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ПЕРЕДМОВА

Головним завданням агропромислового комплексу зони Полісся і за
хідного регіону є забезпечення населення продуктами харчування, 

тваринництва — кормами, переробної промисловості — сировиною.
Сучасна аграрна політика і національна доктрина України в галузі агро

промислового виробництва спрямовані на досягнення продовольчої безпе
ки держави, створення умов для розвитку високоефективного виробництва 
та розв’язання проблем соціальної інфраструктури.

Сільське господарство зони Полісся і західного регіону нині характе
ризується нестабільністю виробництва, виснаженням землі, погіршен
ням матеріально-технічної бази, зменшенням обсягів капіталовкладень. 
Узятий курс на ринкові перетворення за короткі строки не поліпшив стан 
справ у галузі.

Для зміни ситуації необхідні радикальні, неординарні заходи, в яких го
ловним має бути комплексний підхід до сільськогосподарського виробницт
ва з системно-організаційних позицій на основі науково-технічного про
гресу з урахуванням політичних, соціальних, економічних, енергетичних, 
матеріально-технічних і екологічних умов.

Враховуючи велике значення сільськогосподарської галузі для еко
номіки України, стабілізацію соціально-економічної ситуації, зростання 
експортного потенціалу і міжнародного авторитету держави, Національна 
академія аграрних наук України спільно з ученими наукових установ Ака
демії розробили «Наукові основи агропромислового виробництва в зоні 
Полісся і західному регіоні України». Ними передбачено систему докорін
ного підвищення родючості ґрунтів, зростання урожайності сільськогоспо
дарських культур, сталого розвитку всіх галузей тваринництва, оновлення 
матеріально-технічної бази, модернізації механізмів економічного регулю
вання та стимулювання виробництва.

Перш за все, на основі стабілізації землекористування та підвищення 
культури ведення землеробства, нарощування поголів’я і продуктивності 
тварин та вирішення питань кормовиробництва слід інтенсивно викорис
товувати землю, оскільки екстенсивні шляхи її використання вичерпані.

В основі системи землеробства є збереження родючості ґрунтів шляхом 
запобігання втратам гумусу. Концентрація енергії на землі, котра зали
шиться в обробітку, відбудеться шляхом застосування переважно побічної 
продукції рослинництва, гною, сидератних добрив, посівів зернобобових 
та багаторічних трав, мінеральних добрив, хімічної меліорації ґрунтів та за
хисту рослин від бур’янів, хвороб і шкідників.

Програмою розвитку тваринництва в регіоні передбачено розробку і 
впровадження сучасних науково-технічних досягнень та технологічних 
рішень, удосконалення існуючих технологій. Подальше підвищення ви
робництва тваринницької продукції у найближчі роки досягатиметься, на
самперед, завдяки збільшенню кількості поголів’я при одночасному під
вищенні продуктивності тварин. Розв’язати цю проблему можна за умови 
забезпечення повноцінної годівлі тварин та удосконалення їхніх племінних 
якостей. При цьому планується поглиблення спеціалізації та підвищення
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концентрації виробництва тваринницької продукції на основі великих спе
ціалізованих господарств, а також у разі її виробництва у фермерських і се
лянських господарствах.

Основою для підвищення ефективності виробництва в АПК є зрос
тання технологічного рівня шляхом освоєння ресурсоощадних та еколо
гічно безпечних технологій у землеробстві й тваринництві, застосування 
виробничих процесів з урахуванням зональних особливостей. Ключовими 
завданнями у реалізації нових технологічних моделей повинні стати техніч
не переоснащення і формування спеціалізованих систем сільськогосподар
ських машин, котрі забезпечать високу продуктивність праці, дадуть змогу 
виконувати одночасно декілька технологічних операцій, не завдаючи шко
ди виробничому середовищу та створюючи високі гарантії безпеки праці.

Виробництво конкурентоспроможної продукції можливе при досягненні 
врожаю зернових 35—40 ц/га, хмелю — 15, льоноволокна — 7,5, картоплі — 
200—250 ц/га, удоїв молока від корови 5—6 тис. кг на рік.

У нових економічних умовах поряд із матеріальним станом галузі над
звичайного значення набуває формування механізмів ціноутворення, ор
ганізація збуту продукції і створення інформаційної мережі. З метою інте
грації у світовий аграрний ринок важливо виконати комплекс умов щодо 
посилення експортного потенціалу вітчизняної продукції, прискореного 
переходу до міжнародних стандартів та узгодження питань взаємодії дер
жавних і комерційних структур для створення режиму сприяння імпортно- 
експортної діяльності.

Особлива увага приділяється технологіям виробництва сільськогосподар
ської продукції на меліорованих і радіаційно забруднених землях.

У регіоні вдосконалюватиметься система господарювання на засадах 
приватної власності на землю і майно, широко використовуватимуться 
можливості кооперації, інтеграції, оренди, економічних методів управлін
ня, що забезпечить фінансову стабільність усіх форм агропромислових під
приємств. Буде сформовано стабільний, повноцінний продовольчий ри
нок, що відповідатиме споживчому попиту населення.

Втілення в життя запропонованої системи розвитку агропромислового 
виробництва дасть можливість відродити село, перетворити АПК у передо
вий, експортоспроможний сектор економіки регіону, підвищити добро
бут сільського і міського населення, його зайнятість у сфері виробництва, 
забезпечити зростання добробуту всіх мешканців Полісся і західного регіо
ну, істотно поліпшити соціально-економічну ситуацію в регіоні.

