функція і механізм дії біологічно-активних речовин тісно пов'язаний з нервовою та гормональною системами організму, так як вони впливають на стан і діяльність органів,
тканин, клітин живого організму і регулюють обмін речовин,
ріст і розвиток, розмноження, адаптивні процеси, тощо [6].
Дефіцит біологічно-активних речовин у раціоні також
перешкоджає нормальному процесу сперматогенезу, знижує
статеву активність і якість сперми плідників. Об’єм еякуляту,
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активність, концентрація і резистентність сперміїв значно
вищі у баранів, до раціону яких введені різні корми тваринного походження [1].
При відсутності соковитих та вітамінних кормів у раціонах баранів знижується їх статева активність і запліднювальна здатність сперми [12].
Основа раціону овець  це корми рослинного походження, у складі яких протеїну відносно мало. Тому проблема
забезпечення тварин протеїном у степовій зоні України –
дуже актуальна, адже кормова база задовольняє лише на 7580 % потреби громадського тваринництва в ньому.
Рівень годівлі баранів-плідників у період підготовки до
парування та в період активного використання з метою отримання спермопродукції повинен бути однаковим і не викликати зниження рівня використання кормів та розладу травлення, що негативно впливає на статеву активність і якість
секреторного матеріалу [17].
При інтенсивному використанні плідників з навантаженням 3-4 еякуляти на добу необхідно запроваджувати
«Флашинг»  кормові норми збільшувати на 5-10 %. Добру
компенсаторну властивість при цьому мають концентрати,
корми тваринного та рослинного походження зі значним рівнем протеїну, де домінує рівень протеїну. Одним із потенційних джерел кормового білка високої якості для овець може
бути вегетативна маса рослин амаранта (Amaránthus). Над
проблемою виробництва кормового білка, як побічного продукту при виготовленні кормового концентрату із зелених рослин – амаранта, працюють вчені багатьох країн [11].
Корми рослинного походження використовуються вівцями як в нативному стані так переробленому. Серед перероблених рослинних кормів великого значення при годівлі набувають висушені концентрати вегетативної зеленої маси рослин у вигляді гранул, брикетів. Заготівля кормів із використанням механічного зневоднення зеленої маси рослин,
останнім часом викликає підвищений інтерес.
Молоде листя амаранту (Amaránthus) багате білком,
каротином, мікро- та макроелементами, вітамінами (А, С, Е,
рибофлавін, фолієва кислота, рутин), а за амінокислотним
складом наближається до ідеального білку, а також до листя
люцерни, при цьому має більший вміст лізину та високу поживну цінність.
Висушений коагулянт клітинного соку зеленої маси
рослини амарант, отриманий шляхом термообробки − це кормова добавка «Бефіто».
Основними характеристиками поживної цінності «Бефіто» є : високий рівень сирого протеїну (понад 50 %) при
збалансованому складі за незамінними амінокислотами, сирої клітковини до 6 %, значна кількість природних антиоксидантів – каротиноїдів, аскорбінової кислоти, токоферолів;
значний вміст мінеральних речовин – кальцію, фосфору, магнію, заліза, марганцю, міді, що підвищують рівень використання поживних речовин раціону.
В даній кормовій добавці присутні пектини (7-10 %),
що забезпечують зв’язування токсичних елементів та інших
шкідливих речовин, які надходять з кормом.
Дослідженнями встановлено позитивний вплив даної
добавки на рівень якісних показників інкубаційних яєць курокнесучок, а також доведено, що «Бефіто» є засобом з висококалорійною протеїновою характеристикою і при використанні
в годівлі підвищує ефективність тваринництва [3, 13, 14].
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Тому вивчення ефективності впливу кормової добавки «Бефіто» в раціонах баранів породи овець придніпровська м’ясна на інтенсивність сперматогенезу та кількісні і якісні показники спермопродукції проводиться вперше і має не
лише теоретичне, а й практичне значення, яке спрямоване на
розробку засобів інтенсифікації племінного використання плідників та включає в себе певні елементи новизни.
Матеріали та методи досліджень. Науково-дослідний експеримент проводився в ТОВ «Вівчар Придніпров’я»
Павлоградського району Дніпропетровської області.
Об’єкт дослідження клінічно-здорові барани-плідники
породи  придніпровська м’ясна, яких відбирали за принципом пар-аналогів (за віком, живою масою, інтенсивністю росту, якісними показниками сперми) та сформували дві групи
контрольна (n = 5 ) і дослідна (n = 5 ). Контрольна група отримувала основний раціон. Дослідна  додатково до раціону
отримувала кормову добавку «Бефіто» у вигляді гранул в кількості 4 % на тонну зерносуміші. Добовий раціон розраховано для баранів-плідників живою масою 100-105 кг і більше,
при статевій активності 2-3 садки на добу. Підготовчий період
30 діб, обліковий  35 діб. Сперму отримували на штучну вагіну від 5-ї до 8-ї години ранку. Вивчали об’єм, концентрацію,
загальну кількість сперміїв в еякуляті та частку патологічних
форм, активність.

Під час проведення експериментальних досліджень
дотримувались міжнародних вимог «Європейської конвенції
захисту хребетних тварин, що використовуються в експериментальних та інших наукових цілях» (Страсбург, 1986 р.), та
відповідного Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» № 3447-IV від 21. 06. 2006 р.
Отриманий цифровий матеріал оброблений методом
варіаційної статистики із застосуванням програмного забезпечення MSEXCEL 2010.
Результати досліджень. Однією з умов успішного
розвитку тваринництва є збереження та покращення племінних і продуктивних ознак тварин враховуючи їх відтворювальну здатність. Ефективним та швидким методом при цьому
є використання штучного осіменіння.
Інтенсивне відтворення поголів’я овець в господарствах різних форм власності обумовлюється комплексом біологічних, біотехнологічних, ветеринарних та організаційно-господарських факторів, які необхідно враховувати при його
плануванні та організації.
Вивчення випливу кормової добавки «Бефіто» на відтворювальну здатність баранів-плідників проводили на підставі порівняльного аналізу статевої активності, об’єму еякуляту, активності руху та концентрації сперміїв, кількості патологічних форм. Оцінку здійснювали за загальноприйнятими в
зоотехнії методиками (табл. 1).
Таблиця 1
Статева активність та якість сперми баранів-плідників, n = 5

Показник

Статева потенція, с.
Об’єм еякуляту, мл.
у % до контролю
Активність сперміїв, балів
у % до контролю
Концентрація сперміїв, млрд. / см³.
у % до контролю
Кількість патологічних форм, %
до контролю
Загальна кількість сперміїв в еякуляті, млрд.
у % до контролю

Спермопродуктивність як складова процесу статевої
активності плідників являє собою комплексну специфічну біологічну систему, тому не слід оцінювати її за одним якимось
показником, бажано визначати якомога більше тестів, так як
ця система відзначається складністю і динамічністю. Рівень
спермопродуктивності баранів-плідників визначається як видовою, породною належністю, віком, живою масою, продуктивністю тварин, так і індивідуальними особливостями їх організму та впливом на них різних паратипових факторів. Так
як статева активність плідників є складним нейрогуморальним процесом, то одержані нами результати, стосовно витраченого часу на отримання одного еякуляту 9,1-10,8 с. вказують на відповідність їх фізіологічного стану стосовно інтенсивності процесу сперматогенезу та рівень спермопродукції.
Статева потенція у плідників дослідних груп була достатньо
високою. На нашу думку рівень статевої активності не в повній мірі залежить від кормового фактора, а в більшій мірі від
типу нервової діяльності.
Серед плідників, основних сільськогосподарських
тварин, що утримують та використовують в аграрному виробництві, барани мають середній об’єм одного еякуляту, який
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Групи баранів
Дослідна

Контрольна

9,1 ± 0,27
1,9 ± 0,06
+ 11,7
8,4 ± 0,01
+ 3,7
2,54 ± 0,10
+ 13,9
6,18 ± 0,40
‒ 1,22
4,826 ± 0,12
+ 27,3

10,8 ± 0,32
1,7 ± 0,04
–
8,1 ± 0,01
‒
2,23 ± 0,08
–
7,40 ± 0,30
‒
3,791 ± 0,10
–

знаходиться в межах від 1,5-2,2 мл. і залежить від віку та інтенсивності використання плідників.
Середній об’єм отриманого еякуляту від баранів контрольної групи в межах 1,7 мл. Цей кількісний показник у плідників дослідної групи на 11,7 % більше, що вказує на позитивний вплив кормової добавки «Бефіто» на інтенсивність
сперматогенезу в організмі піддослідних тварин.
Активність руху сперміїв це важливий показник початкової оцінки якості отриманої спермопродукції, що оцінюється за 10-бальною шкалою. Еякулят баранів-плідників в
якому активний поступальний рух сперміїв нижче 7,5 балів
або взагалі відсутній, непридатний для використання при
штучному осіменінні.
Отримані результати вказують на помітний позитивний вплив додатково введеного до раціону протеїнового концентрату на рівень активного реотаксиса у гамет. Активність
руху сперміїв у піддослідних баранів-плідників знаходиться в
межах 8,1-8,4 балів, тобто 81,0 – 84,0 % мали прямолінійний
поступальний рух. Реотаксис сперміїв еякуляту баранів-плідників дослідної групи на 3,7 % вище порівняно з контролем.
Концентрація спермальних клітин у 1 мл еякуляту, а
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також загальна їх кількість в ньому, характеризують рівень
функціональної активності основних статевих залоз у плідників  сім'яників. Цей показник як орієнтир при підготовці еякуляту до подальшого використання та формуванні спермодоз
для штучного осіменіння.
Від концентрації спермальних клітин у еякуляті залежить їх життєздатність. Дослідженнями встановлена пряма
залежність, де чим вище концентрація спермальних клітин в
еякуляті, тим більше їх життєздатність в порівняно з малою
[15].
Що доданого показника в еякуляті піддослідних плідників, то вона у тварин дослідної групи була вищою над контролем на 0,31 млрд./мл., що становить 13,9 %. Враховуючи
середній об’єм отриманого еякуляту, відповідна перевага плідників дослідної групи за загальною кількістю сперміїв в
ньому становить 27,3 % по відношенню до контролю.
Тенденцію до підвищення рівня кількісних показників
сперми дослідної групи можна пояснити додатковим введенням до раціону протеїнового концентрату рослинного походження, що дає можливість інтенсифікувати процеси сперматогенезу в період активного використання плідників.
Дослідженнями встановлено, що додаткове введення
кормової добавки впродовж підготовчих та дослідного періодів стимулює процеси сперматогенезу, не викликаючи тератогенність статевих клітин. Кількість патологічних форм сперміїв у плідників всіх груп в межах фізіологічної норми. У контролі їх було 7,40 % проти 6,8 % у дослідній при максимально
допустимій нормі 14 %.
Ефективність використання біологічних і технологічних факторів в процесі виробництва і відтворення пов’язано
з організацією виробничих процесів, тому вартість відтворення стада і приріст продукції (генотипової і фенотипової) є
контрольованими показниками. З врахуванням отриманих
результатів, стосовно впливу «Бефіто» на статеву активність
і якість спермопродукції слід зазначити, що запровадження
такої моделі використання органічної добавки дозволить підвищити рівень племінної роботи за рахунок штучного осіме-

ніння і забезпечить інтенсифікацію відтворення у м’ясному вівчарстві.
Технологією штучного осіменіння овець передбачається використання нативної (нерозбавленої та розбавленої)
або кріоконсервованої сперми. Об’єм спермодози при використанні нативної нерозбавленої сперми становить  0,050,07 мл., а розбавленої – 0,12-0,15 мл., з концентрацією активних спермальних клітин не нижче 80 млн. [7].
Нами проводилось штучне осіменіння вівцематок нативною нерозбавленою спермою. Об’єм спермодози 0,12 мл.
при середній концентрації спермоклітин 250-300 млн.
Враховуючи середній об’єм еякуляту дослідної і контрольної груп та об’єм спермодози для штучного осіменіння,
від плідників, що споживали кормову добавку «Бефіто» ми
можемо отримати15,8 спермодоз в розрахунку на 1 голову
проти14,2 в контролі, що на 11,3 % більше.
Таким чином використання кормової добавки «Бефіто» в раціонах баранів-плідників породи  придніпровська
м’ясна в парувальний період, дало можливість покращити показники статевої активності та рівня спермопродуктивності.
Висновки. 1. Додаткове ведення до раціону плідників
кормової добавки органічного походження «Бефіто» мало позитивний вплив на інтенсивність сперматогенезу в організмі
піддослідних тварин, про що свідчать кількісні і якісні показники сперми.
2. Середні показники якості сперми баранів-плідників
вірогідно (за об’ємом на 11,7 %, концентрацією на 13,9 %, активністю на 3,7 %, загальною кількістю сперміїв в еякуляті на
27,3 %) були вищими за рівнем даних показників у контрольної групи, при цьому поступались на 1,2 % за кількістю патогенних форм.
3. За рахунок додаткового введення в раціон протеїну
рослинного походження підвищився об’єм еякуляту та загальна кількість сперміїв, що дало можливість отримати на 11,3
% більше спермодоз для використання їх при штучному осіменінні вівцематок.
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Influence of a feed additive of organic origin on the sexual activity of rams
Organization of balanced feeding that meets the needs of producers in nutrients and vitamins, with a certain physiological state
and level of performance, is one of the main factors in the process of ensuring complete spermatogenesis and quality indicators of
sperm. Due to the fact that for many reasons protein deficiency is observed in feed rations (prices, feed quality, competition), the
provision of a sufficient amount of protein in it is one of the main conditions for obtaining high-quality sperm production. The results of
studies of the influence of the feed additive "Befito" of organic origin on the reproductive capacity and quality of sperm production of
Вісник Сумського національного аграрного університету
Серія «Тваринництво», випуск 3 (42), 2020

