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АВТОМАТИЗАЦІЯ СЕЛЕКЦІЙНО-ПЛЕМІННОЇ РОБОТИ У КРОЛІВНИЦТВІ

Ковальчук І. І., науковий керівник, к. в. н. 
Машталір Є. М., бакалаврант

Основним  фактором,  який  сприяє  розвитку  будь-якої  галузі  тваринництва  є
збільшення  поголів’я  тварин.  Важливу  роль  у  підвищенні  продуктивності  кролів  і
покращенні  ведення  галузі  кролівництва  в  цілому  відіграє  використання  селекційних
програм, спрямованих на підвищення племінної цінності кролів.

У  світовому  кролівництві  для  визначення  племінної  цінності  кролів
використовують метод  BLUP (Best Linear Unbiased Prediction),  який оцінює генетичний
потенціал тварини з урахуванням паратипових факторів [1, 2].

Ведення  селекційно-племінної  роботи  у  господарствах  з  розведення  кролів,
потребує багато часу для збору, накопичення, обробки і передачі інформації. Крім того, за
умови швидких економічних змін фермер, селекціонер-технолог господарства зобов’язаний
швидко реагувати на ці зміни [2].

Для вирішення вище зазначених проблем та автоматизації ведення зоотехнічного та
племінного обліку у кролівництві, впроваджуються інформаційні технології.

Використання інформаційних систем у кролівництві  дає можливість переведення
загальноприйнятих  форм  обліку  в  електронну  форму  (картки  та  трафаретки  кролів,
журнали, відомості з бонітування, усі форми статистичної обробки даних). 

Практичний досвід країн, що посідають чільне місце в організації племінної роботи
в  тваринництві  свідчить  про  те,  що  одним  із  факторів  ефективного  забезпечення
селекційної  роботи  є  функціонування  комп’ютерних  інформаційних  систем,  які
відповідають міжнародним нормам та правилам [3].

Слід  зазначити,  що  запровадження  комп’ютеризації  селекційного  та  племінного
обліку регламентується загальнодержавними селекційними програмами та законодавством
України [4].

У світовому кролівництві відомо декілька комп’ютерних програм, які орієнтовані на
законодавчу  базу країни  в  якій  вони функціонують:  «КУК»,  «Міакро»  (Росія),  ZooEasy
(США), CUNITEC (Іспанія) та ін.

З метою запровадження інформаційних технологій у кролівництві,  спеціалістами
Черкаської дослідної станції біоресурсів НААН, було розроблено комп’ютерну програму
«АСПОК» (Автоматизована  система  племінного обліку кролів),  що відповідає  вимогам
«Інструкції з бонітування кролів» [4].

Дана програма працює на основі будь-якої з операційних систем (Windows, Linux,
Mac OS, Solaris)  та  вміщує  в  собі  багатофункціональну  модульну  систему,  яка  здатна
обробляти наступну інформацію:

- ведення електронного обліку поголів’я кролів та оперативну обробку
зоотехнічних показників, ведення селекційно-племінної роботи;

- індексну оцінку племінної цінності кролів;
- ведення ветеринарного обліку;
- ведення обліку кормів, регулювання складу раціонів;
- проведення бонітування тварин;
- графічне відображення структури стада та інше.

На  нашу  думку  комп’ютерна  система  «АСПОК»  відповідає  сучасним  вимогам
законодавства  України,  забезпечуючи  пріорітетні  питання  розвитку  галузі:  ефективне
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ведення племінного обліку, селекційної роботи, формування баз даних про чисельність та
породний склад поголів’я кролів в господарствах.
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М’ЯСНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ХАРЧОВА ЦІННІСТЬ М’ЯСА НУТРІЙ 

Ковальчук І. І., науковий керівник, к. в. н. 
Топчій М. І., бакалаврантка

М'ясо  нутрії  вважається  одним  із  найчистіших  та  дієтичних.  Ці  тварини  живуть
виключно в екологічно чистих районах, харчуються водоростями і кореневищами рослин
(в  природному  ареалі).  При  клітковому  розведенні  використовують  змішаний  або
комбінований  тип  годівлі.  Їх  м'ясо  містить  повний  набір  вітамінів  і  мікроелементів,
необхідних людині.

За  високі  смакові  якості  м'ясо  нутрій  отримало  широке  визнання  як  дієтичний
продукт.  Його  реалізують  в  різному  вигляді:  в  тушках,  напівфабрикатах,  дрібно
подрібненим, без кісток, сирим і вареним.

За кольором воно схоже на яловичину, за ароматом і смаком нагадує курятину, а за
смаковими якостями, вмістом повноцінних білків, жиру, мінеральних речовин і вітамінів
перевершує м'ясо кроля [4].

В м'язовій тканині  міститься  21 % білків, переважно повноцінних, що притаманне
далеко не кожному виду м'яса. М'ясо тонковолокнисте, ніжне й ароматне, характеризується
високою здатністю утримувати вологу (соковитість).

М'ясо  інтенсивно  червоно-коричневого  забарвлення,  так  як  має  у  своєму  складі
підвищену  кількість  м'язового  гемоглобіну  (міоглобіну),  що  властиво  напівводним
тваринам  800 1000 мг % проти 150 200 мг %  у сільськогосподарських.  ‒ ‒ ‒ ‒ Тому воно
корисне при анемії, а також при захворюваннях нирок і цукровому діабеті. Крім цього, в
м'ясі нутрії порівняно багато небілкових азотистих речовин (4 5‒  %), що збуджують апетит
і секрецію травних залоз, що допомагає в період відновлення після хвороби, коли апетит
знижений або відсутній [1].

Вихід  м'яса  залежить  від  віку, статі,  вгодованості  тварин і  становить  у  дорослих
самців 55 60 %, у самок 51 54 %, у молодняку  46 48 % від живої маси. Печінка, нирки,‒ ‒ ‒ ‒
серце складають 4,5 % живої ваги. Від однієї дорослої тварини живою вагою 6 8 кг можна‒
отримати 3,2 4,3 кг м'яса (3,5‒  кг в середньому). У м’ясі нутрій міститься 65 70 % м'язової‒
тканини,  3 12 % жирової,  18 23% кісткової.  Частка окремих тканин роздробленої  туші‒ ‒
різних видів с.-г. тварин подана в таблиці 1.

Таблиця 1 
Частка окремих тканин роздробленої туші, %
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