<**4 9 (9 9 4 '*»
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Г.І. Волошина, О.Г. Булавка, К.І. Якуба, Л.В. Конотопець, О.В. Самофал, 
Л.В. Шейко, В.М. Токарева, О.Й. Кочмар, Н.М. Котько
Розділ 2. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ 

АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
М.М. Федоров, В.Я. Месель-Веселяк, І.В. Коновалов, С.С. Копнін, О.Ю. Гри
щенко, О.В. Шанін, П.В. Щепієнко, М.П. Коржинський, О.В. Мазуренко, 
М.Д. Федорик, П.К. Канінський, Л.У. Ігнатченко, М.Й. Малік, В.А. Пулім, 
І.П. Шиндирук, Л.М. Малік, Н.М. Купавих, В.В. Зіновчук
Розділ 3. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ І ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬНИХ 

РЕСУРСІВ, БЕЗПЕКА АГРОЛАНДНІАФТУ ТА СЕЛІТЕБНИХ 
ТЕРИТОРІЙ

М.Д. Безуглий, А.С. Заришняк, А.О. Мельничук, [В.П. Стрельченко 
Л.І. Нагулевич, А.М. Бовсуновський, О.І. Савчук, М.В. Яцик, Р.С. Труска
вецький, В.М. Польовий, Ю.Л. Цапко, ЮЛ. Савченко, В.А. Полінкевич, 
Д.Л. Чорний, Г.І. Кучер, Г.В. Мельничук, О.Й. Кочмар, В.В. Лихочвор, 
С.Г. Корчинська, О.А. Корчинська, М.П. Снопок, А.М. Корсун, В.І. Гера- 
симчук, В.Є. Дишлюк, О.О. Власенко
Розділ 4. РОСЛИННИЦТВО
М.В. Зубець, В.П. Ситник, Ю.Ф. Мельник, Ю.Я. Лузан, О.І. Куць, І.В. Гри- 
ник, М.М. Гаврилюк, В.С. Сніговий, ЮЛ. Савченко, Л.І. Ворона, О.Ф. Сма
глій, А.А. Майстер, Г.М. Кочик, Л.П. Салей, В.В. Сторожук, Т.С. Сто- 
рожук, В.П. Ткачук, 0 .0 . Іващенко, П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк, 
С.С. Копнін, О.Ю. Грищенко, В.І. Бойко, М.Ю. Коденська, М.І.Товкач, 
В.Б. Ковальов, О.Г. Семеній, В.М. Кабанець, І.М. Лайко, П.А. Голобородь- 
ко, М.І. Логінов, В.І. Чучвага, Р.Н. Гілязетдінов, М.М. Дейсан, М.П. Дід- 
ківський, 0 .0 . Мостовенко, Т.І. Козлик, Л.С. Гноїлек, Т.Ф. Дмитренко, 
М.П. Камінська, О.М. Камінська, М.П. Душко, М.В. Душко, В.І. Тка
чук, Н.І. Кравчук, П.К. Канінський, Л.У. Ігнатченко, А.А. Бондарчук,
A. О. Піндак, М.І. Ляшенко, В.В. Зіновчук, В.В. Шабликін, Л.Л. Капі- 
тула, Б.Ф. Кормільцев, Й.М. Юрківський, О.П. Стецюк, Л.В. Процен
ко, О.Б.Остроменський, М.С. Бармаков, Т.Ю. Приймачук, І.П. Штанько, 
К.П. Михайліченко, М.Г. Ковтун, А.В. Проценко, Т.Ю. Сітнікова, Л.Ю. Бо
бер, Ю.М. Ільїнський, Л.П. Кириченко, А.С. Заришняк, В.Є. Дишлюк,
B. В. Волкогон, Є.М. Данкевич, Г.М. Седіло, М.І. Абрамік, А.Є. Данке- 
вич, Г.І. Яровий, О.М. Гончаров, АЛ. Ящук, Т.К. Горова, О.Д. Вітанов, 
Л.П. Ходеєва, В.Ю. Гончаренко, В.В. Хареба, Т.В. Чернишенко, О.М. Мо
гильна, Л.С. Плужнікова, Г.Л. Абросімова, В.О. Муравйов, О.І. Онищен
ко, В.Л. Черненко, М.О. Скляревський, В.О. Плужніков, Г.Л. Бондарен-
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ко, С.О. Щербина, В.П. Рудь, Є.М. Ільїнова, О.В. Сергієнко, О.В. Ручкін, 
ТО. Рудницька, Р.Д. Зелендіна, В.М. Чопенко, А.А. Бабич, В.П. Борона,
A. А. Бабич-Побережна, О.В. Вишневська, В.А. Белаш, В.В. Мойсієн- 
ко, МЛ. Толкач, Г.П. Квітко, Н.Я. Гетман, В.В. Кифорук, О.С. Забарний, 
Ю.А. Векленко, М.Ф. Кулик, Ю.М. Пащенко, В.П. Жуков, О.М. Курнаев,
B. Д. Бугайов, С.Ф. Антонів, І.Ю. Ратошнюк, В.І. Ратошнюк, Ю.А. Нетре
ба, Л.С. Гуцалюк, В.П. Федоренко, В.М. Венгер, Н.А. Лукашевич, І.В. Яку- 
бенко, О.В. Венгер, Н.А. Федорчук
Розділ 5. САДІВНИЦТВО НА ПОЛІССІ
В.А. Соболь, А.О. Мельничук, Г.В. Мельничук
Розділ 6. ТВАРИННИЦТВО
М.В. Зубець, В.П. Ситник, Ю.Ф. Мельник, Ю.Я. Лузан, Д.М. Микитюк,
0 . 1. Куць, М.Д. Безуглий, С.Ю. Рубан, ЮЛ. Савченко, М.С. Пелехатий,
1. М. Савчук, П.Т. Саблук, Л.М. Підцубна, Є.І. Федорович, В.В. Федоро
вич, В.П. Савран, В.Я. Месель-Веселяк, П.В. Щепієнко, О.В. Мазуренко, 
І.В. Коновалов, М.П. Коржинський, О.Ю. Грищенко, Г.В. Дроник, В.В. Вліз
ло, Р.С. Федорук, Т.С. Янко, В.А. Крочук, Г.М. Бондарук, К.В. Гончарова,
H. А. Каргпок, О.М. Кивенко, А.М. Кобилинська, Н.В. Чоп, О.П. Чуприна, 
О.М. Жукорський, В.П. Рибалко, М.Д. Березовський, А.А. Гетя, В.Ф. Кова
ленко, М.Г. Савченко, В.М. Кандиба, А.М. Шостя, О.Ф. Сагло, В.З. Фоломе- 
єв, ГА. Помітун, Л.П. Паньків, С.А. Золотарьова, Н.О. Косова, П.В. Стапай,
I. В. Ткачова, Д.А. Волков, О.М. Латка, А.В. Гунчак, ГБ. Ратич, Г.М. Стоянов- 
ська, МЛ. Сахацький, О.В. Терещенко, ГС. Вакуленко, Л.А. Кальчук, В.М. Ві
денко, Т.І. Ковальчук, Л.І. Бондарчук, С.Ф. Разанов, ГГ Грициняк, М.В. Грин- 
жевський, О.М. Третяк, Т.Ю. Приймачук, А.Ф. Ображей, М.С. Мандигра
Розділ 7. РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Г.О. Єресько, І.О. Романчук, О.М. Старчевой, Л.У. Войцехівська, В.В. Шев
ченко, Н.Ф. Усатенко, Ю.Т. Орлюк, С.С. Гуляєв-Зайцев, Н.Ф. Кігель, 
Г.Ф. Насирова, Я.Ф. Жукова
Розділ 8. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА АГРАРНОГО 