61

sheep of the Pridneprovskaya meat breed are presented. It was found that the use of the feed additive "Befito" in the diets provides
an improvement in the process of spermatogenesis and affects the increase in quantitative and improvement in the quality indicators
of sperm production. The level of time for receiving one ejaculate from manufacturers is 9.1-10.8 s, which indicates their high sexual
activity and potency. The volume of the obtained ejaculate from the rams of the research group by 11.7 %, the activity of spermatozoa
by 3.7 %, the concentration of spermatozoa in the ejaculate is 13.9 % higher than that of the control analogues. The advantage of the
producers of the research group is observed in the total number of sperm in the ejaculate and is + 27.3 %. At the same time, teratogenicity of germ cells is not observed. The level of pathological sperm forms in the ejaculate is within the physiological norm (< 14
%).Considering the average volume of ejaculate from the rams of the research group, 15.8 sperm doses were received per head
versus 14.2 in the control, which is 11.3 % more. The results obtained allow us to consider it expedient to use the feed additive "Befito"
to improve the process of spermatogenesis and the quality of sperm and recommend it as the most effective.
Key words: breeding rams, reproductive capacity, feed additive, amaranth, ejaculate volume, sperm production, rheotaxis,
sperm concentration.
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Дослідження проведені задля вивчення мінливості з розвитку лінійних ознак екстер’єрного типу корів-первісток
української чорно-рябої молочної породи залежно від впливу умовної кровності голштинської породи. Експериментальною
базою служила селекційна інформація з лінійної класифікації корів племінного заводу ПП “Буринське” Підліснівського відділення Сумського району. Оцінка корів за типом проведена у межах трьох груп помісних тварин із умовною кровністю
голштинської породи: І – 62,5-74,9; ІІ – 75,0-87,4 та 87,5 % і вище.
Встановлено достовірний вплив умовної частки крові за поліпшуючою породою на екстер’єрний тип тварин. Із
нарощуванням спадковості голштинської породи у помісних корів збільшувалася оцінка за лінійні ознаки типу. Тварини ІІІ-ї
групи були кращими за ровесниць І-ї та ІІ-ї груп відповідно за груповими ознаками молочного типу на 2,9 та 0,8 балу, тулуба
– на 2,9 та 1,3 балу, кінцівок – на 0,6 та 0,5 балу та вимені – на 2,8 та 0,6 балу. Фінальна оцінка зросла від 81,3 балу (корови
першої групи із спадковістю голштина 62,5-74,9 %) до 83,9 балу (корови ІІІ групи із спадковістю голштина 87,5 % і вище).
Перевищення висококровних помісей ІІІ-ї групи у порівнянні з І-ю та ІІ-ю за описовими ознаками екстер’єру виявлено
за глибиною тулуба, кутастістю, шириною заду, прикріпленням передніх та задніх часток вимені, центральною зв’язкою,
глибиною вимені та довжиною дійок.
Результати досліджень дозволяють стверджувати, що нарощування спадковості голштинської породи істотно
поліпшує екстер’єрний тип корів української чорно-рябої молочної породи, що варто враховувати у селекційному процесі
удосконалення тварин цієї породи за екстер’єрним типом.
Ключові слова: українська чорно-ряба молочна порода, корови-первістки, лінійна оцінка типу, голштинська порода,
умовна кровність.
DOI: https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2020.3.11
Досить важливим моментом селекційного процесу в характерних закономірностей щодо прояву генотипу в конкаспекті генетичного поліпшення української чорно-рябої мо- ретних умовах племінного господарства, врахування яких долочної породи є визначення рівня впливу умовної частки кро- зволяє адекватно вживати дієвих заходів для її поліпшення
вності за поліпшувальною голштинською породою на розви- [2, 3, 7, 9]. Тому для вивчення залежності розвитку лінійних
ток лінійних ознак екстер’єру у помісних тварин. Хоча у про- ознак екстер’єру від спадковості поліпшувальної голштинсьцесі виведення новостворених українських порід і типів моло- кої породи стало метою цих досліджень.
чної худоби та на сучасному етапі їхнього удосконалення у
Матеріали та методи досліджень. Матеріалами екснапрямку консолідації пріоритети при доборі тварин надава- периментальних досліджень були селекційні дані з лінійної
лися й надаються не частці умовної кровності за будь-якою із оцінки корів-первісток племінного заводу компанії “Укрлендвихідних порід, а вираженості у них бажаного молочного типу, фармінг” ПП “Буринське” Підліснівського відділення Сумсьпритаманним цим породам [1, 4]. Не менш важливим питан- кого району. Лінійна класифікація проведена у межах трьох
ням в процесі консолідації породи залишається добір та під- груп помісних тварин із умовною кровністю за голштинською
бір корів за бажаним екстер’єрним типом [8, 10, 11, 13].
породою: І – 62,5-74,9; ІІ – 75,0-87,4 та 87,5 % і вище. Оцінка
Проте питання щодо оцінки ступеня впливу спадково- екстер'єрного типу корів-первісток проводилася за методисті поліпшуючої породи на розвиток провідних господарськи кою лінійної класифікації [12] згідно рекомендацій ICAR [5, 14]
корисних ознак корів молочних порід виключати не слід, оскі- у віці 2-4 місяців після отелення за двома системами: 9-бальльки до цього спонукає система селекційно-племінної ро- ною, з лінійним описом 18 статей екстер'єру і 100-бальною з
боти, яка вимагає достовірного, об’єктивного та системного урахуванням чотирьох комплексів селекційних ознак, які хааналізу селекційної ситуації у часі, в тому числі, виявлення рактеризують: вираженість молочного типу, розвиток тулуба,
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стан кінцівок і морфологічні якості вимені. При цьому кожен із
екстер’єрних комплексів оцінювався незалежно з певним ваговим коефіцієнтом у фінальній оцінці (ФО) тварини: молочний тип (МТ) – 15 %, тулуб (Т) – 20 %; кінцівки (К) – 25 % та
вим’я (В) – 40 %.
Фінальну оцінку типу визначали за формулою:
ФО = (МТ × 0,15) + (Т × 0,20) + (К × 0,25) + (В × 0,40)
Дані експериментальних досліджень опрацьовували
біометричними методами на ПК у середовищі Microsoft Office
Excel за використання програмного забезпечення за формулами, наведеними Е.К. Меркурьевой [6].
Результати досліджень. Наведені у таблиці результати лінійної оцінки корів-первісток різних генотипів свідчать
про існування впливу умовної частки крові за поліпшуючою
породою на екстер’єрний тип тварин.
При порівнянні трьох різних за генотипом груп корівпервісток племінного заводу ПП “Буринське”, оцінених за 100бальною системою лінійної класифікації, встановлено, що у
помісних тварин із зростанням умовної кровності за голштинською породою суттєво покращується будова тіла та якість
вимені. Так, за групою корів-первісток з умовною часткою
крові 75,0-87,4% за поліпшуючою породою спостерігається
перевага над ровесницями у яких ця частка менша (62,574,9%). Вона склала за комплексом ознак молочного типу 2,1

балу, тулуба – 1,6, вимені – 2,1 та за загальною оцінкою – 2,1
балу з високою достовірністю в усіх випадках порівнянь при
Р˂0,001 (td=8,25-11,35), за виключенням кінцівок, де різниця
становила – 0,9 балу при достовірності Р˂0,01 (td=3,18).
Аналогічно наступна група, з умовною кровністю
голштина 87,5% і вище, з достовірною різницею на 0,8 балу
(P<0,001; td=3,89) краща за попередню (75,0-87,4%) за ознаками молочного типу, на 1,3 балу – за розвитком тулуба
(P<0,001; td=5,39), на 0,6 балу – за ознаками вимені (P<0,01;
td=2,58) та на 0,5 балу за загальною оцінкою типу (P<0,01;
td=2,93). За ознаками, що характеризують стан кінцівок, висококровні помісні генотипи (87,5% і ˃) поступалися групі корів з кровністю 75,0-87,4% на 0,3 балу за недостовірної різниці (td=1,14).
Що стосується описових лінійних ознак, то рівень оцінки за 9-ти бальною шкалою свідчить про кращий їхній розвиток у тварин з вищою умовною кровністю за голштинською
породою (87,5% і ˃). У порівнянні з двома помісними групами
з нижчою умовною кровністю голштина – 62,5-74,9 та 75,087,4%, корови-первістки висококровного генотипу істотно перевищували їх за оцінкою висоти, відповідно – на 0,8 і 0,3
балу, за достовірної різниці (P<0,001) лише з першою групою
(62,5-74,9%).

Таблиця
Характеристика корів-первісток ПП “Буринське”з різною часткою умовної кровності голштинської породи
за ознаками лінійної оцінки екстер’єрного типу, балів
Ознака екстер’єру

Комплекси ознак:
молочного типу
тулуба
кінцівок
вимені
Фінальна оцінка
Описові ознаки: висота
ширина грудей
глибина тулуба
кутастість
нахил заду
ширина заду
кут тазових кінцівок
постава тазових кінцівок
кут ратиць
прикріплення
часток вимені:
центральна зв’язка
глибина вимені
розташування
дійок:
довжина дійок
переміщення (хода)
вгодованість

передніх
задніх
передніх
задніх

I-ша гр.
62,5-74,9
(n=72)

III-тя гр.
87,5 і >
(n=144)

81,1±0,18

83,2±0,15

84,0±0,14

82,5±0,19
82,6±0,21
81,1±0,18
81,3±0,11
5,6±0,15
6,8±0,22
6,1±0,21
5,2±0,18
5,5±0,19
5,3±0,18
5,9±0,21
6,9±0,18
5,9±0,15
6,2±0,11
5,9±0,13
5,4±0,23
5,2±0,25
5,3±0,15
5,5±0,14
6,1±0,19
6,8±0,20
6,9±0,22

84,1±0,18
83,2±0,19
83,2±0,14
83,4±0,11
6,1±0,12
6,1±0,21
7,2±0,15
7,0±0,12
5,1±0,13
6,2±0,12
5,2±0,14
6,7±0,15
5,5±0,13
6,8±0,14
6,2±0,16
6,3±0,17
6,1±0,16
4,8±0,14
5,6±0,14
5,5±0,12
6,6±0,16
5,8±0,18

85,4±0,16
83,7±0,18
83,8±0,15
83,9±0,13
6,4±0,19
5,8±0,16
7,7±0,17
7,5±0,14
4,9±0,15
6,8±0,16
4,8±0,19
6,5±0,18
5,1±0,17
7,1±0,14
6,8±0,14
6,7±0,15
6,4±0,13
4,2±0,14
5,4±0,14
5,2±0,09
6,2±0,20
5,2±0,19

Перевищення висококровних помісей за описовими
ознаками екстер’єру виявлено також за оцінкою глибини тулуба – відповідно на 1,6 (P<0,001) і 0,5 (P<0,05) балу, кутастості – на 2,3 (P<0,001) і 0,5 (P<0,01), ширини заду – на 1,5
(P<0,001) і 0,6 (P<0,01), прикріплення передніх – на 0,9
(P<0,001) і 0,3 (н/дост.) та задніх часток вимені – на 0,9
(P<0,001) і 0,6 (P<0,01), центральної зв’язки – на 1,3 (P<0,001)
64

Умовна кровність голштинської породи, %
II-га гр.
75,0-87,4
(n=108)

і 0,4 (н/дост.), глибини вимені – на 1,2 (P<0,001) і 0,3 (н/дост.)
та довжини дійок – на 0,9 (P<0,001) і 0,3 (P<0,05) балу.
Згідно з даними оцінки у висококровних за голштином
корів-первісток ІІІ-ї групи істотно зменшилась ширина грудей,
у порівнянні з першими двома групами, відповідно – на 1,0
(P<0,001) та 0,3 балу (н/дост.). Якщо серед корів І-ї групи чаВісник Сумського національного аграрного університету
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стіше зустрічалися тварини із шаблистістю (5,9 балу), то серед корів ІІІ-ї зросла частка тварин зі слоновістю у скакальному суглобі (4,8 балу). Погіршився у них також стан кута ратиць – на 0,8 балу (P<0,001) у порівнянні з помісями І-ї групи
та на 0,4 балу – у порівнянні з ІІ-ю групою (P<0,05). Поступалися корови-первістки ІІІ-ї групи за оцінкою вгодованості з різницею на користь І-ї групи – на 1,7 балу (P<0,001) та ІІ-ї – на

1,1 балу (P<0,001).
Висновки. Результати досліджень дозволяють стверджувати, що нарощування спадковості голштинської породи
істотно поліпшує екстер’єрний тип корів української чорно-рябої молочної породи.
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The influence of Holstein breed inheritance on the development of linear traits cows firstborn of Ukrainian black-andwhite dairy cattle
The research was conducted to study the variability in the development of linear traits of the conformation type of firstborn
cows of Ukrainian Black-and-White dairy breed depending on the influence of the conditional blood of Holstein breed. The experimental
basis was the selection information on the linear classification of cows of the breeding farm PE "Buryn'ske" Pidlisnivsky branch of
Sumy region. Assessment of cows by type was carried out within three groups of crossbred animals with conditional blood of Holstein
breed: I - 62.5-74.9; II - 75.0-87.4 and 87.5% and above.
A significant effect of the conditional proportion of blood by the improving breed on the conformation type of animals had been
established. With increase in the inheritance of Holstein breed in crossbred cows, the score for linear traits of the type increased.
Animals of the III group were better than their peers from I and II groups, respectively, by group traits of dairy type by 2.9 and 0.8
score, body - by 2.9 and 1.3 score, limbs - by 0, 6 and 0.5 score and udder - by 2.8 and 0.6 score. The final grade increased from 81.3
score (cows of the first group with Holstein inheritance 62.5-74.9%) to 83.9 score (cows of group III with Holstein inheritance 87.5%
and above).
Excess of high-blood hybrids in the III group compared with the I-st and II-nd by descriptive traits of conformation was revealed
on body depth, angularity, rear width, front and rear udder parts attachment, central ligament, udder depth and teats length.
The research results suggested that increasing inheritance of Holstein breed significantly improved cow’s conformation type
of Ukrainian Black-and-White dairy breed, which should be taken into account in the selection process of improving animals of this
breed by conformation type.
Key words: Ukrainian Black-and-White dairy breed, first born cows, linear type assessment, Holstein breed, conditional blood
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ГЕНЕТИЧНІ РЕСУРСИ РИСИСТОГО КОНЯРСТВА В УКРАЇНІ
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У вирішенні міжнародних і національних аграрних програм пріоритетним завданням є збереження генетичних ресурсів тваринництва і розробка шляхів їх ефективного використання, адже в світі спостерігається явна тенденція до скорочення породного складу одомашнених видів тварин. На сьогодні кінні заводи збиткові, не мають коштів для розширеного
відтворення і відповідно скорочується поголів’я цінних порід коней, збіднюється загальний генофонд. Тому метою наших
досліджень був аналіз та висвітлення сучасного стану племінного конярства в Україні загалом та рисистого зокрема, а
також характеристика вітчизняних порід племінних рисистих коней, які є базою для племінної роботи та прогнозування
їх значення у породотворному процесі. Для аналізу стану розвитку конярства в Україні було використано Державний реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві за 2005 – 2019 рр та дані багаторічних досліджень галузі конярства
України. Для дослідження використано методи системного узагальнення, графічний, аналітичний та порівняльно-статистичний. Проведено аналіз стану розвитку конярства в Україні. На початок 2020 року в Україні за даними Державного
реєстру субʼєктів племінної справи у тваринництві існує 38 суб'єкти по племінній роботі з них 10 по роботі з кіньми рисистих порід: 4 кінних заводи та 6 племінних репродуктори. Найбільше поголів’я племінних коней рисистих порід зосереджено
у: Полтавській, Харківській, Житомирській та Київській областях України. Показано, що в умовах тривалої кризи за останні
15 років племінне конярство в Україні зазнало суттєвого скорочення чисельності поголів’я, звуження породної структури
та зміни форми власності. Зокрема, за період з 2005 до 2020 року галузь рисистого конярства в Україні зазнала суттєвих
втрат, а чисельність племінних коней орловської та російської рисистих порід скоротилась на 60-80% відповідно.
Ключові слова: орловська рисиста порода, російська рисиста порода, французька рисиста порода, кінний завод,
племінний репродуктор, поголів’я, жеребець, кобила, вихід лошат.
DOI: https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2020.3.12
Збереження генетичних ресурсів тваринництва поруч
Проблеми розвитку галузі конярства та шляхи підвиіз їх ефективним використанням залишається пріоритетним щення його ефективності обґрунтовані багатьма вітчизнязавданням міжнародних і національних аграрних програм.
ними та закордонними науковцями, але незважаючи на пубОднією з причин прискіпливої уваги саме до цього пи- лікації та наукові розробки актуальними для вивченими залитання стала явна тенденція до скорочення породного складу шаються питання ефективності галузі конярства [2, 3].
одомашнених видів тварин. Так, за останніми даними МіжнаТому метою наших досліджень був аналіз та висвітродної продовольчої організації ФАО більше ніж 20 % світо- лення сучасного стану племінного конярства в Україні загавих порід тварин знаходяться у зоні ризику, 62 породи є ви- лом та рисистого конярства зокрема і характеристика вітчизмерлими, ще кілька мають обмежені можливості для відтво- няних рисистих порід, які є базою для племінної роботи та
рення. Тому в Україні об’єктом збереження біологічного різ- прогнозування їх значення у породотворному процесі.
номаніття, визначеного FAO є конярство [1, 2, 3, 4].
Матеріали та методи досліджень: для аналізу стану
Скрутні економічні умови зумовлюють незадовільну розвитку конярства в Україні було використано Державний
реалізацію генетичного потенціалу заводських порід коней, реєстр суб’єктів племінної справи у тваринництві за 2005що в свою чергу спричиняє нераціональну структуру поголів’я 2019 рр. [8-18] та дані багаторічних досліджень галузі конярплемінних коней. На сьогодні кінні заводи збиткові, не мають ства України. Для дослідження використано методи системкоштів для розширеного відтворення. Тому скорочується по- ного узагальнення, графічний, аналітичний та порівняльноголів’я цінних порід коней, збіднюється загальний генофонд, статистичний.
втрачаються окремі породи коней. Частка племінного конярРезультати досліджень. Чисельність коней в Україні
ства загалом є дуже низькою і становить лише 1,2% від зага- є одним з основних показників, який визначає значення галузі
льного поголів’я коней. Тоді як у сучасних нестабільних еко- в економіці країни. На початок 2020 року в Україні за даними
номічних умовах, навпаки, саме на суб’єкти племінної справи Державного реєстру суб’єктів племінної справи у тваринницпокладається завдання стабілізації внутрішнього та зовніш- тві, в конярстві існувало 38 суб'єкти племінної роботи: 15 кіннього ринку племінних коней. Подальший прогрес заводських них заводи, 23 племінних репродуктори. З них 4 племінних
порід коней вимагає спрямованої планомірної селекції та заводи та 6 племінних репродуктори з розведення коней ристворення кращих умов вирощування і тренінгу молодняку, систих порід.
що потребує відповідних затрат [5, 6, 7].
Станом на 01.01 2020 року у племінних господарствах
Україна має унікальні генетичні ресурси племінних ко- України налічувалося 2819 гол коней, в тому числі 111 жереней різних порід, і напрямів продуктивності (від ваговозного бців-плідників та 1088 конематок, тобто саме в кінних заводах
до верхово-в’ючного). Проте, незважаючи на свою унікаль- утримується 59 % племінного поголів’я (1659 гол) коней, реність, галузь впродовж останніх років зазнала колосальних шта – в племінних репродукторах.
змін.
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Рис. 1. Чисельність поголів’я племінних коней в областях України
станом на 1.01. 2020 року [18]
Загалом племінні ресурси конярства, з урахуванням
природно-економічних зон в усіх областях України розподілені нерівномірно (рис. 1). Значна кількість племінних коней
(1460 голів) або 51% зосереджена у 5 областях на Сході України. Так, згідно з стратегічними даними найбільша кількість
коней утримується в племінних господарствах в Луганській,
Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській
областях. Найменше племінних коней утримують в Одеській,
Житомирській, Львівській та Миколаївській областях. За даними аналізу, з 2015 до 2020 року суттєво зменшилось поголів’я коней в Луганській, Вінницькій, Одеській областях, зникли окремі господарства у Рівненській, Тернопільській, Луганській областях. За 5 останніх років зовсім реорганізувались
чи втратили свій статус племінні репродуктори у Вінницькій,
Рівненській, Чернівецькій областях. Натомість зросло поголів’я племінних коней в Полтавській та Черкаській, Київській
областях.
Динаміка чисельності та розвитку порід коней за господарськи корисними ознаками потребує постійного детального аналізу і узагальнення селекційної інформації. Тому, ми
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проаналізували динаміку чисельності племінних коней усіх
порід за останні 15 років (рис. 2). Порівняно з 2015 роком кількість коней у племінних підприємствах зменшилась на
27,88%. А за останні 15 років галузь конярства в Україні зазнала суттєвих втрат, а загальна чисельність племінних коней скоротилась на 59%. Значна втрата племінного поголів’я
відбулася в 2014 році через реорганізацію господарств, зміну
форм власності, частина поголівя племінних коней залишилася на непідконтрольних територіях Східної України, Криму.
Можна відмітити тенденцію до зменшення чисельності племінних коней в Україні з 2007 щорічно, а з 2013-2014 року,
скорочення поголів’я стало загрозливим.
Серед причин зменшення чисельності поголів’я коней
в Україні, які відмічено спеціалістами галузі конярства [7, 19,
20, 21], слід підкреслити конкуренцію коней зарубіжної селекції з вітчизняними, соціально-економічну перебудову, зміну
форм власності, економічну кризу. Ці та інші чинники і визначають проблему зникнення цінних порід вітчизняної селекції.
Від вирішення даних питань залежить і подальша доля орловської та російської рисистих порід.
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Рис. 2. Динаміка чисельності племінних коней в Україні за період 2005-2020 рр. [8 – 18]
Ще одним важливим показником спаду поголів’я є вихід приплоду в розрахунку на 100 голів конематок. За останні
роки в Україні показник відтворення – вихід лошат від 100 кобил має тенденцію до погіршення і становить не більше 60%
в цілому.
На початок 2020 в племінних господарствах в Україні
зареєстровано 10 порід: 5 верхового напряму продуктивності:
вестфальську, гановерську, чистокровну верхову, українську
верхову, тракененську; 3 рисистого напряму: орловську, російську, французьку; 1 ваговозного напряму – новоолександ-