ВИРОБНИЦТВА
В.В. Адамчук, О.В. Адамчук, О.С. Барановський, М.П. Білоткач, Г.П. Бон 
даренко, ІД.І. ВерніковІ, В.В. Висовець, Ю.В. Герасимчук, О.П. Голова 
шич, МЛ. Грицишин, Я.С. Гуков, В.О. Дубровін, В.І. Жоров, С.В. Жоров, 
Т.К. Заграфов,1В.О. ЗиряновІ, В.І. Камінський, МЛ. Карпенко, В.М. Клим- 
чук, С.М. Козирєв, Г.А. Кондратенко, Б.І. Котов, Я.А. Кузьмич, В.Ф. Кузь
менко, В.С. Кошлянський, М.С. Левчук, М.К. Лінник, А.М. Мазуренко, 
В.В. Любченко, В.О. Малюжеч, І.П. Масло, В.М. Молодик, С.П. Мос
каленко, О.П. Музика, |М.Н. НагорнийІ, В.А. Насонов, В.І. Невдовесов, 
А.С. Півень, В.І. Пятаченко, В.В. Ратушний, Д.О. Римар, І.Л. Роговський 
М.П. Романенко, І.Ф. Савченко, О.В. Сидорчук, О.В. Смашнюк, С.П. Сте
паненко, ГГ Тивоненко, С.П. Тимошенко, Вікт.В. Ткач, Віт.В. Ткач, В.М. Тре
тяк, АЛ. Фененко, М.П. Цибуля, І.Є. Черватюк, В.В. Шацький, Г.В. Шка -
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рівський, Г.М. Підлісецький, МЛ. Герун, М.М. Могилова, Л.І. Васильок, 
М.П. Кононенко, В.Я. Месель-Веселик, В.М. Булгаков, О.О. Ляшенко, 
Г.Є. Мовсесов, 1.1. Махмудов, В.М. Павлюченко, І .А. Шевченко, В.П. Се- 
миряк, Л.С. Вороній, В.В. Тверденко, Л.Л. Швейцаров, О.Д. Потапенко, 
В.В. Сухоруков, В.В. Братішко, Л.І. Ахтирська, В.В. Бережний
Розділ 9. ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ІНФРАСТРУКТУРА 

АГРАРНОГО РИНКУ
П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк, М.Я. Дем’яненко, Г.М. Підлісецький, 
О.Г. Шпикуляк, М.М. Федоров, Ю.П. Воскобойник, О.В. Мазуренко, 
Л.М. Пархоменко, М.К. Гащенко, Р.Я. Демченко, Н.Г. Копитець, Т.М. Ку
черенко, В.Л. Перегуда, В.П. Печко, М.П. Коржинський, А.В. Розгон
Розділ 10. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АПВ

М.Я. Дем’яненко, Л.Д. Тулуш, О.Є. Гудзь, В.М. Алексійчук, Ю.С. Воскобой
ник, Ф.В. Іваніна, О.Д. Радченко, С.В. Кравчук, А.С. Шолойко, М.І. Кисіль, 
М.М. Кропивко, М.Ю. Кожем’якіна, М.Ю. Коденська, С.М. Ковальов
Розділ 11. ВИМОГИ РИНКУ ДО ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИКІВ
B. П. Саблук, В.І. Власов, Р.П. Саблук, О.Г. Шпикуляк, Г.В. Ткач 

Розділ 12. СОЦІАЛЬНА СФЕРА СЕЛА
О.Г. Булавка, О.В. Самофал, В.М. Токарева, К.І. Якуба, В.С. Дієсперов, 
Л.Ф. Кондратенко, Л.В. Конотопець, Л.В. Шейко
Розділ 13. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ

РОЗВИТКОМ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА 
І СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

П.Т. Саблук, В.П. Ситник, М.Ф. Кропивко, М.М. Ксенофонтов, О.В. Ко
вальова, В.П. Немчук, М.В. Солодкий, І.М. Криворучко, В.О. Найдьонова,
C. О. Тивончук, В.І. Похіленко, В.В. Самсонова, А.А. Брояка, Т.С. Орлова, 
К.Ю. Ксенофонтова
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• >  Розділ 6

Т В А Р И Н Н И Ц Т В О

6.1. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Тваринництво займає провідну роль у вирішенні продовольчої безпе
ки країни, справляє комплексний вплив на соціально-економічний 

розвиток агропромислового виробництва. Однак в останні роки внаслідок 
об’єктивних і суб’єктивних причин склались негативні тенденції в розвитку 
тваринництва, що адекватно вплинуло на забезпечення населення найцін
нішими продуктами харчування, надходження тваринницької сировини на 
переробні підприємства, грошових доходів населення, його працевлашту
вання тощо.

Розвиток тваринництва має бути спрямований на повне задоволення 
потреби внутрішнього і зовнішнього ринку конкурентоспроможними про
дуктами галузі на основі забезпечення розширеного відтворення стада, під
вищення генетичного потенціалу продуктивної худоби та птиці; реструкту
ризації кормової бази, поліпшення лукопасовищного кормовиробництва; 
удосконалення існуючих і створення нових порід тварин, пристосованих до 
місцевих умов; впровадження інтенсивних технологій утримання худоби та 
засобів механізації виробничих процесів на фермах; удосконалення еконо
мічних взаємовідносин між виробниками сировини і підприємствами з її
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переробки; впровадження досягнень науково-технічного прогресу на всьому 
шляху проходження тваринницької продукції від виробника до споживача.

Провідне місце у тваринництві і надалі займатиме молочно-м’ясне ско
тарство, яке забезпечує основний обсяг виробництва молока і потребу в 
забійному поголів’ї худоби для отримання яловичини. Щоб прискорити 
відновлення поголів’я корів, необхідно домогтись раціонального викорис
тання наявного поголів’я галузі і максимального використання виробни
чого потенціалу молочного скотарства особистих селянських господарств 
шляхом закупівлі у селян сільськогосподарськими підприємствами ре
монтного молодняку для поповнення основного стада. Розширити штучне 
осіменіння тварин висококласними плідниками планових порід, а також 
вирощування ремонтного поголів’я худоби для заміни вибракуваних низь
копродуктивних корів. Виробництво молока та яловичини може бути рен
табельним при зростанні надоїв молока на корову до 4000 кг, середньодо
бових приростів молодняку великої рогатої худоби до 700 г при відповідних 
державних дотаціях з урахуванням паритету цін на тваринницьку продук
цію і засобів виробництва для неї.

У свинарстві, як і в галузі скотарства, головним завданням є підвищення 
продуктивності, яка залишається ще низькою. Необхідно в найближчі роки 
підвищити інтенсивність використання свиноматок до 1,8—2 опоросів на 
рік із щорічним одержанням від кожної 18—20 поросят. Бажано, щоб у 7 -8 - 
місячному віці тварини досягали живої маси 100 кг, а жива маса поросят при 
відлученні у 2-місячному віці була не меншою 16—18 кг. Зростання продук
тивності свинарства можна забезпечити при належному рівні годівлі та чіт
кій системі племінної роботи із застосування гібридизації й трипородного 
схрещування. Зниження затрат праці на 1 ц свинини у спеціалізованих на 
виробництві свинини сільгосппідприємствах із закінченим циклом дося
гають при впровадженні потоково-цехової організації виробництва. Необ
хідно також створювати репродуктори з відтворення молодняку свиней для 
реалізації їх в інші господарські структури для дорощування і відгодівлі.

Основою підвищення ефективності ведення низькодохідної галузі вівчар
ства є забезпечення повноцінної годівлі овець, концентрація виробництва, 
впровадження прогресивної технології та механізації виробничих процесів, 
розвиток галузі переважно у м’ясо-вовновому напрямі. Випасання цих тварин 
на культурних і природних пасовищах — один із заходів, що знижують витрати 
на виробництво продукції вівчарства у сільськогосподарських спеціалізованих 
підприємствах, фермерських і особистих селянських господарствах.

Збільшення обсягів виробництво яєць і м’яса птиці (курятина, гусяти
на, качатина) потребує вирішення питань поліпшення породного складу 
птиці, підвищення її продуктивності, забезпечення населення племінним 
молодняком, вітамінно-мінеральними преміксами тощо.

Нарощування виробництва конкурентоспроможної тваринницької про
дукції залежить і від ефективного використання біокліматичних ресур
сів, економічного потенціалу окремих регіонів України. Основні підходи 
до розв’язання цієї проблеми визначено у Постанові Кабінету Міністрів 
(від 27 грудня 2001 р. № 607-Р) «Про принципи розміщення конкуренто-
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спроможного виробництва сільськогосподарської продукції по природно- 
економічних зонах залежно від ринкової кон’юнктури».

Тривалий час тваринництво зони розвивалось шляхом розширеного від
творення стада, зростання поголів’я худоби та птиці головним чином шля
хом підвищення його продуктивності, створювалися сприятливі умови для 
функціонування виробничого потенціалу галузі. Пік розвитку тваринни
цтва у цьому регіоні, як і в Україні у цілому, спостерігався в кінці 80-х років 
минулого століття. У 1990 р. в Україні було вироблено 24,5 млн т молока, 
6,43 млн т м’яса у живій масі (реалізація) та 16,29 млрд шт. яєць, а в зоні -  
відповідно 6 млн т молока, 1,38 млн т м’яса і 2,7 млрд шт. яєць (табл. 6.1).

З розрахунку на 100 га сільськогосподарських угідь в Україні в 1990 р. 
було вироблено 587,4 ц молока та 154,1 ц м’яса в живій масі й 196,5 тис. шт. 
яєць на 100 га посіву зернових, а в зоні — відповідно 745 ц, 170,4 ц та 119,7 
тис. шт. яєць.

В особистих селянських господарствах до 2002 р. чисельність худоби та 
птиці зростало, але згодом воно почало скорочуватись і в 2008 р. поголів’я 
великої рогатої худоби в цій категорії господарств зони зменшилось про
ти 1990 р. на 20%, в тому числі корів — на 14, свиней — на 22, і птиці — на 
6%. Лише поголів’я овець та кіз дещо зросло.

Групування сільськогосподарських підприємств України за наявністю 
корів свідчить, що станом на 1 січня 2008 р. 30,5% цих господарств утриму
вали лише до 20 корів; 12,6% — від 21 до 49 корів; 14,9% — від 50 до 99 корів; 
37% — від 100 до 499 корів; 4,3% — від 500 до 999 корів; 0,5% — від 1000 до 
1499 корів і 0,2% — понад 1499 корів.