рівську ваговозну, верхово-в’ючного напряму – гуцульську породу.
Структура племінного поголів’я основних заводських
порід коней в Україні на початок 2020 р (за даними Державного племінного реєстру суб’єктів племінної справи) [18] наступна: орловська рисиста – 19%, російська рисиста – 11%,
українська верхова – 28%, чистокровна верхова – 23%, гановерська – 6% новоолександрівська ваговозна – 5%, інші породи – 8% (рис. 3). Заводські породи коней мають свої особливості, кожна з них має попит як для розведення так і в спорті.

Рис. 3. Питома вага коней різних порід в Україні станом на 1.01. 2020 року [18]
Коні 3 рисистих порід (орловської, російської, французької) на початок 2020 року становлять 26% від усієї чисельності племінних коней – 735 голів.
Орловська рисиста порода коней є третьою за чисельністю в Україні і найбільшою за чисельністю серед рисистих порід. Проміри: плідників (см) – 162,2-164,3-187,1-20,6;
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маток (см) – 160,4-163,6-186,4-20,2. В орловській рисистій породі в Україні, згідно наших досліджень [22], розподіл мастей
наступний: сірих коней – 31%; вороних – 19%; каракових –
1,5%; рудих – 2,5%. Частка коней гнідої масті найвища в орловській породі на даний час і становить 46%. Відомо, що всі
сучасні представники орловської рисистої породи за чоловічою лінією походять від Барса I, який в свою чергу є онуком
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знаменитого Сметанки, названого через свою світло – сіру
масть. Барс I, в свою чергу, кличку теж отримав тому, що мав
великі «яблука» на сірому фоні волосяного покриву, і був подібний до справжнього барса. Власне селекція в породі тривалий час велася за принципами правильності і нарядності
екстер’єру. Відомо, що саме сірий Барс I був втіленням задуманого автором породи зразкового екстер’єру орловських рисаків. Знаючи особливості успадкування сірої масті, зрозуміло, чому серед орловських рисаків вона тривалий час була
переважаючою. Лише коли в 20-сторіччі з’явилися конкурентні рисисті породи за жвавістю в Європі та США, в селекції
орловських коней намітилися певні зміни. Тоді ж і почалося
привнесення алелів інших мастей до популяції коней орловської рисистої породи, завдяки поліпшувальним схрещуванням з рисистими кіньми американської, французької селекції,
і, навіть, із застосуванням схрещувань з чистокровною верховою породою.
Орловський рисак використовується як призовий кінь
і поліпшувач місцевих порід. Орловська рисиста порода відіграла значну роль в породотворному процесі інших країн. Абсолютний рекорд серед рисаків, випробовуваних в Росії, належить орловцю Ковбою – 1 хв. 57,2 с на дистанції 1600 м.
Коней даної породи розводять в 5 областях України.
Найбільше представників даної породи зосереджено в Запорізькій, Полтавській, Сумській областях.
Результатом відтворного схрещування американських та орловських рисаків стала російська рисиста порода,
яка є четвертою за представництвом серед усіх племінних коней в Україні. Поліпшення спортивних результатів даної породи відбувалося в кілька етапів залучення спадковості американської стандартбредної породи і частково французької
рисистої. Коні російської рисистої породи генетично жвавіші
вихідної орловської породи, але поступаються американській
стандартбредній. В даний час російська рисиста порода витісняється з іподромів як призовий кінь американськими рисаками. Племінний матеріал породи з 90-х років служить в основному для поглинального схрещування з жеребцями американської рисистої породи. Американізація російських рисаків відбувається інтенсивно і в наш час, тому цікаво було визначити розподіл мастей в цій породі. Згідно з нашими даними частка сірих коней становить 2%; каракових – 4%; рудих
– 7%; вороних – 10%; найбільше гнідих коней в даній породі
– 77%.
Середні проміри плідників (см) – 160,3-161,5-182,320,2; кобил (см) – 159,3-161-182,7-19,8 [23].
Коней даної породи розводять в 3 областях України:
Полтавській, Київській, Житомирській областях. На початок
2020 року Лимарівській кінний завод Луганської області та
ТОВ «ПЗ Україна» Вінницької області не підтвердили свій
статус.
Французька рисиста порода одна з чотирьох оригінальних наявних в даний час в світі рисистих порід. Вона займає менше ніж 1% питомої ваги від загального поголів’я племінних коней в Україні.
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Генетично ця порода отримана в результаті чисельних схрещувань, що проводяться впродовж всього XIX століття для транспорту та армії.
Ще з початку створення породи перевага в тренінгу
надавалася перегонам риссю під сідлом, а також довгим дистанціям, що значно підвищило витривалість французького
рисака. Після першої світової війни завдання військової галузі, а також смаки публіки змінилися, і рисисті забіги в запряжках поступово стали приоритетнішими, а коні жвавішими.
Тому французька рисиста – відмінна призова порода, яка не
поступається за жвавістю американській стандартбредній, а
за спортивними якостями та за витривалістю перевершує її.
Французькі рисаки як більш пізньоспілі в старшому віці виграють майже всі визначні міжнародні призи в Європі. Рисисте
кіннозаводство Франції домоглося таких успіхів завдяки ретельному відбору жеребців-плідників, поліпшенню годівлі і утримання коней, високій техніці заводського та іподромного
тренінгу і цілеспрямованій системі випробувань коней риссю
під сідлом і в збруї в запряжках.
Масть коней, в основному, руда, гніда, темно-руда
або каракова. Вони можуть мати білі відмітини на ногах або
голові. Майже не існує сірих французьких рисаків, на відміну
від орловських чи американських стандартбредних.
Порода в цілому доволі пізньоспіла, але відомі окремі
особини, які були не лише здатні бути скороспілим і починати
виступати в призах з двох років, але і показувати неабиякі результати у віці десяти років і старше.
В рисистому кіннозаводстві в Україні в незначній кількості відбувається прилиття крові французької рисистої породи, яка представлена в основному нащадками лінії Фанданго через нащадків Міндена та нащадків американо-французьких жеребців Charif di Iesolo, Workagolic, Himo Sasselyn.
Перемоги нащадків Міндена, 1.17, який був переможцем 12 призів на Вінсенському іподромі у Франції. свідчать на
користь прилиття крові французьких рисаків для підвищення
класу жвавості вітчизняного рисистого конярства. Так, за нашими попередніми дослідженнями [24] частка переможців відкритих традиційних призів, які проводились на Київському
іподромі для коней рисистих порід за період з 2000 по 2010
рр, що походять з лінії Фанданго склала 5,29 %.
В Україні племінним розведенням коней французької
рисистої породи з 2011 року незмінно займається єдиний
племінний репродуктор ТОВ «Торговий дім Рода» в Київській
області.
Оскільки нині рекорди вітчизняних рисаків відстають
від європейських і світових, а тому коні вітчизняні не мають
змоги брати участі в міжнародних призах. Однією з причин
такого становища стало масове поглинальне схрещування
російських рисистих кобил з плідниками американської стандартбредної породи низького селекційного класу. Відбір і підбір як при виведенні російської породи, так і при подальшому
вдосконаленні ведеться селекціонерами за жвавістю і бажаним запряжним типом [25].
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Рис. 4. Динаміка чисельності коней орловської рисистої породи
Станом на 01 01 2020 року загальна чисельність коней орловської рисистої породи у 2 кінних заводах та 3 племінних репродукторах становить 460 голів, в тому числі 17
жеребців та 155 кобил, що на 14 % менше порівняно з минулим (2019) роком (рис. 4). Найбільший розквіт орловської породи в Україні за останні 15 років спостерігався у 2007 році,
завдяки підтримці державних програм та дотаціям на розведення племінного поголів’я. Починаючи з 2008 року щорічно
спостерігається стійка тенденція як до зменшення кількості
суб’єктів племінної справи так і до скорочення кількості племінних коней в них. Порівняно з 2015 роком чисельність коней
даної породи скоротилась на 25,81 %, а за останні 15 років
поголів’я зменшилось аж на 60%. Середній вихід лошат –
86%, що на 6 % більше від минулорічного показника.
Поряд із дослідженням орловської рисистої породи
ми проаналізували динаміку чисельності російської рисистої
породи, припускаючи, що зниження чисельності орловських
рисаків пояснюється зростанням чисельності поголів’я більш
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жвавих російських. Але результати власного аналізу не підтвердили цього припущення. Згідно з даними племінного реєстру, станом на 1.01.2020 у зареєстрованих в Україні 2 кінних заводах та 2 племінних репродукторах з розведення коней російської рисистої породи утримувалося 232 голови коней, в тому числі 10 жеребців-плідників і 105 племінних кобили. що на 27% менше порівняно з початком минулого
(2019) року, на 48,55%. За останні п’ятнадцять років поголів’я
коней російської рисистої породи зменшилось аж на 81%.
Слід зазначити, що до 2008 року поголів’я коней зростало і
досягло найбільшої за останні п’ятнадцять років чисельності
(1297 голів) (рис. 5). Лише протягом одного року у 2010 році
загальна чисельність поголів’я відносно до 2009 зменшилась
більше ніж на 22% (рис. 5). Зокрема кількість кобил зменшилась майже на 22%, жеребців – на 31% [25]. Середній вихід
лошат становить лише 49%, що теж порівняно з минулим роком менше на 7%.
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Рис. 5. Динаміка чисельності коней російської рисистої породи
Таке значне скорочення чисельності племінних коней
має причинно-наслідкові зв’язки з недостатньою роботою з
молодняком племінних заводів і племінних репродукторів,
іподромів, які без державної підтримки, опинились в дуже
скрутному економічному становищі. Через низьку якість племінних коней більшість кінних заводів не може компенсувати
витрати на їх вирощування. Все це призводить до того, що
втрачаються цінні генотипи порід, знижується роботоздатність порівняно до європейських і світових стандартів. Залишається незадовільним забезпечення галузі конярства якісним кінноспортивним інвентарем, що стримує широке використання коней у кінному спорті. На нашу думку, зменшення
кількості племінних коней російської рисистої породи пояснюється й тим, що дана порода практично поглинається американською та частково французькою рисистими. Тому у вітчизняному конярстві за аналогією з Росією та іншими країнами
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СНГ, де склалася подібна ситуація для характеристики російсько-американських чи російсько- французьких помісей все
частіше вживають термін «призові рисаки». Весь процес насичення кровностями вже згадуваних жвавих рисистих порід
носить вельми хаотичний характер. Тоді як успішне управління еволюцією порід має бути основане на науково-обґрунтованій теоретичній базі, яка дозволяє розробляти перспективну стратегію розведення тварин з прогнозованим селекційним ефектом.
Стосовно чисельного представництва чистокровних
американських рисаків у кінних заводах та племінних репродукторах згідно з державним племінним реєстром станом на
1.01.2020 в Україні не зареєстровано племінних господарств
з розведення коней американської стандартбредної породи.
В приватних господарствах утримуються коні для спорту та
користувальних схрещувань.
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Рис. 6. Динаміка чисельності коней рисистих порід в Україні 2005-2020 рр
В структурі поголів’я усіх племінних коней питома
вага конематок до 2014 коливалася в межах 35,68 – 40,67%.
У 2015 році зафіксовано найменш задовільний для подальшого відтворення показник – 29,41% (рис. 7). З 2016 року до

тепер спостерігається обнадійлива тенденція до підвищення
питомої ваги конематок в загальній структурі поголів’я.