Склались істотні відмінності щодо чисельності поголів’я корів в окре
мих категоріях господарств у розрахунку на одиницю земельної площі 
(табл. 6.2).

Якщо у 1990 р. на частку корів сільськогосподарських підприємств при
падало 74% і господарств населення — 26%, то на початок 2008 р. відповід
но 22 і 78%.

Відбулись істотні структурні зміни щодо наявності поголів’я корів у роз
рахунку на одиницю земельної площі. Особливо низький рівень поголів’я 
корів на 100 га земельних цін має місце в сільськогосподарських підпри
ємствах.
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Таблиця 6.1. Поголів’я худоби та птиці і виробництво продукції тваринництва в зоні Полісся
1990 D. 2007 D. 2008 р .
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Показники
усього

сі
ль

сь
ко

го
с

по
да

рс
ьк

і п
ід


пр

иє
м

ст
ва

ф
ер

м
ер

сь
кі

 г
ос


по

да
рс

тв
а

ос
об

ис
ті

 с
ел

ян


сь
кі

 г
ос

по
да

р
ст

ва усього

сі
ль

сь
ко

го
с

по
да

рс
ьк

і п
ід


пр

иє
м

ст
ва

ф
ер

м
ер

сь
кі

 г
ос


по

да
рс

тв
а

ос
об

ис
ті

 с
ел

ян


сь
кі

 г
ос

по
да

р
ст

ва усього

сі
ль

сь
ко

го
с

по
да

рс
ьк

і п
ід


пр

иє
м

ст
ва

ф
ер

м
ер

сь
кі

 г
ос


по

да
рс

тв
а

ос
об

ис
ті

 
се

ля
нс

ьк
і г

ос
по


да

рс
тв

а

Поголів’я тварин на кі
нець року, тис. гол.:

велика рогата худоба 6340,8 4875,2 0,0 1465,6 1754,9 465,6 40,5 1248,8 1623,1 408,2 41,3 1173,6
у тому числі: корови 2198,8 1247,2 0,0 951,6 1073,6 168,6 16,6 888,4 992,0 154,5 16,4 821,1

свині 3321,9 1633,8 0,0 1688,1 1823,8 342,8 74,6 1406,4 1719,1 324,9 74,3 1319,9
вівці та кози 978,5 802,4 0,0 176,1 266,5 13,1 16,0 237,4 266,6 12,7 17,3 236,6
птиця 40500,0 13500,0 0,0 27000,0 34508,9 7409,3 1312,8 25786,8 35689,9 8499,8 1887,1 25302

Виробництво, тис. т: 
молока 6022,8 3654,6 0,0 2368,2 3948,6 408,2 34,7 3505,7 3755,3 376,5 34,9 3343,9
м’яса (у живій масі), 
всього 1377,2 938,3 0,0 438,9 664,7 191,7* 472,9 661 155,8 41,5 463,7

у тому числі: 
великої рогатої 
худоби 831,3 754,9 0,0 76,4 298,0 69,6 Н.д. 228,3 270,1 52,3* Н.д. 217,8
свиней 378,2 120,9 0,0 257,3 215,6 40,1 Н.д. 175,5 213,2 39,9* Н.д. 173,3
птиці 131,3 44,6 0,0 86,7 126,3 80,9 Н.д. 45,4 152,0 104* Н.д. 48,0
овець та кіз 17,7 11,4 0,0 6,3 7,7 0,1 Н.д. 7,6 8,3 0,1* Н.д. 8,2
інших видів 18,3 6,2 0,0 12,1 17,1 1,0 Н.д. 16,1 17,4 1* Н.д. 16,4
яєць, млн шт. 2745,3 1027,0 0,0 1718,3 2756,5 833,7 Н.д. 1922,8 2766,1 804,1* Н.д. 1962,0
вовни, т 2607.0 2382.0 0,0 225.0 304 39 Н.д. 265 319 57* —Н.д. 262
* Сільськогосподарські підприємства і фермерські господарства.



Таблиця 6.2. Поголів’я корів та площа сільськогосподарських угідь 
за окремими категоріями господарств України

Наявність на початок 2008 р.

Категорії господарств сільськогос
подарських 

угідь, тис. га
корів, 

тис. гол.

корів на 100 га 
сільськогос

подарських угідь, 
голів

Усі категорії господарств 36754,7 3095,9 8,4
У тому числі: 

сільськогосподарські 
підприємства 17102,1 640,5 3,7
фермерські господарства 3944,9 38,1 1,0
особисті селянські господарства 15707.7 2417.3 15.4

Скорочення поголів’я худоби та птиці негативно вплинуло на стан ви
робничого потенціалу тваринництва. В областях зони у 2008 р. в усіх кате
горіях господарств було вироблено м’яса (у живій масі) в 2,1 раза і молока 
— у 1,6 раза менше проти 1990 р. Зменшення виробництва цих продуктів 
відбулось за рахунок сільськогосподарських підприємств. В особистих се
лянських господарствах виробництво молока зросло на 48%, м’яса — на 
7,7 і яєць — на 12%. Збільшення виробництва м’яса тут відбулось завдяки 
яловичини, баранини і м’яса інших видів тварин. Виробництво свинини і 
м’яса птиці скоротилось.

Не зупинено спад поголів’я великої рогатої худоби і у 2009 р. Зокрема, 
за шість місяців 2009 р. порівняно з аналогічним періодом минулого року 
поголів’я великої рогатої худоби в сільськогосподарських підприємствах 
України скоротилось на 7,2%, в тому числі корів — на 5,6%. В особистих 
селянських господарствах також зменшилось поголів’я великої рогатої ху
доби на 2,4%, в тому числі корів — на 6,5%.

У 1990 р. Україна за обсягом виробництва молока на душу населення по
сідала шосте місце в світі (після Білорусі, Данії, Нідерландів, Фінляндії та 
Швейцарії), а у 2002 р. — 12-те, з виробництва м’яса — відповідно 13-те і 
21-ше і з виробництва яєць — 4-го та 10-те.

Споживання м’яса і м’ясопродуктів на душу населення в Україні у 1990 р. 
становило 68,2 кг, молока й молочних продуктів — 373,2 кг і яєць 272 шт., а в 
2008 р. — відповідно 51 кг, 213 кг і 265 шт.

Проте, не зважаючи на істотний спад виробництва продукції тваринництва 
і досить обмежену пропозицію на ринку м’яса й молока, дефіциту цих продук
тів фактично немає через низьку купівельну спроможність населення.

Отже, сучасний стан галузі тваринництва надзвичайно складний і ви
кликає занепокоєння. Основною причиною такого стану в галузі стало те, 
що, починаючи з 1990 р., в умовах нерегульованого ринку продовольства 
відбувається процес різкого порушення цінового паритету між сільським 
господарством і галузями промисловості та обслуговуючими сферами еко
номіки України.

Середньорічні ціни на промислові товари, які споживає сільське гос
подарство, зростає значно вищими темпами порівняно з цінами на сіль
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ськогосподарську продукцію. Ціни на тваринницьку продукцію не тільки 
не забезпечують розширеного відтворення, але й навіть не відшкодовують 
витрат на її виробництво. Галузь втрачає конкурентоспроможність. Змен
шилася купівельна спроможність населення.

Сучасний стан тваринництва потребує уваги на всіх рівнях управління, 
починаючи з керівних органів на місцях і закінчуючи урядом країни. Необ
хідно забезпечити поетапне зростання виробництва продукції тваринництва. 
На першому етапі треба забезпечити мінімальний обсяг споживання продук
тів харчування продукції згідно з Постановою Кабінету Міністрів України 
від 14.04.2000 р. № 656 «Про затвердження наборів продуктів харчування, 
наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і 
демографічних груп населення». На другому етапі потрібно забезпечити нор
ми споживання продуктів, рекомендовані Українським науково-дослідним 
інститутом харчування Міністерства охорони здоров’я України.

Нижче наведено норми споживання продуктів на душу населення з ме
тою забезпечення мінімальної та повної потреби (табл. 6.3).

Мінімальну і повну потребу населення у продуктах харчування визна
чали по кожному виду продукції. В загальній потребі, крім того, враховано 
витрати на виробничі потреби: молока — для випоювання телятам і яєць — 
для інкубації.

Таблиця 6.3. Споживання продуктів тваринного походження в Україні на 
душу населення у розрахунку на рік

Продукти Фактично
Норми

ддя забезпечення 
потреби

1990 р . 2007 р . мінімальної повної
М’ясо і м’ясопродукти
у забійній масі, кг 68,2 45,7 50 80

У тому числі:
яловичини 31,1 11,6 19,6 31,3
свинини 24,7 15,4 18,8 30,0
м’яса птиці 11,1 17,7 10,4 16,7
баранини 0,7 - 0,6 1 ,0
інших видів 0,6 1,0 0,6 1,0

Молоко і молокопродукти
з перерахунку на молоко, кг 373,2 224,6 344 380
Яйця, шт. 272 252 240 290

Виходячи із досягнутого рівня виробництва продукції, визначено мож
ливі обсяги одержання молока, м’яса і яєць для забезпечення мінімальної і 
повної потреби в них. Зіставлення потреби й можливого виробництва про
дукції по регіону показує, яким чином Україна і зона в цілому забезпечува
тиме власну потребу. Це дасть змогу визначити міжобласні обсяги купівлі- 
продажу продукції, а також її експорту за межі України (табл. 6.4).
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Таблиця 6.4. Потреба і можливе виробництво продукції тваринництва у поліській зоні та Україні, тис. т
Ближча

перспектива (2015)
Віддалена 

перспектива (2020)
Ближча

перспектива (2015)
Віддалена 

перспектива (2020)
Продукція

мінімальна
потреба

можливе
виробництво

повна
потреба

можливе
виробництво

мінімальна
потреба

можливе
виробництво

повна
потреба

можливе
виробництво

Поліська зона Україна
Молоко 3789 4915 4301 5898 17461 20000 19764 24000
М’ясо у забійній масі, всього 

У тому числі:
466,3 664 746,1 936,2 2190 3503 3504 4805

великої рогатої худоби 182,7 228 292,0 424,0 858 1009 1370 1650
свиней 175,4 215 279,7 288,0 823 1221 1314 1575
птиці 97,0 205 155,8 208 457 1203 732 1500
овець та кіз 5,6 5 9,3 6,0 26 26 44,0 35
інших видів 5,6 11 9,3 10,2 26 44 44,0 45

Яйця, млрд шт. 3,26 2,87 3,3 2,9 13,17 77,0 15,3 17,2



Задовольнити потребу населення в продукції скотарства навіть за спри
ятливої цінової ситуації досить складно через значне зменшення у сіль
ськогосподарських підприємствах поголів’я великої рогатої худоби, в тому 
числі корів, а відновлення стада цієї галузі потребує значного часу. Тому пе
редбачається прискореними темпами розвивати м’ясне птахівництво і сви
нарство, а м’ясо великої рогатої худоби і молоко виробляти з урахуванням 
закупівлі в необхідній кількості сільськогосподарськими підприємствами 
та фермерськими господарствами телиць і нетелей у населення та племін
них господарствах для поповнення основного стада.

Для забезпечення передбачуваних обсягів виробництва продуктів харчу
вання необхідно підвищити рівень інтенсифікації, концентрації та спеціа
лізації виробництва тваринницької сировини, впроваджувати прогресивні 
технології, що сприятиме зростанню продуктивності тварин, підвищенню 
продуктивності праці й зниженню собівартості продукції. Вирішити ці пи
тання можна шляхом державної підтримки цін на продукцію тваринництва 
з тим, щоб забезпечити потрібний для розширеного відтворення рівень до
ходів. Як показує досвід передових зарубіжних країн, без цих заходів досяг
ти позитивних зрушень у тваринництві неможливо.