Рис. 7. Динаміка чисельності племінних кобил та жеребців в Україні
за період 2005-2020 рр. [9 – 18]
Висновки. Результати досліджень дають підставу
стверджувати про значне скорочення поголів’я коней орловської та російської рисистих порід за останні п’ятнадцять років. На даний час в Україні зареєстровано 38 племінних господарства, де розводять 10 порід коней, нерівномірно пред-
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ставлених за чисельністю, зокрема 3 породи рисистого напряму продуктивності зареєстровані у 10 суб’єктів племінної
діяльності. За останні 15 років галузь конярства в Україні зазнала суттєвих втрат, а саме загальна чисельність племінних
коней скоротилась на 59%.
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Недосконала виробнича база кінних заводів та іподромів, їх недостатня матеріально-технічна забезпеченість, відсутність культурних пасовищ і сталої кормової бази, недостатня державна та інвестиційна підтримка галузі негативно
впливають на якість племінних коней та рентабельність ведення кіннозаводства. Протягом останніх років реалізація коней на внутрішньому ринку практично не збільшилась. Попит
на коней вітчизняної селекції залишається достатньо високим, а якість їх в більшості не відповідає існуючим вимогам та
стандартам. Для досягнення головної мети селекціонерів –

підвищення якості коней необхідно якомога більше їх впровадити в масовий та класичний спорт, розвинути ринок коней та
всіляко підвищувати їх конкурентоздатність. Натомість, за період 2005 – 2020 рр. чисельність племінних коней орловської
та російської рисистих порід скоротилася на 60-80%. Проблему збереження цих унікальних порід необхідно вирішувати на державному рівні. Оскільки орловська рисиста порода є національним надбанням і для України, обов’язком
держави є підтримка її чисельності на рівні, достатньому для
ефективної селекційної роботи та підтримання генеалогічної
структури породи.
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Genetic resources of trotter horse in Ukraine
In international and national agrarian programs, the priority is to conserve the genetic resources of animal husbandry and to
develop ways of their efficient using, because in the world there is a clear tendency to reduce the breed composition of domesticated
animal species. Now days, equestrian plants are unprofitable, lack of the sources for extended reproduction, and consequently reduce
the number of valuable horses, impoverish the general gene pool. Therefore, the purpose of our research was to analyze the current
state of breeding horses in Ukraine, to characterize of domestic breeds of stud horses, which are the basis for breeding work, to predict
their importance in the breeding process. Materials and Research Methods: To analyze the state of horse breeding development in
Ukraine, the State Register of subjects of breeding business in animal husbandry for 2005-2020 and data from long-term studies of
the horse breeding industry in Ukraine were used. The methods of systematic generalization, graphical, analytical and comparative
statistics were used for the study. An analysis of the state of stud horse breeding in Ukraine was done. It is shown that most of stud
horses concentrated in the eastern regions of Ukraine, Luhansk, Kharkiv, Dnipro region. At the beginning of 2020 it was registered 38
stud farms where 10 breed of horses are bred. It has been shown that, in the face of a prolonged crisis over the last 15 years, breeding
stock in Ukraine has significantly reduced in numbers, narrowed of breed structure, and changed in ownership. It is found that the
leaders of breeds by amount are Ukrainian riding horse, Thoroughbred horses, Orlov Trotter breed and Russian Trotter breed horses.
During the period from 2005 to 2020 horse industry in Ukraine has suffered significant. Losses and the amount of stud horses decreased more than in twice. However, over the last year in some regions of Ukraine there have been tendencies to increase the number
of stud horses. Some breeds of horses could be used both in the breeding process and in crossbreeding for sports.
Key words: breed, stud farm, breeding reproducer, livestock, stallion, mare, foals.
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УДК 636.4.082
МІНЛИВІСТЬ ТА РІВЕНЬ КОРЕЛЯЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ М’ЯЗОВОЇ ТКАНИНИ
ТА ДЕЯКИХ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СИРОВАТКИ КРОВІ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ ВЕЛИКОЇ БІЛОЇ ПОРОДИ
Халак Віктор Іванович
кандидат сільськогосподарських наук, ст. науковий співробітник
ДУ Інститут зернових культур НААН України
ORCID: 0000-0002-4384-6394
E-mail: v16kh91@gmail.com
В статті наведено результати досліджень біохімічних показників сироватки крові та фізико-хімічних властивостей м’язової тканини молодняку свиней великої білої породи, визначено ступінь їх мінливості та розраховано рівень кореляційних зв’язків між ознаками. Дослідження проведено в ТОВ «АФ «Дзержинець» Дніпропетровської області, ТОВ «Глобінський м’ясокомбінат», лабораторії зоохіманалізу Інституту свинарства і АПВ НААН, науково-дослідному центрі біобезпеки і екологічного контролю ресурсів АПК Дніпровського державного аграрно-економічного університету та лабораторії
тваринництва ДУ Інститут зернових культур НААН. Робота виконана згідно програми наукових досліджень НААН №30
«Свинарство». Контрольну відгодівлю молодняку свиней проводили в умовах господарства згідно «Методики оцінки кнурів
і свиноматок за якістю потомства в умовах племінних заводів і племінних репродукторів» (Березовський, Хатько, 2005). У
сироватці крові 5-місячних тварин визначали вміст загального білку (г/л), активність аспартатамінотрансферази (АсАТ),
(ммоль/год/л), аланінамінотрансферази (АлАТ), (ммоль/год/л) та лужної фосфатази (од/л) (Влізло та ін., 2012). Фізико-хімічні властивості найдовшого м’яза спини (m. longissimus dorsi) досліджували з урахуванням наступних показників: «активна кислотність (рН) через 24 години після забою, одиниць кислотності», «ніжність, с», «інтенсивність забарвлення, одиниць екст. × 1000», «вологоутримуюча здатність, %» «втрати при термічній обробці, %», (Методические рекомендации
по …, 1987, Поливода, Стробыкина, Любецкий, 1977). Біометричну обробку одержаного матеріалу проводили за методиками Лакіна (1990) з використанням програмованого модуля «Аналіз даних» в Microsoft Excel. Встановлено, що біохімічні
показники сироватки крові (вміст загального білка, активність аспартатамінотрансферази (АсАТ), аланінамінотрансферази (АлАТ) та лужної фосфатази у молодняку свиней великої білої породи відповідають фізіологічній нормі клінічно здорових тварин. Згідно класифікації Поливоди (1976), кількість зразків категорії «висока якість» за показником «ніжність, с»
становить 8,33 %., «волого утримуюча здатність, %» - 8,33 %, «інтенсивність забарвлення, одиниць екст. × 1000» 20,83 %. Достовірні зв’язки встановлено між наступними парами ознак: активність аспартатамінотрансферази (АсАТ) ×
активність аланінамінотрансферази (АлАТ) (r=+0,405), ніжність × вологоутримуюча здатність (r=+0,400), ніжність × інтенсивність забарвлення (r= –0,365), вологоутримуюча здатність × втрати при термічній обробці (r= –0,416), активність
аланінамінотрансферази (АлАТ) × активна кислотність (рН) через 24 години після забою (r=+0,446), активність лужної
фосфатази × інтенсивність забарвлення (r= –0,543). З метою раннього прогнозування якісного складу м’язової тканини
молодняку свиней великої білої породи за активною кислотністю (рН) через 24 години після забою (од. кислотності) та
інтенсивність забарвлення (од. екс. × 1000) пропонуємо використовувати наступні біологічні маркери активність аланінамінотрансферази (АлАТ) та активність лужної фосфатази.
Ключові слова: молодняк свиней, сироватка крові, вміст загального білка, аспартатамінотрансфераза (АсАТ),
аланінамінотрансфераза (АлАТ), лужна фосфатаза, найдовший м’яз спини, фізико-хімічні властивості, мінливість, кореляція.
DOI: https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2020.3.13
Cучасне промислове свинарство України базується
Матеріали та методи досліджень. Дослідження прона інтенсифікації селекційного процесу та впровадженні інно- ведено в ТОВ «АФ «Дзержинець» Дніпропетровської області,
ваційних технологічних рішень щодо утримання і годівлі тва- ТОВ «Глобінський м’ясокомбінат», лабораторії зоохіманалізу
рин різних статевовікових груп [1-3]. Зазначене здійснюється Інституту свинарства і АПВ НААН, науково-дослідному центрі
на основі використання свиней зарубіжної селекції, впрова- біобезпеки і екологічного контролю ресурсів АПК Дніпровсьдження ефективних методів раннього прогнозування продук- кого державного аграрно-економічного університету та лаботивності тварин за показниками інтер’єру та ДНК-маркерами, раторії тваринництва ДУ Інститут зернових культур НААН.
визначення племінної цінності за селекційними і оціночними Робота виконана згідно програми наукових досліджень Націіндексами, реконструкції і технологічного переоснащення ви- ональної академії аграрних наук № 30 «Інноваційні технології
робничих приміщень. Важливими питаннями, які вимагають племінного, промислового та органічного виробництва продуподальшої наукової роботи є дослідження впливу генетичних кції свинарства» «Свинарство».
та паратипових факторів на якісний склад м’яса та підшкірКонтрольну відгодівлю молодняку свиней проводили
ного сала молодняку свиней, а також пошук ефективних біо- в умовах господарства згідно «Методики оцінки кнурів і свилогічних маркерів хімічного складу та фізико-хімічних власти- номаток за якістю потомства в умовах племінних заводів і
востей свинини [4-6].
племінних репродукторів» [7].
Мета роботи – дослідити біохімічні показники сироваУ сироватці крові 5-місячних тварин визначали вміст
тки крові та фізико-хімічні властивості м’язової тканини моло- загального білка, г/л, активність аспартатамінотрансферази
дняку свиней великої білої породи, а також розрахувати ко- (АсАТ), (ммоль/год/л), аланінамінотрансферази (АлАТ),
реляційний зв’язок між кількісними ознаками.
(ммоль/год/л) та лужної фосфатази (од/л) [8, 9].
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Активну кислотність (рН) м’язової тканини через 24 години після забою визначали потенціометричним методом, вологоутримуючу здатність (%) – прес-методом; ніжність м’язової
тканини (с) – на приладі Уорнера-Братцлера в модифікації В. Я.
Максакова; втрати при термічній обробці (%) – за різницею маси
зразка до і після обробки «сухим теплом» на водяній бані протягом 50 хв. [10-12].
Коефіцієнт кореляції (1), його помилку (2) та достовірність (3) розраховували за наступними формулами:
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Силу кореляційних зв’язків між ознаками визначали
шкалою Чеддока (цит. за А.В. Сидорова та ін. [13]).
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

Сила кореляційного зв’язку
Слабка
Помірна
Помітна
Висока
Дуже висока

Біометричну обробку одержаного матеріалу проводили за методиками Н.А. Плохинського [14] з використанням
програмованого модуля «Аналіз даних» в Microsoft Excel.
Результати досліджень. Встановлено, що біохімічні
показники сироватки крові відповідають фізіологічній нормі
клінічно здорових тварин. Так, вміст загального білка становить 71,52±1,188 г/л, активність аспартатамінотрансферази
(АсАТ) – 1,35±0,075 ммоль/год/л, аланінамінотрансферази
(АлАТ) – 1,86±0,066 ммоль/год/л, лужної фосфатази –
239,51±12,952 од/л.
Активна кислотність (рН) через 24 години після забою

в зразках м’язової тканини (n=24) молодняку свиней дорівнює
5,62±0,029 одиниць кислотності, ніжність – 9,42±0,295 с, вологоутримуюча здатність – 60,03±1,021 %, інтенсивність забарвлення – 74,20±2,147 од. екс. × 1000, втрати при термічній
обробці – 22,11±0,690 %.
Згідно класифікації А.М. Поливоди [15] (табл. 2), кількість зразків категорії «висока якість» за показником «ніжність, с» становить 8,33 %., «вологоутримуюча здатність, %»
- 8,33 %, «інтенсивність забарвлення, одиниць екст. × 1000»
- 20,83 %.
Таблиця 2

Шкала оцінки якості м’яса за фізико хімічними показниками
Показник якості м’яса
Оцінка

Волого утримуюча
здатність, %

Інтенсивність
забарвлення, (коефіцієнт
екстинції × 1000)

Ліміти
Висока якість
Нормальна якість

46,8-71,8
67,0 і більше
53,0-66,0

27-119
83 і більше
48-82

5,8-15,5
7,9 і менше
8,0-12,0

0,7-4,8
3,1 і більше
1,2-3,0

Низька якість

52,0 і менше

47 і менше

12,1 і більше

1,1 і менше

Максимальні
показники
коефіцієнту
варіації
(Cv±Scv %) встановлено за активністю аспартатамінотрансферази (АсАТ) у сироватці крові молодняку свиней

Ніжність, секунд

Жир, %

Температура топлення,
градуси

23,5- 46,8
32,5-41,5
41,6 і більше
32,4 і менше

(27,28±3,942 %) та ніжністю м’язової тканини (15,36±2,219, %)
(табл. 3).

Таблиця 3
Мінливість фізико-хімічних властивостей м’язової тканини та біохімічних показників сироватки крові
молодняку свиней великої білої породи.n=24
Ознаки, одиниці виміру

lim

Біометричні показники
σ±Sσ

Біохімічні показники сироватки крові
Вміст загального білка, г/л
58,67-83,70
Активність аспартатамінотрансферази (АсАТ), ммоль/год/л)
0,92-2,45
Активність аланінамінотрансферази (АлАТ), ммоль/год/л
1,39-2,65
Активність лужної фосфатази, од/л
147,79- 442,58
Фізико-хімічні властивості м’язової тканини
Активна кислотність (рН), одиниць кислотності
5,18-5,83
Вологоутримуюча здатність, %
51,24-71,07
Ніжність м’зової тканини, с
6,81-12,97
Інтенсивність забарвлення, од.екст×1000
53,0-89,0
Втрати при термічній обробці, %
15,82-30,49

78

5,82±0,841
0,36±0,052
0,32±0,046
63,45±9,169
0,14±0,020
5,00±0,722
1,44±0,208
10,52±1,520
3,38±0,488

Cv±Scv, %

8,14±1,176
27,28±3,942
17,39±2,513
21,62±3,124
2,59±0,374
8,33±1,203
15,36±2,219
14,17±2,047
15,29±2,209
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Результати розрахунку коефіцієнтів парної кореляції
між біохімічними показниками сироватки крові, фізико-хімічними властивостями м’язової тканини та ознаками зазначених груп у молодняку свиней великої білої породи наведено
в таблиці 4.

Дослідження показали, що кількість достовірних коефіцієнтів кореляції між біохімічними показниками сироватки
крові, фізико-хімічними властивостями м’язової тканини та
ознаками зазначених груп у молодняку свиней великої білої
породи дорівнює 17,64 %.
Таблиця 4
Коефіцієнт парної кореляції між біохімічними показниками сироватки крові
та фізико-хімічними властивостями м’язової тканини у молодняку свиней великої білої породи
Пара ознак

Біометричні показники
r ± Sr

Біохімічні показники сироватки крові
Вміст загального білка × активність аспартатамінотрансферази (АсАТ)
0,225±0,2077
Вміст загального білка × активність аланінамінотрансферази (АлАТ)
0,199±0,2089
Вміст загального білка × активність лужної фосфатази
0,009±0,2132
Активність аспартатамінотрансферази (АсАТ) × активність аланінамінотрансферази (АлАТ)
0,405±0,1949*
Активність аспартатамінотрансферази (АсАТ) × активність лужної фосфатази
–0,310±0,2027
фізико-хімічні властивості м’язової тканини
Активна кислотність (рН) через 24 години після забою × вологоутримуюча здатність
0,058±0,2128
Активна кислотність (рН) через 24 години після забою × ніжність
0,195±0,2091
Активна кислотність (рН) через 24 години після забою × інтенсивність забарвлення
0,117±0,2117
Активна кислотність (рН) через 24 години після забою × втрати при термічній обробці
0,117±0,2117
Ніжність × вологоутримуюча здатність
0,400±0,1954*
Ніжність × інтенсивність забарвлення
–0,365±0,1985*
Ніжність × втрати при термічній обробці
–0,109±0,2199
Вологоутримуюча здатність × інтенсивність забарвлення
0,216±0,2082
Вологоутримуюча здатність × втрати при термічній обробці
–0,416±0,1939*
Біохімічні показники сироватки крові × фізико-хімічні властивості м’язової тканини
Вміст загального білка × активна кислотність (рН) через 24 години після забою
0,291±0,2040
Вміст загального білка × вологоутримуюча здатність
–0,112±0,2119
Вміст загального білка × ніжність
0,218±0,2081
Вміст загального білка × інтенсивність забарвлення
–0,026±0,2131
Вміст загального білка × втрати при термічній обробці
0,056±0,2129
Активність аспартатамінотрансферази (АсАТ) × активна кислотність (рН) через 24 години пі0,165±0,2103
сля забою
Активність аспартатамінотрансферази (АсАТ) × вологоутримуюча здатність
0,082±0,2125
Активність аспартатамінотрансферази (АсАТ)× ніжність
–0,108±0,2120
Активність аспартатамінотрансферази (АсАТ) × інтенсивність забарвлення
0,257±0,2060
Активність аспартатамінотрансферази (АсАТ) × втрати при термічній обробці
0,169±0,2101
Активність аланінамінотрансферази (АлАТ) × активна кислотність (рН) через 24 години після
0,446±0,1908**
забою
Активність аланінамінотрансферази (АлАТ) × вологоутримуюча здатність
0,008±0,2132
Активність аланінамінотрансферази (АлАТ) × ніжність
–0,174±0,2099
Активність аланінамінотрансферази (АлАТ) × інтенсивність забарвлення
0,317±0,2022
Активність аланінамінотрансферази (АлАТ) × втрати при термічній обробці
0,226±0,2077
Активність лужної фосфатази × активна кислотність (рН) через 24 години після забою
–0,021±0,2132
Активність лужної фосфатази × вологоутримуюча здатність
–0,113±0,2118
Активність лужної фосфатази × ніжність
0,105±0,2120
–
Активність лужної фосфатази × інтенсивність забарвлення
0,543±0,1790***
Активність лужної фосфатази × втрати при термічній обробці
–0,175±0,2099

tr

Сила
кореляційного зв’язку

1,08
0,95
0,04
2,08
1,53

Слабка
Слабка
Слабка
Помірна
Слабка

0,27
0,93
0,55
0,55
2,05
1,84
0,51
1,04
2,15

Слабка
Слабка
Слабка
Слабка
Помірна
Слабка
Слабка
Слабка
Помірна

1,43
0,53
1,05
0,12
0,26

Слабка
Слабка
Слабка
Слабка
Слабка

0,78

Слабка

0,39
0,51
1,25
0,80

Слабка
Слабка
Слабка
Слабка

2,34

Помірна

0,04
0,83
1,57
1,09
0,10
0,53
0,50

Слабка
Слабка
Слабка
Слабка
Слабка
Слабка
Слабка

3,03

Помітна

0,83

Слабка

Примітка: 1 - вміст загальної вологи, %, 2 – вміст повітряно-сухої речовини, %, 3 –вміст золи, %, 4 - вміст протеїну, %, 5 – вміст жиру, %, 6 –
вміст кальцію, %, 7 – вміст фосфору, %, * - Р>0,90, **- Р>0,95, *** - Р>0,99