Відновлення поголів’я галузей тваринництва має супроводжуватися 
створенням раціональних розмірів ферм і комплексів. Зокрема, на сучас
ному етапі розвитку молочного скотарства раціональними розмірами до
цільно вважати ферми з поголів’ям 400—800 корів; для відгодівлі великої 
рогатої худоби — від 3 до 5 тис. гол.; відгодівлі свиней — від 5 до 10 тис. гол.

У сільськогосподарських підприємствах, де істотно скоротили або лік
відували поголів’я корів, чи склались інші несприятливі умови для відтво
рення молочної худоби, на першому етапі варто створювати молочні ферми 
на 100—200 корів із шлейфом, а на другому — домогтись доведення до ра
ціональних розмірів. Різне співвідношення окремих статево-вікових груп у 
стаді зумовлюватиме неоднаковий рівень виробництва продукції. В умовах 
інтенсивного розвитку молочного скотарства, з підвищенням частка корів 
у стаді зростає загальний рівень виробництва молока.

Щоб забезпечити населення продуктами скотарства за науково обґрун
тованими нормами на кожні 100 кг молока необхідно виробити понад 8 кг 
яловичини. Таке співвідношення між рівнем виробництва молока і яло
вичини можна мати, коли частка корів у стаді становить близько 40%, а 
молодняк великої рогатої худоби реалізується на м’ясо в 16-місячному віці 
живою масою однієї голови не менше 400 кг.

Особливо мають зрости вимоги до якості тваринницької продукції у 
зв’язку із вступом України до Світової організації торгівлі. Для розв’язання 
цієї проблеми потрібно:

^зміцнити матеріально-технічну базу молочних ферм, насамперед, 
щодо охолодження та очищення молока і створення необхідних умов ефек
тивної роботи прифермерських лабораторій;

Ф при закупівлі молока дотримуватись вимог, що випливають із нового 
Держстандарту України (ДСТУ 3662-97 «Молоко коров’яче незбиране»);

❖  розширити впровадження стимулюючої функції цін при закупівлі мо
лочної сировини, коли оплата за неї проводиться залежно від вмісту жиру 
та білка;
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О- для розв’язання спірних питань та контролю з боку держави за якістю 
молочної сировини створити мобільні незалежні лабораторії для визначен
ня її якості;

“Ф" забезпечити ефективне функціонування пунктів із закупівлі молока 
від населення, залучивши до цього, насамперед, переробні підприємства, 
які мають кваліфіковані кадри і краще забезпечені матеріально-технічними 
засобами.

6.2. МОЛОЧНЕ СКОТАРСТВО

6.2.1. Стан і перспективи розвитку галузі
Поліська зона і західний регіон України характеризуються сприятливими 

умовами для розведення великої рогатої худоби молочного напряму продук
тивності. Відомо, що велика рогата худоба має багатокамерний шлунок, за
вдяки чому є основним споживачем продукції рослинництва. Вона здатна 
споживати велику кількість грубих і соковитих кормів, ефективно їх засво
ювати та переробляти. Перетравність клітковини у неї в середньому стано
вить 55—60%, тоді як у свиней — 18—20%. Влітку велика рогата худоба може 
споживати лише зелену траву.

У структурі сільськогосподарських угідь зазначених регіонів значні пло
щі займають природні луки і пасовища. У кормовому клині важливе місце 
посідають фуражні кормові культури та багаторічні трави. Наявність вели
ких площ під природними травостоями, помірний клімат, порівняно низька 
щільність населення сприяють розвитку молочного скотарства, особливо у 
селянських господарствах.

Разом із тим кризові процеси, що спостерігалися в аграрному секторі у 
період переходу до ринкової економіки, спричинили зменшення кількості 
поголів’я великої рогатої худоби в цілому і корів зокрема, зниження молоч
ної продуктивності та зменшення приростів живої маси на вирощуванні й 
відгодівлі молодняку.

Станом на 1 січня 2004 р. великої рогатої худоби в господарствах усіх кате
горій трьох поліських областей (Волинська, Житомирська, Рівненська) на
лічувалося 1004 тис. гол., у тому числі 610,9 тис. корів. Тільки за один рік 
чисельність худоби зменшилася в цьому регіоні на 184,9 тис. гол., зокрема 
корів — на 62,4 тис. Причому це зменшення у сільгосппідприємствах усіх 
форм власності відбувається швидшими темпами, ніж у селянських госпо
дарствах. Водночас спостерігаються зниження молочної продуктивності 
корів і зменшення живої маси худоби, реалізованої на забій.

У Прикарпатті, як і в інших регіонах, за останні 10 років різко зменшилася 
кількість поголів’я великої рогатої худоби. Тут відбулося переміщення об
сягів виробництва продукції та поголів’я худоби з громадського сектору до 
індивідуального. Нині у Львівській області в громадському секторі налічу
ється 30 тис. корів, тоді як в індивідуальному — 300 тис. Активного розвитку 
почало набувати фермерство в молочному скотарстві й виробництві ялови
чини. Потребують збереження та державного контролю колишні племрепро-
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дуктори і племзаводи, завдання яких — забезпечувати сільгосппідприємства 
усіх форм власності високоякісним племінним молодняком.

Гострою проблемою є збереження генофонду симентальської породи, 
яку розводять у Прикарпатті з половини XIX ст. Так за останні п ’ять років 
в сільгосппідприємствах Івано-Франківської області чисельність симента- 
лів зменшилася на 85%. Тварини цієї породи пристосовані до специфічних 
умов гірської й передгірної зон Карпат, відзначаються добрим поєднанням 
молочної та м’ясної продуктивності. Продуктивність збережених кращих 
стад 3200—3700 кг молока, а українських червоно-рябих 3980—4200 кг із 
вмістом жиру 3,70—3,80%.