Достовірні зв’язки встановлено між наступними парами ознак: активність аспартатамінотрансферази (АсАТ) ×
активність аланінамінотрансферази (АлАТ) (r=+0,405), ніжність × вологоутримуюча здатність (r=+0,400), ніжність × інтенсивність забарвлення (r= –0,365), вологоутримуюча здатність × втрати при термічній обробці (r= –0,416), активність
аланінамінотрансферази (АлАТ) × активна кислотність (рН)
через 24 години після забою (r=+0,446), активність лужної фосфатази × інтенсивність забарвлення (r= –0,543).
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Висновки. 1. Дослідженнями встановлено, що біохімічні показники сироватки крові (вміст загального білка, г/л,
активність аспартатамінотрансферази (АсАТ), ммоль/год/л,
аланінамінотрансферази (АлАТ), ммоль/год/л та лужної фосфатази (од/л) молодняку свиней великої білої породи відповідають фізіологічній нормі клінічно здорових тварин.
2. Кількість зразків найдовшого м’яза спини (m.
longissimus dorsi) категорії «висока якість» за показниками
«ніжність, с» і «вологоутримуюча здатність, %» становить
8,33 %, «інтенсивність забарвлення, од. екст. × 1000» 79

20,83 %.
3. Кількість достовірних коефіцієнтів кореляції між біохімічними показниками сироватки крові, фізико-хімічними
властивостями м’язової тканини та ознаками зазначених груп
у молодняку свиней великої білої породи дорівнює 17,64 %.
4. Достовірні зв’язки встановлено між наступними парами ознак: активність аспартатамінотрансферази (АсАТ) ×
активність аланінамінотрансферази (АлАТ) (r=+0,405), ніжність × вологоутримуюча здатність (r=+0,400), ніжність × інтенсивність забарвлення (r= –0,365), вологоутримуюча здатність × втрати при термічній обробці (r= –0,416), активність

аланінамінотрансферази (АлАТ) × активна кислотність (рН)
через 24 години після забою (r=+0,446), активність лужної фосфатази × інтенсивність забарвлення (r= –0,543).
5. З метою раннього прогнозування якісного складу
м’язової тканини молодняку свиней великої білої породи за
активною кислотністю (рН) через 24 години після забою (од.
кислотності) та інтенсивність забарвлення (од. екс. × 1000)
пропонуємо використовувати наступні біологічні маркери: активність аланінамінотрансферази (АлАТ) та активність лужної фосфатази.
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Variability and level of correlation relationships of physico-chemical properties of muscle tissue and some biochemical indicators of serum young pigs of large white breed
The article presents the results of studies of biochemical parameters of blood serum and physicochemical properties of muscle
tissue of young pigs of large white breed, determines the degree of their variability and calculates the level of correlation between
traits. The study was conducted in LLC "AF" Dzerzhinets "Dnepropetrovsk region, LLC" Globinsky meat-packing plant ", laboratory of
zoochemical analysis of the Institute of Pig and APV NAAS, research center of biosafety and environmental control of agricultural
resources of the Dnieper State Agrarian Economic University and the Laboratory of Animal Husbandry crops NAAS. The work was
performed according to the research program of NAAS №30 "Pig breeding". Control fattening of young pigs was carried out in the farm
according to the "Methods for assessing boars and sows for the quality of offspring in breeding plants and breeding breeders" (Berezovsky, Khatko, 2005). In the serum of 5-month-old animals was determined the content of total protein (g / l), the activity of aspartate
aminotransferase (AST), (mmol / h / l), alanine aminotransferase (ALT), (mmol / h / l) and alkaline phosphatase (units / l) ) (Vlizlo et
al., 2012). Physicochemical properties of the longest muscle of the back (m. Longissimus dorsi) were studied taking into account the
following parameters: "active acidity (pH) 24 hours after slaughter, units of acidity", "tenderness, c", "color intensity, units of ext. × 1000
»,« moisture holding capacity,% »« losses at heat treatment,% », (Methodical recommendations on…, 1987, Polivoda, Strobykina,
Lyubetsky, 1977). Biometric processing of the obtained material was performed according to the methods of Lakin (1990) using the
programmable module "Data Analysis" in Microsoft Excel. It was found that the biochemical parameters of serum (total protein, activity
of aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT) and alkaline phosphatase in young pigs of large white breed
correspond to the physiological norm of clinically healthy animals. According to the classification, according to the classification quality
"on the indicator" tenderness, c "is 8.33%.," wet holding capacity,% "- 8.33%," color intensity, units ext. × 1000 "- 20.83%. Significant
relationships were found between the following pairs of traits: aspartate aminotransferase (AST) × alanine aminotransferase (ALT)
activity (r = + 0.405), tenderness × moisture holding capacity (r = + 0.400), tenderness × staining intensity (r = -0.365), moisture
retention capacity × heat loss (r = -0.416), alanine aminotransferase (ALT) activity × active acidity (pH) 24 hours after slaughter (r = +
0.446), alkaline phosphatase activity × staining intensity (r = -0.543). In order to early predict the qualitative composition of muscle
tissue of young pigs of large white breed by active acidity (pH) 24 hours after slaughter (units of acidity) and color intensity (units ex.
× 1000), we propose to use the following biological markers of alanine aminotransferase activity ( ALT) and alkaline phosphatase
activity.
Key words: young pigs, blood serum, total protein content, aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase
(ALT), alkaline phosphatase, longest back muscle, physicochemical properties, variability, correlation.
Дата надходження до редакції: 27. 10.2020 р.
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УДК 636.082.064
ХАРАКТЕРИСТИКА ЯКІСНОГО СКЛАДУ МОЛОКА КОРІВ
УКРАЇНСЬКОЇ БУРОЇ МОЛОЧНОЇ ПОРОДИ
Чернявська Тетяна Олексіївна
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Сумський національний аграрний університет
ORCID: 0000-0003-1296-5013
E-mail: chernyvska9753@ukr.net
Проаналізовані літературні джерела з вивчення породних особливостей складових молока корів. Досліджені породні
особливості вмісту окремих складових молока. Важливим показником, який характеризує якість молока є кількість соматичних клітин в молоці. Доведено, що цей показник є достовірним показником захворювання корів на субклінічний мастит.
Це обумовлює, для підвищення конкурентоспроможності молочного скотарства впровадження регулярного моніторингу
якісних показників молока. Першочерговим завданням є оцінка тварин вітчизняних порід. Це пояснюється не великою кількістю досліджень. Вирішення цього питання обумовило проведення досліджень на поголів’ї української бурої молочної породи, яке утримується в Державному Підприємстві «Дослідне Господарство агрофірма «Надія» Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України» Роменського району. Визначення вміст складових молока проводили у випробувальному центрі інституту тваринництва НААН України на обладнанні фірми Bentley. Ми
досліджували біохімічний склад молока корів і встановили, що тварини української бурої молочної породи мають достатній
вміст жиру та білка в молоці. Встановлена залежність вмісту складових молока від віку тварин. Повновікові тварини переважали за вмістом білка, казеїну, сухої речовини та сухого знежиреного молочного залишку первісток. Середній вміст
соматичних клітин в молоці відповідав фізіологічній нормі. Встановлено, що з збільшенням віком у корів збільшується вміст
соматичних клітин в молоці. Між окремими якісними показниками молока виявлений зв'язок різного напрямку та рівня достовірності. Позитивний зв'язок встановлений між вмістом в молоці жиру та білка, жиру та сухої речовини, білка та казеїну, білка та сухого знежиреного молочного залишку. також встановлено, що у повновікових тварин сила зв’язку збільшується. Встановлений достовірний негативний кореляційний зв'язок між кількістю соматичних клітин у молоці та вмістом
сухого знежиреного молочного залишку і лактози. Подальше вдосконалення української бурої молочної породи повинно
бути направлене на підтримання та покращення якісного складу молока.
Ключові слова: молоко, порода, кореляція, вміст жиру, вміст білку, соматичні клітини.
DOI: https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2020.3.14
В останні роки до якості молока приділяють все бі- лочні породи як українських червоно-ряба, чорно-ряба, черльше уваги, як виробники молочної сировини, так і її переро- вона, бура молочні породи. Ці породи характеризуються вибники. Це пояснюється тим, що поряд із нарощуванням виро- сокою молочною продуктивністю та добрими якісними харакбництва продукції, саме її якість забезпечує продовольчу без- теристикам молока. Річні надої корів молочних порід становпеку держави та стабільне постачання населення молочними лять 4000–6000 кг з вмістом жиру в молоці 3,64,1 % і білка
продуктами [8, 9, 10].
– 3,23,7 %. Вміст жиру і білка в молоці різних порід неоднаМолочні породи світу та України зокрема характери- ковий. У порід створених на основі голштинської породи - (в
зуються високою молочною продуктивністю. Особливо це середньому) 3,68 % жиру, 3,31 % білка; симентальська –3,91
стосується голштинської, швіцької, айрширської, української і 3,48; на основі швіцької породи – 3,75 і 3,41; червона степова
чорно-рябої молочної, української червоно-рябої молочної та – 3,73 і 3,32; лебединській – 3,90 і 3,56 %. У молоці айрширінших порід [14]. Та науковці давно стверджують, що покра- ської та джерсейської порід при надоях 35004000 кг молока
щуючи величину надою необхідно звертати увагу на вміст вміст жиру та білка в молоці досягає відповідно 5,06,5 та
компонентів молока, а саме жиру та білка. Доведено, що які- 3,94,3 % [3, 4, 12, 14, 15].
сні показники суттєво залежать від породи корів. Також похоВітчизняні науковці стверджують, що якісні показники
дження тварин впливає на технологічні властивості молока молочної продуктивності тварин української бурої молочної
[13, 15, 19, 20]. Тварини різних порід суттєво відрізняються породи мають високі значення: вміст жиру в молоці 3,98 %;
таким характеристиками, як вміст жиру та білка в молоці [3]. білка – 3,55 %; казеїну – 3,31 % [5, 6, 7, 12]. Порівнюючи вміст
Саме тому науковці вважають, що хімічний склад молока є жиру в молоці українських чорно-рябої та бурої молочних поодним із найважливіших інструментів економічного стимулу рід, встановлено, що вміст жиру в молоці у тварин української
розвитку молочної галузі [17]. Evans K. зі співавторами [15] бурої молочної породи був вищий на 0,16%. При цьому твавважають, що на склад молока впливає не лише порода, ай рини української бурої молочної породи поступалися за вмісумовна кровність тварин. M. De Marchi [16] робить висновок, том білка в молоці тваринам української чорно-рябої молочщо між такими породами, як голштинська, швіцька, симен- ної породи на 0,05 % [1, 7]. Науковцями встановлено, що протальська існує вірогідна різниця за вмістом жиру та білка в тягом лактації жирність молока у корів чорно-рябої породи
молоці. Такий метод схрещування порід також впливає на по- змінюється. Від початку лактації до її закінчення показник заказники продуктивності та технологічну якість молока тварин знає зміни від 3,70 % до 3,85 % [2].
першого покоління [18].
Тому актуальним є дослідження хімічного складу моВ Україні за останні тридцять років створено такі мо82
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лока корів нових вітчизняних порід. Метою роботи – є виявити породні особливості якості молока корів української бурої молочної породи. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання: дослідити вміст окремих
компонентів молока; встановити вплив віку тварин на вміст
окремих складових молока, дослідити наявність зв’язку між
вмістом окремих компонентів молока.
Матеріали та методи досліджень. Для виконання
поставленої мети, проведені в державному племінному заводі ДП «Дослідне господарство агрофірма «Надія» Інституту
сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України», Роменського району на 70 тваринах української бурої молочної породи. Дослідження проводились за умови однакової годівлі на рівні 45 ц к.о./рік. Молочну продуктивність оцінювали шляхом щомісячних контрольних доїнь з відбором проб молока. Визначення вміст складових молока проводили у випробувальному центрі інституту
тваринництва НААН України на обладнанні фірми Bentley.

Досліджували відсоток жиру, відсоток білку, в т.ч. казеїну, відсоток сухої речовини, сухого знежиреного залишку, вміст соматичних клітин. Біометричну обробку результатів проводили за методикою М. О. Плохінського, з використанням програмного забезпечення Statistica 6.0 [11].
Результати досліджень. В результаті проведених
досліджень встановлено, що рівень надої корів української
бурої молочної породи були не високі і по першій лактації
складали 3500 кг, а по третій – 3950 кг. відповідно до поставленого завдання нами був проаналізований біохімічний склад
молока корів первісток та повновікових корів. Відповідно до
стандарту породи вміст жиру в молоці у корів української бурої молочної породи повинен бути не меншу 3,8 %, а білка
3,3 %.
В результаті проведених досліджень виявлено, що
первістки мали високі показники вмісту жиру – 3,95 % та білка
– 3,20 % в молоці. При цьому у повновікових тварин вміст
жиру був вищий – 4,04 %, а білка – 3,19 % (табл. 1).

Таблиця 1 – Якісні показники первісток та повновікових корів
Показники

Вміст:
жиру в молоці, %
білка в молоці, %
в т.ч. казеїну, %
лактози, %
сухої речовини,%
сухого знежиреного молочного залишку,%
Соматичних клітин

Примітка: * - Р<0,05; ***- Р<0,001  порівняння до повновікових тварин

Достовірна різниця між якісними показниками молока
між повновіковими тваринами та первістками встановлена
лише за вмістом жиру в молоці. За іншими показниками різниця була несуттєвою.

Корови-первістки

Повновікові тварини

3,95±0,02*
3,20±0,02
2,99±0,03
4,71±0,01
13,1±0,06
9,15±0,02
97,0±21,4

4,04±0,02
3,19±0,01
3,00±0,03
4,70±0,01
13,2±0,05
9,16±0,02
120,6±34,1

Важливим питанням для вивчення є встановлення наявності зв’язку між окремими якісними показниками молока.
Нами виявлено наявність кореляції між окремими якісними
показниками молока (табл. 2).

Таблиця 2 – Кореляція між якісними показниками молочної продуктивності, r±mr
Поєднання

Жир х білок
Жир х казеїн
Жир х суха речовина
Жир х СЗМЗ
Білок х казеїн
Білок х суха речовина
Білок х СЗМЗ
Вміст соматичних клітин х жир
Вміст соматичних клітин х білок
Вміст соматичних клітин х суха речовина
Вміст соматичних клітин х СЗМЗ
Вміст соматичних клітин х лактоза

Корови-первістки n=25

Повновікові тварини n=45

0,25±0,07*
0,19±0,09*
0,91±0,01***
0,05±0,08
0,99±0,01***
0,41±0,07***
0,54±0,04***
0,05±0,11
0,25±0,09*
-0,08±0,07
-0,25±0,09*
-0,41±0,08*

0,29±0,05*
0,23±0,07*
0,94±0,02***
0,02±0,04
0,99±0,01***
0,48±0,07***
0,56±0,02***
0,04±0,07
0,19±0,05**
-0,12±0,05
-0,32±0,13*
-0,35±0,13**

Примітка: * - Р<0,05; **- Р<0,01; ***- Р<0,001

Встановлено, що коефіцієнти кореляції між вмістом
жиру та білка в молоці, сухої речовини та сухого знежиреного
молочного залишку позитивні та вірогідні. Негативні достовірні коефіцієнти кореляції встановлені між вмістом соматичних клітин в молоці та вмістом сухої речовини, сухого знежиреного молочного залишку та лактози. Отже ми можемо стверджувати, що при збільшенні вмісту соматичних клітин в молоці, а значить і наявність у корів маститу, в молоці у них зменшується вміст лактози, сухого знежиреного молочного залишку та сухої речовини. Тому в господарствах з розведення
української бурої молочної породи необхідно приділяти увагу
щодо виявлення та профілактики субклінічних маститів, що
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дозволить підвищити вміст складових молока. Важливим є
те, що вмісту лактози в молоці може слугувати відносним показником, який вказує на захворюваність корів маститом.
Якщо вміст в молоці лактози зменшиться нижче 4,7% то у цієї
тварини можна підозрювати наявність субклінічного мастити.
Це підтверджується не тільки нашими дослідженнями, а й інших дослідників [1, 7]. Також нами встановлено, що тварини
української бурої молочної породи мали достатній вміст складових молока. Ці результати співпадають з іншими науковцями [5, 6]. Одним із важливих залишається питання вмісту
соматичних клітин в молоці. З віком тварин цей показник
дещо збільшився, проте був фізіологічно нормальним. Це
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підтверджує і Братушка Р. В. зі співавторами [1], який стверджує, що з збільшенням віку у корів в молоці підвищується
вміст соматичних клітин (на 197%).
Селекціонери зазначають, що важливо знати ступінь і
напрямок зв’язку між окремими показниками молочної продуктивності. Це покращити селекційне удосконалення порід [1,
7].
Висновки. Тваринам української бурої молочної по-

роди характерні високі показники якісних характеристик молочної продуктивності. Вміст жиру та білка в молоці відповідали породним вимогам. В результаті проведених досліджень встановлено, що якісний склад молока не суттєво залежить від віку тварин. З віком у тварин в молоці вірогідно
збільшується лише вміст жиру на 0,09 %. Вміст інших складових молока з віком майже не змінюється. Встановлені різні за
напрямком та силою взаємозв’язки – від низьких від’ємних до
високих позитивних.
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Chernyavska Tetyana Oleksiivna, PhD., Associate Professor, Sumy National Agrarian University (Sumy, Ukraine)
Characteristics of qualitative composition of milk of cows of ukrainian brown dairy breed
The analysis of literature sources on the issue of breed characteristics of qualitative indicators of milk productivity of cows is
carried out. Breed features concerning the content of separate components of milk are revealed. One of the important criteria for the
quality of raw milk is the number of somatic cells in milk, given that they are a reliable indicator of cows' disease of mastitis. Therefore,
to monitor the competitiveness of dairy farming requires regular monitoring of milk quality. This applies primarily to animals of domestic
breeds, due to the small number of studies. The solution to this issue has led to research on the livestock of the Ukrainian brown dairy
breed, which is kept in the State Enterprise "Experimental Farm agrofirm "Nadiya" of the Institute of Agriculture of the Northeast of the
National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine." The content of milk components was determined in the laboratory of the Institute
of Animal Husbandry of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine on Bentley equipment. We analyzed the qualitative
characteristics of milk productivity of cows and found that animals of the Ukrainian brown dairy breed have a sufficient content of fat
and protein in milk. The dependence of the content of milk components on the age of animals is revealed. Thus, adult animals had an
advantage in terms of protein, casein, dry matter and dry nonfat milk residue over the first-born cows. The average content of somatic
cells in milk corresponded to the physiological norm. It was found that with increasing age in cows increases the content of somatic
cells in milk. The connection of different direction and level of reliability between separate qualitative indicators of milk is revealed. A
positive relationship has been established between the content of fat and protein in milk, fat and dry matter, protein and casein, protein
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and dry skim milk residue. it has also been found that in adult animals the bond strength increases. A significant negative correlation
was found between the number of somatic cells in milk and the content of dry nonfat milk residue and lactose. Further improvement
of the Ukrainian brown dairy breed should be aimed at improving the quality of milk.
Key words: milk, breed, correlation, fat content, protein content, somatic cells.
Дата надходження до редакції: 27.10.2020 р.
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Проводились дослідження розробки композиції для обробки харчових яєць курей на основі хітозану у поєднанні з потужними дезінфектантами з групи органічних перекисних сполук надоцтовою кислотою (НОК) та перекисом водню, яка
піддана електроактивуванню у водному розчині з використанням електродів з титану у комплексі заходів із захисту від
патогенної мікрофлори, бактеріального і вірусного походження протягом усього терміну зберігання яєць шляхом нанесення на поверхню біоцидної і водночас екологічно безпечної нетоксичної захисної плівки. Встановлено вплив на шкаралупу
яєць технічного кислоторозчинного хітозану, розчину надоцтової кислоти, які піддавали електролізу у реакторі, протягом 30 хв, за температури 60-70о С. Формували дві партії яєць – контроль та дослід. Дослідну групу обробляли шляхом
нанесення на поверхню яєць біоцидної і екологічно безпечної нетоксичної захисної плівки. «Штучна кутикула», до складу
якої входять речовина природного походження хітозан у поєднанні з потужними речовинами з групи органічних перекисних
сполук надоцтовою кислотою (НОК) та перекисом водню, була піддана електроактивуванню у водному розчині з використанням електродів з титану. На 14, 19, 28 і 33 добу з поверхні шкаралупи харчових яєць робили змиви, які досліджували на
БГКП, стафілокок, сальмонели та спороутворюючі бактерії. Наведений склад композиції для обробки харчових яєць курей
у комплексі заходів із захисту від патогенної мікрофлори бактеріального і вірусного походження протягом усього терміну
зберігання достовірно гальмує збільшення кількості патогенної мікрофлори на поверхні харчових яєць. Рівень мікробної
контамінації харчових яєць курей протягом зберігання зменшується. Так у контролі (харчові яйцях без обробки) на 14 добу
з’являються бактерії групи кишкової палички (БГКП), - 15%, на 19 добу 20%, на 28 добу 40% і на 33 добу 65 %. Також кількість спороутворюючих бактерій, становить 10% і стафілококу 5%. При обробці харчових яєць курей композицією на основі хітозану рівень контамінації менший: на 14 і 19 добу БГКП не виявлено, на 28 добу становить 5 % і на 33добу 10 %, а
спороутворюючі бактерії на рівні 5 %. Хітозан в комплексі з іншими дезінфікуючими речовинами дозволяє запобігти контамінації поверхні харчових яєць патогенною мікрофлорою протягом зберігання їх за підвищених рівнів температури і
вологи.
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Курячі яйця входять до важливих дієтичних продуктів значні економічні втрати для виробників та торгівельних усщоденного харчування, як джерела збалансованого, високо- танов [3,4,11,26].
якісного з великим вмістом амінокислот білку, а також жирів,
Для дезінфекції поверхні харчових яєць,використовувітамінів, мінералів тощо. Але є й недоліки яєць сільськогос- ють комплексні заходи для захисту від патогенної мікрофподарської птиці, як продукту харчування: це обмежені тер- лори бактеріального і вірусного походження протягом триваміни умов зберігання і міцність, оскільки природні захисні обо- лого зберігання шляхом нанесення на шкаралупу яєць захилонки яєць, шкаралупа та підшкаралупні оболонки, дуже чут- сної, біоцидної та водночас екологічно безпечної нетоксичної
ливі до рівня температури, вологості, рівня контамінування захисної плівки. Однією з найбільш перспективних речовин,
бактеріальною мікрофлорою [3,11,18,22].
яку можна використовувати в композиціях, що наносять у виВідомо, що після відкладання куркою яйця почина- гляді робочих розчинів на тверді поверхні є хітозан, який моється процес погіршення його споживацьких властивостей жна використовувати для обробки харчових яєць курей у почерез зменшення вмісту вологи та втрати вуглекислого газу єднанні з іншими хімічними речовинами [8].
(СО2) [27]. Ці параметри впливають на якісні показники альХітозан являє собою продукт деацетилювання хітину,
буміну та жовтка і можуть сприяти проникненню патогенних який міститься в екзоскелеті ракоподібних і комах, клітинних
мікроорганізмів з поверхні шкаралупи всередину, що являє стінках грибів і деяких водоростей. Дана речовина для обросуттєвий ризик отруєння на сальмонельоз та інші небезпечні бки харчових яєць курей у комплексі з іншими препаратами із
інфекційні захворювання [29].
захисту від патогенної мікрофлори вірусного і бактеріального
Перед тим, як курячі яйця надходять до продажу, ва- походження протягом усього терміну зберігання гальмує зрожливим етапом є збирання, пакування, транспортування, стання кількості патогенної мікрофлори на поверхні харчових
зберігання. Під час цих операцій яєчна шкаралупа найчас- яєць [2,5,9].
тіше частково або повністю пошкоджується, що спричинює
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Одним із важливих методів підвищення терміну зберігання свіжих яєць є збереження їх при температурі 4–8° C,
але в деяких регіонах і перепаду температури при транспортуванні це неможливо. Альтернативою для вирішення цієї
проблеми є використання захисних покриттів, що наносяться
на поверхню свіжознесених яєць, які можуть покращити механічні властивості природних захисних оболонок яєць і завдяки герметизації пор яєчної шкаралупи, зменшити проникність вологи, газів та мікроорганізмів [10,14,15].
Аналізуючи сучасну зарубіжну і вітчизняну літературу
і основуючись на власних дослідженнях встановлено, що біоцид на активність хітозану залежить від ступеня диацетилювання, тобто від частки аміносахаридних залишків з вільною
аміногрупою. Збільшення ступеня диацетилювання хітозану
веде до посилення антибактеріальних властивостей поліаміносахаріда, також від ступеня протонування вільних аміногруп полімеру, оскільки саме позитивно заряджені аміногрупи
багато в чому визначають спорідненість хітозану до клітин мікроорганізмів. Зі збільшенням ступеня протонування аміногруп хітозану посилюються антибактеріальні властивості полімеру. Ступінь протонування полімеру залежить від кислотності середовища - чим більш кисле середовище, тим більш заряджений позитивно хітозановий полімер, тому при збільшенні кислотності середовища біоцидні властивості хітозану
посилюються, а при залуженні – зменшуються [6,21].
Зазвичай зі збільшенням молекулярної маси хітозану
його антибактеріальні властивості посилюються. Це пояснюється тим, що підвищується здатність взаємодіяти з клітинами мікроорганізмів при збільшенні молекулярної маси. Зазвичай така залежність спостерігається при оцінці антибактеріальних властивостей хітозану в кислих умовах - при низьких
значеннях pH середовища (менше 6,5).
Однак, є відомості, що вказують про підвищення антибактеріальних властивостей хітозану при зменшенні його
молекулярної маси, що пов'язують з кращою розчинністю
більш низькомолекулярних форм полімеру. Зазвичай такі
дані отримують при оцінці антибактеріальних властивостей
хітозану в нейтральних або слабко лужних умовах - при середніх значеннях pH середовища (від 6,5 до 8,0).
Така розбіжність в залежності антибактеріальних властивостей хітозану від його молекулярної маси (ступеня полімеризації) зумовлює актуальність пошуку оптимальних по
молекулярно-масовим параметрам зразків хітозану, які б
мали досить високу антибактеріальну активність в широкому
діапазоні кислотності середовища - як в кислих, так і в слабко
лужних умовах, для подальшого його включення в антибактеріальну композицію 7,8, 13].
Аналізуючі останні дослідження є таки способи застосування хітозану в композиції з іншими методами та дезінфіктантами для зниження бактеріального та вірусного обсіменіння.
Патентний пошук вказує на розроблені методики
отримання вологоутримуючого композитного полімерного
матеріалу на снові хітозану у 2% водному розчині оцтової кислоти [5]. Для попередження зараження харчових яєць курей
пропонують обробку хітозаном (1%) і гама-променями (2 kGy)
[20]. Для подовження терміну зберігання яєць пропонується
нанесення на поверхню шкаралупи суміші хітозану, гумінових
кислот, гліцеролу, алкілполіглікозидів та води [23], або композиції на основі хітозану та соєвої олії [30]. Була досліджена
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екологічно безпечна композиція на основі карбоксі-метил-хітозану, гліцеролу та хлориду кальцію для захисту харчових
яєць класу А [28]. Є відомості про розроблений спосіб попередження забруднення яєць патогенною мікрофлорою [12].
Створена композиція на основі хітозану композиція для підтримання показників якості яєць при зберіганні [19].
Інші досліди показували, що в технології електроактивування водних розчинів органічних та неорганічних сполук
були підвищенні показники біологічної активності кінцевих
продуктів щодо живих організмів, зокрема покращився рівень
біоцидної активності щодо патогенної мікрофлори бактеріального, грибкового та вірусного походження [1]. Досліджені
технології електрохімічної модифікації структури та модуляції
хімічних/біологічних властивостей хітозану неорганічними
сполуками, зокрема міддю з метою отримання біологічно активних композитів [16,17,25] та технологія електрохімічної деструкції високомолекулярного хітозану у середовищі оцтової
кислоти з використанням титан-рутенієвого (Ti/RuО2) аноду
[24].
Усі наведені вище приклади досліджень пов’язані з
використанням або хітозану з досить високою молекулярною
масою, або з молекулярними масами в широкому діапазоні
цього параметра і, таким чином, не враховують сильні відмінності в прояві антибактеріального впливу у зразках з різними
молекулярно-масовими характеристиками. Це може призвести до недостатнього використання антимікробного потенціалу цього біополімеру. Так, зразки хітозану з більш високою
молекулярною масою можуть значно втрачати свою активність в нейтральних і лужних умовах. Полідисперсні зразки
хітозану, які містять молекули хітозану, що сильно розрізняються за молекулярної масою, також володіють недостатньою ефективністю щодо патогенної мікрофлори.
Матеріали та методи досліджень У зв'язку з цим метою досліджень є розробка композиції на основі хітозану у поєднанні з потужними дезінфектантами з групи органічних перекисних сполук надоцтовою кислотою (НОК) та перекисом
водню для обробки харчових яєць курей у комплексі заходів
із захисту від патогенної мікрофлори бактеріального і вірусного походження протягом усього терміну зберігання яєць
шляхом нанесення на поверхню біоцидної і водночас екологічно безпечної нетоксичної захисної плівки. При створенні
препарату композиція була піддана електроактивуванню у
водному розчині з використанням електродів з титану. Електроліз проводили протягом 30 хв за температури 60-70о С.
Формували дві партії яєць – контроль та дослід. Курячі яйця ретельно відібрані за найкращою якістю і однаковою формою, без механічних пошкоджень, категорією та кольором шкаралупи. Дослідну групу обробляли шляхом нанесення на поверхню яєць біоцидної і екологічно безпечної нетоксичної захисної плівки «Штучна кутикула», до складу якої
входять речовина природного походження хітозан у поєднанні з потужними речовинами з групи органічних перекисних
сполук надоцтовою кислотою (НОК) та перекисом водню.
Композиція з хітозану була піддана електроактивуванню у водному розчині з використанням електродів з титану. Проводили мікробіологічні дослідження на рівень мікробної контамінації протягом зберігання яєць. Змиви з поверхні
шкаралупи досліджували на бактерії групи кишкової палички
(БГКП), стафілокок, сальмонели та спороутворюючі бактерії.
Проводили спостереження протягом 33 днів. Досліди проводили у чотириразовій повторності (n=4).
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Результати дослідження. Наведений склад композиції для обробки харчових яєць курей у комплексі заходів із
захисту від патогенної мікрофлори бактеріального і вірусного
походження протягом усього терміну зберігання достовірно
гальмує збільшення кількості патогенної мікрофлори на поверхні харчових яєць.
Дослідження біоцидної активності композиції «Штучна
кутикула» для зменшення патогенної мікрофлори на поверхні
харчових яєць курей проводили згідно ДСТУ 4769:2007
«Яйця курячі харчові. Технічні умови». Проби для хімічних і
мікробіологічних аналізів відбирали згідно з ГОСТ 30364.0.
10.7.

Досліджували такі мікробіологічні показники: кількість
мезофільноаеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів – згідно з ГОСТ 10444.15; бактерії групи кишкових паличок – згідно з ГОСТ 30518; патогенні мікроорганізми, в т.ч.
роду Salmonella, коагулазопозитивні стафілококи. Вище згадані бактерії мають високу стійкість в зовнішньому середовищі, вони здатні не лише виживати, але і розмножуватися на
продуктах харчування. На яєчній шкаралупі вони розмножуються з перших діб після знесення куркою яйця. За мікробіологічними показниками спостерігали зменшення кількості патогенної мікрофлори на шкаралупі протягом 33 діб (таб.1).
Таблиця 1

Рівень мікробної контамінації харчових яєць курей протягом зберігання; (n=4)
Методи обробки
харчових яєць
Харчове яйце без
обробки (контроль)

Композиція для
обробки харчових
яєць курей (дослід)

Термін
відбору проб

Кількість проб,
шт.

БГКП
(%)

Стафілококи
(%)

Сальмонели
(%)

20
20
20
20
20
20
20
20

15
20
40
65
5
10

5
-

-

Через 14 діб
Через 19 діб
Через 28 діб
Через 33 доби
Через 14 діб
Через 19 діб
Через 28 діб
Через 33 доби

Наведений склад композиції для обробки харчових
яєць курей у комплексі заходів із захисту від патогенної мікрофлори бактеріального і вірусного походження протягом
усього терміну зберігання достовірно гальмує збільшення кількості патогенної мікрофлори на поверхні харчових яєць. Рівень мікробної контамінації харчових яєць курей протягом
зберігання зменшується. Так у контролі (харчові яйцях без
обробки) на 14 добу з’являються бактерії групи кишкової палички (БГКП) - 15%, на 19 добу 20%, на 28 добу 40% і на 33
добу 65 %. Також кількість спороутворюючих бактерій, становить 10% і стафілококу 5%. При обробці харчових яєць курей
композицією на основі хітозану рівень контамінації менший:

Спороутворюючі
бактерії
(%)
10
5

на 14 і 19 добу БГКП не виявлено, на 28 добу становить 5 %
і на 33добу 10 %, а спороутворюючі бактерії на рівні 5 %.
Висновки. Хітозан в комплексі з іншими дезінфікуючими речовинами дозволяє запобігти контамінації поверхні
харчових яєць патогенною мікрофлорою протягом зберігання
їх за підвищених рівнів температури і вологи, робочий розчин
забезпечує зменшення кількості БГКП, стафілококу та спороутворюючих бактерій протягом тривалого терміну зберігання.
Подяки. Робота виконана за фінансової підтримки Міністерства освіти і науки України (номер державної реєстрації
0119U100551).
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Protective coatings based on chitosane from the pathogenic microflora of food eggs
Studies of the development of a composition based on chitosan in combination with powerful disinfectants from the group of
organic peroxides with peracetic acid (PA) and hydrogen peroxide, which is subjected to electroactivation in aqueous solution using
titanium electrodes for processing chicken eggs in a complex of microprotective , bacterial and viral origin throughout the shelf life of
eggs by applying to the surface of biocidal and at the same time environmentally friendly non-toxic protective film. The effect of technical
acid-soluble solution of peracetic acid, which was subjected to electrolysis in the reactor, for 30 min, at a temperature of 60-70о C.
Formed two batches of eggs - control and experiment. The experimental group was treated by applying a biocidal and environmentally
friendly non-toxic protective film to the surface of the eggs. The "artificial cuticle", which contains a substance of natural origin chitosan
in combination with powerful substances from the group of organic peroxides with peracetic acid (PA) and hydrogen peroxide, was
subjected to electroactivation in aqueous solution using titanium electrodes. On days 14, 19, 28, and 33, washings were made from
the surface of the eggshell, which were examined for bacteria of the Escherichia coli, staphylococcus, salmonella, and spore-forming
bacteria. The composition of the composition for processing edible eggs of chickens in a set of measures to protect against pathogenic
microflora of bacterial and viral origin throughout the shelf life significantly inhibits the increase in the number of pathogenic microflora
on the surface of edible eggs. The level of microbial contamination of chicken eggs during storage decreases. Thus, in the control
(food eggs without processing) on the 14th day there are bacteria of the Escherichia coli group - 15%, on the 19th day 20%, on the
28th day 40% and on the 33rd day 65%. Also, the number of spore-forming bacteria is 10% and staphylococcus 5%. When processing
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edible eggs of chickens with a composition based on chitosan, the level of contamination is lower: on the 14th and 19th day bacteria
of the Escherichia coli groupwas not detected, on the 28th day it is 5% and on the 33rd day 10%, and spore-forming bacteria at the
level of 5%. Chitosan in combination with other disinfectants can prevent contamination of the surface of food eggs with pathogenic
microflora during storage at elevated levels of temperature and humidity.
Key words: technology, food eggs, working solution, chitosan, composition, pathogenic microflora, biotechnology.
Дата надходження до редакції: 25. 10.2020 р.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ ПЛАВЛЕНОГО СИРУ З НАПОВНЮВАЧЕМ
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Проведено розробку та порівняльну оцінку двох експериментальних рецептур виробництва пастоподібного плавленого сиру з різною питомою кількістю наповнювача «Гриби» при застосуванні однакової технології обробки сировини та
подібних співвідношень компонентів. Основною відмітною характеристикою рецептур була масова частка наповнювача
«Гриби»: «помірна» – 24 г і «висока» – 36 г в розрахунку на 1 кг вихідної суміші. Експериментальні рецептури опрацьовували
з використанням надбудови «Пошук рішення» Microsoft Excel. Після виготовлення плавлених сирів встановлено їх енергетичну цінність: 262,7 ккал/кг для плавленого сиру з «помірним» та 260,7 – «високим» вмістом наповнювача «Гриби». Розроблено шкали оцінки органолептичних ознак пастоподібних плавлених сирів за ознаками «комплексна оцінка смаку й запаху», «співвідношення сирного і грибного смаку та присмаку», «вираженість грибного післясмаку», «рівномірність смакових відчуттів у часі», «колір основи плавленого сиру», «структура плавленого сиру», «консистенція плавленого сиру». При
цьому для кожної органолептичної ознаки передбачено по 5 градацій зі словесним описом відчуттів експерта, які в кожній
наступній градації поступово змінюються від небажаних (1 бал) до бажаних (4 або 5 балів). У процесі бальної експертної
оцінки було визначено кращий за смаковими якостями варіант – пастоподібний плавлений сир з «помірним» вмістом наповнювача «Гриби». Він має відмінний приємний, не приторний сирний смак з легким грибним присмаком та легким грибним
післясмаком. При цьому приємний сирний смак вдало співвідноситься з легким грибним присмаком, а вираженість смаку
рівномірна в часі. Плавлений сир з «помірним» вмістом наповнювача «Гриби» вірогідно (p<0,01) відрізнявся від плавленого
сиру з «високим» вмістом наповнювача за «комплексною оцінкою смаку й запаху» та «вираженістю грибного післясмаку»
при різниці між варіантами сиру в Δ=1,0 бал і Δ=1,2 бали відповідно на користь «помірного» варіанту. Встановлено вірогідну
(p<0,001; Δ=2 бали) різницю між плавленими сирами з «помірним» та «високим» вмістом наповнювача «Гриби» за ознакою
«співвідношення сирного і грибного смаку та присмаку». Плавлений сир з «помірним» вмістом наповнювача «Гриби» відрізнявся також привабливішим світло-жовтим кольором – проти менш привабливого сіруватого відтінку у плавленого сиру
з «високим» вмістом наповнювача «Гриби». Різниця між цими двома варіантами сиру становить Δ=2,8 бали (p<0,001). Обидва різновиди плавленого сиру характеризувалися однорідною, без вкраплень структурою та «масткою» консистенцією.
Ключові слова: плавлений сир, рецептура, наповнювач, гриби, технологія, смак, консистенція, колір, органолептична оцінка, шкала оцінки.
DOI: https://doi.org/10.32845/bsnau.lvst.2020.3.16
Виробництво плавленого сиру є ефективною страте- совують різні типи та концентрації емульгуючих солей [5]. Зогією продовження терміну зберігання сиру, переробки дефе- крема, низка підприємств використовують в якості солей-плактного сиру та створення нових оригінальних сирів з чітко ви- вителів фосфати натрію, зокрема триполіфосфат натрію. Одраженою текстурою, смаком та функціональними властивос- нак у багатьох випадках плавлені сири, вироблені навіть на
тями [1].
основі сичужних сирів, за використання фосфатів мають вади
Одним із перспективних напрямків при виробництві смаку [6] і консистенції: лужний, мильний смак, смак незрілого
плавлених сирів є розробка нових рецептур і технологій сичужного сиру; грубу, колючу консистенцію з наявністю часвиробництва плавлених сирних паст на основі натурального точок, які не розчинилися. Це пояснюється їх слабкою декам’якого сиру [2], а також кисломолочних сирів різної жирності. льцинуючою і пептизуючою здатністю [7, 8].
При цьому застосовується заміна в рецептах традиційної для
Основа ж із кисломолочного сиру відрізняється за хаплавлених сирів сирної основи з твердого сичужного сиру рактеристиками від сичужних сирів [4]. Так, структурними
дешевшими кисломолочними сирами. Такий підхід дає елементами кисломолочного сиру є електронейтральні міможливість отримувати продукт з типовими та цели казеїну, агреговані в процесі кислотної коагуляції. Для
затребуваними споживачами характеристиками [3]. Він переведення її у розчинний стан необхідне застосування
подібний до інших плавлених сирів, які зараз є на ринку. А дещо інших біохімічних механізмів, які, зокрема, мають зміпоряд з цим, дає змогу залучити нову сировину й розширити нити активну кислотність у лужну сторону [9].
асортимент плавлених сирних паст, може призвести також до
На додачу, при цьому відпадає необхідність викорисзбільшення рентабельності та обсягів виробництва [4].
товувати реагенти, які зв'язують іони кальцію (як це відбуваДля виготовлення плавлених сирів виробники засто- ється при плавленні сичужних сирів) [10]. Особливість плавлення кисломолочної сирної сировини полягає в тому, що для
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переведення білка (казеїну) в розчинний стан необхідна зміна
заряду білкових частинок при зміні реакції середовища.
Разом з тим, у практиці переробної та харчової промисловості широко використовують добавки та наповнювачі
різного типу, які служать для покращення органолептичних,
дієтичних і технологічних ознак плавленого сиру, його зовнішнього вигляду, консистенції, привабливості тощо [11, 12].
З огляду на приведені вище аргументи, для плавлення сирної сировини кисломолочного походження у рецептурі доцільно використовувати компоненти та реагенти, які
впливають на активну кислотність середовища, а також стабілізують структуру, зв'язують вологу і покращують консистенцію готового продукту [13].
У ТОВ "Харківський молочний комбінат" нині вже застосовується низка рецептур плавлених сирів, які виготовляються за відпрацьованою на цьому підприємстві технологією.
Однак постало питання про розширення асортименту плавлених сирів з використанням різних наповнювачів, які б урізноманітнили органолептичні та споживчі якості цього виду
продукту.
Низка авторів рекомендують з цією метою використовувати різноманітні спеції, смакові припарави, наповнювачі
та інші харчові добавки [14 – 16].
Метою наших досліджень була розробка перспективної рецептури та технології виготовлення пастоподібного
плавленого сиру з наповнювачем «Гриби» за використання
напівжирного кисломолочного сиру в якості основного вихідного сирного компоненту.
За нашим задумом, цей наповнювач мав допомогти
урізноманітненню асортименту плавлених сирів за рахунок
особливого грибного смаку і післясмаку, а також привабливого для споживачів і відмінного від інших пастоподібних плавлених сирів зовнішнього вигляду, включно з кольором, консистенцією, структурою тощо.
Ставилося завдання відпрацювати кілька рецептур та
технологій виготовлення розроблюваного продукту з таким
розрахунком, щоб вибрати з них найприйнятніший варіант
для подальшого серійного виготовлення й реалізації.
Матеріали та методи досліджень. На першому етапі
проведено розробку та порівняльну оцінку двох різних експериментальних рецептур виробництва пастоподібного плавленого сиру з різною питомою кількістю наповнювача
«Гриби» при застосуванні тієї самої загальноприйнятої в ТОВ
«Харківський молочний комбінат» технології обробки сировини. Було поставлене завдання визначити кращу з цих двох
рецептуру.
При цьому орієнтувалися на використання вихідних
компонентів, загальноприйнятих для виготовлення плавлених сирів досліджуваного типу. Крім того, підсумкові варіанти
обох рецептур пастоподібного плавленого сиру мали бути досить подібними, містити 40% сухої речовини, а вміст жиру в
сухій речовині передбачався на рівні 60%. Кількість кисломолочного сиру, використаного для виготовлення 1 кг кінцевого
продукту, повинна була становити не менше 450 г. Основною
відмітною характеристикою рецептур мав стати вміст наповнювача «Гриби»:
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 помірний – 24 г в розрахунку на 1 кг плавленого
сиру;
 високий – 36 г в розрахунку на 1 кг плавленого сиру.
Однак різна кількість наповнювача тягла за собою також відмінності (хоча й незначні) в пропорціях інших компонентів.
Експериментальні рецептури розроблюваних плавлених сирів опрацьовували з використанням надбудови «Пошук
рішення» програми для роботи з електронними таблицями
Microsoft Excel.
Для виготовлення в лабораторних умовах пастоподібного плавленого сиру використовували електричний вакуумний котел-плавитель «Stephan universal machine UMC 5»
обсягом чаші 5 літрів.
Вказаний вакуумний котел-плавитель обладнаний тепловою сорочкою, яка забезпечує контрольовану температуру чаші котла-плавителя, й мішалкою. При цьому здійснюється постійне рівномірне перемішування й нагрівання компонентів, поміщених в чашу, що сприяє кращому плавленню
та гомогенізації суміші [17].
Згідно з технологією, спочатку в сорочку котла плавильного заливають воду та здійснюють його нагрівання до температури 75 С. Потім у чашу котла протягом не більше 1
хвилини завантажують усі передбачені рецептурою попередньо зважені на вагах та змішані компоненти сировини. Котел
закривають.
Суміш вихідних компонентів додатково ретельно перемішують мішалкою котла-плавителя протягом 1 хвилини, а
потім здійснюють поступовий (протягом близько 15-20 хвилин) нагрів вмісту чаші шляхом увімкнення нагрівального
елементу котла-плавителя на повну потужність при постійному перемішуванні мішалкою. При цьому підвищують температуру чаші до 85º C і в такому режимі витримують сирну
масу протягом 5 хвилин при постійному перемішуванні. Потім
розплавлену сирну масу виливають в гарячому стані в стаканчики з полімерних матеріалів, накривають кришками та охолоджують при кімнатній температурі 22±2 ºС протягом 1 години. Після цього зберігають у холодильнику при температурі
6±2 ºС.
Результати досліджень. З використанням надбудови «Пошук рішення» Microsoft Excel (рис. 1) було розроблено дві експериментальні рецептури пастоподібних плавлених сирів з різною питомою часткою наповнювача «Гриби».
Результати наведено в таблицях 1 і 2.
Після виготовлення з використанням наведених рецептур обох варіантів пастоподібного плавленого сиру за загальноприйнятою у ТОВ «Харківський молочний комбінат» технологією, встановлено енергетичну цінність отриманих пастоподібних плавлених сирів. Вона становила 262,7 ккал/кг
для плавленого сиру з «помірним» та 260,7 для плавленого
сиру з «високим» вмістом наповнювача «Гриби».
Було проведено також порівняльну оцінку зовнішнього вигляду, консистенції, смаку та інших органолептичних
ознак виготовлених плавлених сирів з «помірним» і «високим» вмістом наповнювача «Гриби».
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Рисунок 1. Підготовка даних та застосування надбудови «Пошук рішення» Microsoft Excel для розрахунку рецептур
на прикладі рецептури з «помірним» вмістом наповнювача «Гриби».
Таблиця 1
Рецептура пастоподібного плавленого сиру з «помірним» вмістом наповнювача «Гриби»
Масова частка (%) у вихідних компонентах:
Найменування інгредієнтів

Сир кисломолочний
Вершки
Масло вершкове
Сухе знежирене молоко
Вода
Триполіфосфат натрію
Сіль кухонна «Екстра»
Наповнювач «Гриби»
Всього:

жиру

білка

9,0
25,0
72,5
1,5
0,0
0,0
0,0
8,4

16,0
2,0
0,8
36,0
0,0
0,0
0,0
7,8

сухої
вуглеводів води
речовини

28,0
31,0
75,0
93,0
0,0
100,0
99,0
95,0

2,0
3,5
1,3
54,0
0,0
0,0
0,0
35,0
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72,0
69,0
25,0
7,0
100
0,0
1,0
5,0

Витрати
інгредієн-тів на
1 кг вихідної
суміші, г

460,6
81,18
242,8
15,7
149,3
20,0
6,5
24,0
1000,0

Вміст поживних речовин у 1 кг
пастоподібного плавленого сиру, г
сухої
жиру
білка
вуглеводів
речовини

41,5
20,3
176,0
0,2
0,0
0,0
0,0
2,0
240,0

73,7
1,6
1,9
5,6
0,0
0,0
0,0
1,9
84,8

129,0
25,2
182,1
14,6
0,0
20,0
6,4
22,8
400,0

9,2
2,8
3,2
8,5
0,0
0,0
0,0
8,4
32,1
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Таблиця 2
Рецептура пастоподібного плавленого сиру з «високим» вмістом наповнювача «Гриби»
Витрати
інгредієнтів на 1
кг вихідної
сухої
вуглеводів води
суміші, г
речовини

Масова частка (%) у вихідних компенентах:
Найменування інгредієнтів

Сир кисломолочний
Вершки
Масло вершкове
Сухе знежирене молоко
Вода
Триполіфосфат натрію
Сіль кухонна «Екстра»
Наповнювач «Гриби»
Всього:

жиру

білка

9,0
25,0
72,5
1,5
0,0
0,0
0,0
8,4

16,0
2,0
0,8
36,0
0,0
0,0
0,0
7,8

28,0
31,0
75,0
93,0
0,0
100,0
99,0
95,0

2,0
3,5
1,3
54,0
0,0
0,0
0,0
35,0

З цією метою було розроблено відповідні шкали оцінки (табл. 3). При цьому для кожної органолептичної ознаки
передбачено по 5 градацій зі словесним описом відчуттів експерта, які в кожній наступній градації поступово змінюються

72,0
69,0
25,0
7,0
100
0,0
1,0
5,0

462,8
80,0
241,7
4,0
149,0
20,0
6,5
36,0
1000,0

Вміст поживних речовин у 1 кг
пастоподібного плавленого сиру, г
сухої
жиру
білка
вуглеводів
речовини

41,7
20,0
175,3
0,1
0,0
0,0
0,0
3,0
240,0

74,0
1,6
1,9
1,4
0,0
0,0
0,0
2,8
81,8

Комплексна оцінка
смаку й запаху

Cпіввідношення
сирного і грибного
смаку та присмаку

Вираженість грибного
післясмаку

Рівномірність
смакових відчуттів у
часі

Колір основи
плавленого сиру

Структура плавленого
сиру

Консистенція
плавленого сиру

Характеристика органолептичних відчуттів

Відмінний смак і запах
Добрий смак і запах
Прийнятний смак і запах
Задовільний смак і запах
Незадовільний смак і запах
Приємний сирний смак з легким грибним присмаком
Приємний сирно-грибний смак з помірним грибним присмаком
Насичений сирно-грибний смак з чітким грибним присмаком
Різкий грибно-сирний смак з сильним грибним присмаком
Приторний і різкий грибно-сирний смак з надмірним грибним присмаком
Без грибного післясмаку
Легкий грибний післясмак
Помірний грибний післясмак
Сильний грибний післясмак
Надмірний грибний післясмак
Рівномірні
Рівномірні з ледь помітними незначними коливаннями
Здебільшого рівномірні
Здебільшого нерівномірні
Нерівномірні
Блідо-жовтий
Світло-жовтий
Жовтий
Сіро-жовтий
Сірий з жовтуватим відтінком
Неоднорідна з нерівномірно розподіленими шматочками грибів різного розміру
Однорідна з рівномірно розподіленими шматочками грибів розміром 2-3 мм
Однорідна з рівномірно розподіленими шматочками грибів розміром 1-2 мм
Однорідна з окремими невеликими (розміром менше 1 мм) темними вкрапленнями
Однорідна без вкраплень
Ніжна, мастка
Мазка, трохи мастка
Пластична, злегка мазка
Щільна, пластична
Щільна, пружна

Однак в силу особливостей динаміки змінювання різних органолептичних ознак, серед них можна виділити два
типи:
Перший тип – ознаки, поліпшення яких має однозначно лінійну форму зв’язку зі збільшенням оцінки в балах.
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9,3
2,8
3,1
2,1
0,0
0,0
0,0
12,6
29,9

від небажаних, незадовільних (оцінка такого продукту 1 бал)
у бік поліпшення, наближення до бажаного рівня (2, 3 бали і
т. д.).

Шкали оцінки пастоподібного плавленого сиру з наповнювачем «Гриби»
за низкою органолептичних ознак
Органолептична ознака

129,6
24,8
181,3
3,7
0,0
20,0
6,4
34,2
400,0

Таблиця 3
Бал

5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1

У цьому випадку органолептична ознака однозначно поліпшується зі зростанням оцінки від 1 до 5 балів, а найкращою
оцінкою є 5 балів. До такого типу відносяться ознаки «комплексна оцінка смаку й запаху», «співвідношення сирного і грибного смаку та присмаку», «колір основи» та «консистенція
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плавленого сиру».
Другий тип – ознаки, поліпшення яких має нелінійну
форму зв’язку зі збільшенням оцінки в балах. У такому випадку органолептична ознака поліпшується зі зростанням оцінки від 1 бала до певного оптимального рівня, здебільшого
до 4 балів, що є найкращою оцінкою для такого типу ознак.
Подальше ж змінювання до 5 балів призводить до погіршення
органолептичної ознаки порівняно з оцінкою в 4 бали. До такого типу відносяться «вираженість грибного післясмаку»,

«рівномірність смакових відчуттів у часі» та «структура плавленого сиру».
Бальну оцінку проведено п’ятьма експертами, кожний
з яких оцінював вищевказані органолептичні ознаки кожного
варіанта виготовлених плавлених сирів, не знаючи оцінок інших експертів. Було створено базу даних оцінок експертів, які
піддали дисперсійному аналізу. При цьому визначали середні арифметичні бальні оцінки кожного варіанта, середні квадратичні відхилення цих оцінок (табл. 4), а також вірогідність
відмінностей та різниць між порівнюваними варіантами.
Таблиця 4
Порівняльна оцінка органолептичних ознак плавлених сирів
з «помірним» і «високим» вмістом наповнювача «Гриби»

Органолептична ознака

Комплексна оцінка смаку й запаху
Cпіввідношення сирного і грибного смаку та присмаку
Вираженість грибного післясмаку
Рівномірність смакових відчуттів у часі
Колір основи плавленого сиру
Структура плавленого сиру
Консистенція плавленого сиру

Оцінка органолептичних ознак, балів
«помірний» вміст наповнювача
«високий» вміст наповнювача
M
σ
M
σ

4,6
4,8
3,6
4,6
4,0
1,2
4,8

0,5
0,4
0,5
0,5
0,7
0,4
0,4

3,6
2,8
2,4
4,2
1,2
1,4
4,2

0,5
0,8
0,5
0,4
0,4
0,5
0,8

* М – середнє арифметичне;
σ – стандартне (середньоквадратичне) відхилення.

За результатами порівняльної органолептичної оцінки пастоподібних плавлених сирів з «помірним» та «високим» вмістом наповнювача «Гриби», які було виготовлено на
першому етапі досліджень, виявлено їх достоїнства й недоліки. Так, у процесі бальної експертної оцінки було визначено
кращий за смаковими якостями варіант виготовленого продукту; ним виявився пастоподібний плавлений сир з «помірним» вмістом наповнювача «Гриби». Він вірогідно (p<0,01)
відрізнявся від плавленого сиру з «високим» вмістом наповнювача за «комплексною оцінкою смаку й запаху» та «вираженістю грибного післясмаку» при різниці між варіантами
сиру в Δ=1,0 бал і Δ=1,2 бали відповідно на користь «помірного» варіанту.
Ще вірогіднішу (p<0,001) та більшу за абсолютним
значенням (Δ=2 бали) різницю виявлено за ознакою «співвідношення сирного і грибного смаку та присмаку». За цим показником суттєво відрізнялася й мінливість оцінок експертів.
Так, щодо плавленого сиру з «помірним» вмістом наповнювача «Гриби» експерти були досить одностайними (σ=0,4
бала), а відносно плавленого сиру з «високим» вмістом наповнювача – навпаки їхні оцінки були дуже різними (σ=0,8
бала).
За рештою оцінених органолептичних показників (крім
кольору) вірогідних відмінностей між цими двома варіантами
плавленого сиру не виявлено, хоча певні тенденції в оцінках
експертів щодо них все ж проглядаються.
В цілому пастоподібний плавлений сир з «помірним»
вмістом наповнювача «Гриби» можна охарактеризувати як
такий, що має відмінний приємний, не приторний сирний смак
з легким грибним присмаком та легким грибним післясмаком.
При цьому приємний сирний смак вдало співвідноситься з
легким грибним присмаком, а вираженість смаку рівномірна в
часі.
На противагу плавлений сир з «високим» вмістом наповнювача «Гриби» характеризувався добрим, приємним,
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але різкішим насиченим сирно-грибним смаком з чітким, досить сильним грибним післясмаком. Співвідношення сирного
і грибного смаку дещо зсунуте в сторону більшого прояву грибного компонента. Вираженість смаку рівномірна в часі.
Визнаний кращим за смаковими якостями плавлений
сир з «помірним» вмістом наповнювача «Гриби» відрізнявся
також і привабливішим світло-жовтим кольором – проти
менш привабливого сіруватого відтінку у плавленого сиру з
«високим» вмістом наповнювача «Гриби». Різниця між цими
двома варіантами сиру становить Δ=2,8 бали (p<0,001).
Обидва різновиди плавленого сиру характеризувалися однорідною, без вкраплень структурою, що підтверджується середніми арифметичними значеннями бальної оцінки
за цією органолептичною ознакою М=1,2 бали та М=1,4 бали
відповідно; відмінності між цими оцінками структури сиру невірогідні.
Консистенцію плавлених сирів як з «помірним», так і з
«високим» вмістом наповнювача «Гриби» було оцінено як
«мастку»: середні оцінки становлять у межах 4,2 – 4,8 бали,
різниця між ними невірогідна. Однак низка експертів вказували на більшу щільність останнього варіанта.
Таким чином, було встановлено, що незважаючи на
досить гарні смакові якості кращого плавленого сиру з «помірним» вмістом наповнювача «Гриби», його зовнішній вигляд
виявився звичним і недостатньо привабливим. Виходячи з
цього, перспективним напрямом подальших досліджень є
відпрацювання технології виготовлення пастоподібного плавленого сиру за цією ж рецептурою, але з презентабельнішим зовнішнім виглядом.
Висновки та перспективи досліджень. 1. З використанням надбудови «Пошук рішення» Microsoft Excel розроблено дві експериментальні рецептури пастоподібних плавлених сирів на основі кисломолочного сиру та інших молочних
продуктів з заданим вмістом у вихідній суміші сухої речовини
40% і жиру 24% та з різною питомою часткою наповнювача
«Гриби».
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2. Після виготовлення з використанням розроблених
рецептур обох варіантів пастоподібного плавленого сиру
встановлено енергетичну цінність отриманих пастоподібних
плавлених сирів. Вона становила 262,7 ккал/кг для плавленого сиру з «помірним» та 260,7 для плавленого сиру з «високим» вмістом наповнювача «Гриби».
3. Розроблено шкали оцінки органолептичних ознак
пастоподібних плавлених сирів за ознаками «комплексна оцінка смаку й запаху», «співвідношення сирного і грибного
смаку та присмаку», «вираженість грибного післясмаку», «рівномірність смакових відчуттів у часі», «колір основи плавленого сиру», «структура плавленого сиру», «консистенція плавленого сиру». При цьому для кожної органолептичної ознаки
передбачено по 5 градацій зі словесним описом відчуттів експерта, які в кожній наступній градації поступово змінюються
від небажаних до бажаних.
4. За результатами порівняльної органолептичної оцінки пастоподібних плавлених сирів з «помірним» та «високим» вмістом наповнювача «Гриби» виявлено їх достоїнства

й недоліки. Так, у процесі бальної експертної оцінки було визначено кращий за смаковими якостями варіант виготовленого продукту; ним виявився пастоподібний плавлений сир з
«помірним» вмістом наповнювача «Гриби». Він вірогідно
(p<0,01) відрізнявся від плавленого сиру з «високим» вмістом
наповнювача за «комплексною оцінкою смаку й запаху» та
«вираженістю грибного післясмаку» при різниці між варіантами сиру в Δ=1,0 бал і Δ=1,2 бали відповідно на користь «помірного» варіанту.
5. Встановлено високовірогідну (p<0,001) та велику за
абсолютним значенням (Δ=2 бали) різницю між плавленими
сирами з «помірним» та «високим» вмістом наповнювача
«Гриби» за ознакою «співвідношення сирного і грибного
смаку та присмаку». За цим показником суттєво відрізнялася
й мінливість оцінок експертів. Так, щодо плавленого сиру з
«помірним» вмістом наповнювача «Гриби» експерти були досить одностайними (σ=0,4 бала), а відносно плавленого сиру
з «високим» вмістом наповнювача – навпаки їхні оцінки були
дуже різними (σ=0,8 бала).
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Improvement of technology of producing processed cheese with filler
The development and comparative evaluation of two experimental recipes for the production of pasty processed cheese with
different specific amounts of filler "Mushrooms" using the same technology of processing raw materials and similar ratios of components was carried out. The main distinguishing feature of the recipes was the mass fraction of filler "Mushrooms": "moderate" - 24 g
and "high" - 36 g per 1 kg of the original mixture. Experimental formulations were processed using the Microsoft Excel Solver. After
the production of processed cheeses, their energy value was established: 262.7 kcal / kg for processed cheese with "moderate" and
260.7 - with "high" content of "Mushrooms" filler. Scales for assessing the organoleptic characteristics of pasty processed cheeses on
the basis of traits "comprehensive assessment of taste and smell", "ratio of cheese and mushroom taste and aftertaste", "severity of
mushroom aftertaste", "uniformity of taste sensations over time", "color of processed cheese base", "structure of processed cheese"
and consistency of processed cheese" were develop. Thus for each organoleptic sign 5 gradations with the verbal description of
sensations of the expert which in each subsequent gradation gradually change from undesirable (1 point) to desirable (4 or 5 points)
are provided. In the process of expert evaluation, the best option in terms of taste was determined - pasty processed cheese with a
"moderate" filler content "Mushrooms". It has an excellent pleasant, not sugary cheese taste with a light mushroom aftertaste. At the
same time, the pleasant cheese taste is successfully correlated with a light mushroom taste, and the expression of the taste is uniform
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over time. Processed cheese with "moderate" filler content "Mushrooms" significantly (p <0,01) differed from processed cheese with
"high" filler content by "comprehensive assessment of taste and smell" and "severity of mushroom aftertaste" with the difference between cheese variants in Δ = 1.0 points and Δ = 1.2 points, respectively, in favor of the "moderate" option. A significant (p <0.001; Δ =
2 points) difference between processed cheeses with "moderate" and "high" content of "Mushrooms" filler was established on the basis
of "ratio of cheese and mushroom taste and aftertaste". Processed cheese with a "moderate" content of "Mushrooms" filler also had a
more attractive light yellow color - against a less attractive grayish hue of processed cheese with a "high" content of "Mushrooms" filler.
The difference between these two cheeses is Δ = 2.8 points (p <0.001). Both varieties of processed cheese were characterized by a
homogeneous, free of structure and "smear" consistency.
Key words: processed cheese, recipe, filler, mushrooms, technology, taste, consistency, color, organoleptic evaluation, evaluation scale.
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