Зменшення чисельності поголів’я великої рогатої худоби створює певні 
проблеми у забезпеченні населення поліського і західного регіонів про
дуктами тваринництва власного виробництва. Причини кризового стану га
лузі скотарства у поліській і прикарпатській зонах є ідентичними для всієї 
держави. Основні із них такі:

Ф відсутність заінтересованості товаровиробників займатися виробни
цтвом молока через низькі реалізаційні ціни;

❖  занедбаний стан кормовиробництва;
Ф застаріле технічне обладнання ферм і комплексів, що призвело до під

вищених витрат на їхнє обслуговування;
Ф масове пограбування (70—80%) тваринницьких приміщень, ферм та 

комплексів, частина яких не підлягає ремонту та оновленню;
Ф погіршення в масі генетичної якості худоби внаслідок вибуття тварин 

із високим генетичним потенціалом;
❖  незадовільне вирощування ремонтного молодняку;
❖  широке використання, особливо у селянських господарствах, «домо- 

рощених» бугаїв-плідників, в тому числі невідомого походження;
Ф відсутність у більшості сільгосппідприємств обліку продуктивності та 

походження тварин, що зводить нанівець можливість проведення у стадах 
ефективного племінного відбору і добору.

Однак навіть за цих обставин генетичний потенціал молочної худоби за 
належних умов годівлі та утримання може забезпечити одержання в зазначе
них регіонах від корови 3000—4000 кг молока за лактацію. Проте й за такого 
рівня продуктивності при існуючій ціновій політиці, на жаль, складно забез
печити рентабельність і конкурентоспроможність виробленої продукції.

Національною програмою розвитку скотарства передбачено не тільки зу
пинити ті негативні процеси, які відбуваються в молочному скотарстві, але 
й вивести цю галузь на сучасний рівень, сформувати протягом найближчих 
10—15 років масив спеціалізованої молочної худоби чисельністю в межах 
держави 5—5,5 млн корів із потенціальним надоєм 6000 кг молока за лакта
цію, довести середню продуктивність корів у сільськогосподарських підпри
ємствах усіх категорій до 4500 кг молока, в селянських і фермерських госпо
дарствах — до 4300 кг, у поліському регіоні — відповідно до 4100 й 4050 кг.

У галузі молочного скотарства важливе місце займуть селянські, фермер
ські та орендні господарства. В них буде зосереджено до 80—90% поголів’я 
корів і така сама частка виробництва молока.

Відновлення галузі молочного скотарства й докорінне її поліпшення до 
світових стандартів здійснюватимуться державою через впровадження чіт
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кої аграрної політики та використання певних економічних важелів. У зоні 
Полісся та західному регіоні державна політика в галузі молочного скотар
ства реалізовуватиметься шляхами, наведеними нижче.

6.2.2. Перспективні напрямки селекційно-племінної
роботи і відтворення молочної худоби

Розведення спеціалізованих молочних порід. У сільськогосподарських під
приємствах і господарствах різних категорій та форм власності зони По
лісся і західного регіону основною перспективною популяцією є поліський 
та західний типи української чорно-рябої молочної породи, частка якої в 
сільгосппідприємствах тут сягає 95%.

Українська чорно-ряба молочна порода апробована державною комісі
єю як нове селекційне досягнення у 1996 р. Порода створена методом від
творного схрещування маточного поголів’я чорно-рябої породи вітчизня
ної селекції з голштинськими бугаями-плідниками. Частка голштинської 
спадковості у структурі кінцевого генотипу коливається у межах 50-80% 
залежно від належності до внутрішньопородного типу та рівня забезпе
чення кормами. Структурними одиницями породи є західний, поліський 
і центрально-східний внутрішньопородні типи; київський, харківський та 
подільський заводські типи, заводські лінії Монтфреча, Суддіна, Астро
навта, Ельбруса та інші, 55 заводських родин.

Тварини характеризуються вираженим молочним типом, міцною кон
ституцією і кістяком, добре пристосовані до механічного доїння. Жива маса 
дорослих корів 600—650 кг, генетичний потенціал за надоєм — 7500—8000 кг 
молока, тривалість продуктивного використання 4—5 лактацій.

Цінний генетичний потенціал породи зосереджений на Поліссі. Тут ство
рено 15 племінних заводів і репродукторів. Від корів агрофірми «Єрчики» Жи
томирської області одержано по 5500 кг молока, а у тварин селекційного ядра 
цей показник перевищив 7000 кг.

Поліський тип походить від маточного поголів’я, виведеного на основі 
Зілоголової української, червоної польської та голландської порід. Частка 
падковості голштинської породи у тварин цього типу становить у масі 50- 

/>0%. Тому йому притаманний тип будови тіла, наближений до молочного, 
три живій масі дорослих корів 550—600 кг. У сільгосппідприємствах При
карпаття при створенні породи широко використовували західно-євро
пейську чорно-рябу породу.

Породоутворювальний процес у відкритій популяції чорно-рябої породи 
поліського регіону являє собою безперервну протягом останніх 50—60 років мі
грацію генів у вигляді імпорту племінних тварин з 11 європейських і північно
американських країн, які визначали на певних етапах розвитку її породну, 
лінійну і генетичну структуру. Поряд з чистопородним розведенням спорід
нених чорно-рябих порід цей процес супроводжувався широкомасштабним 
схрещуванням чорно-рябих бугаїв-плідників з маточним поголів’ям місцевих 
порід: білоголової української, симентальської та червоної польської.

Найбільший вплив на формування поліського масиву чорно-рябої породи 
із числа завезених мали бугаї-плідники прибалтійської і російської селекції,
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пізніше, починаючи з 1970—1980 рр. — голландської, німецької та північно
американської. Голпггинська порода СІЛА і Канади стала основною поліп
шуючою при створенні української чорно-рябої молочної породи.

Генезис чорно-рябої породи поліського регіону є певною «копією» тих 
селекційно-генетичних процесів, які відбувалися упродовж останніх 50— 
60 років у ряді європейських країн з розвиненим молочним скотарством. 
Проте на теренах України він здійснювався, скоріш, спонтанно, про що 
свідчить велика кількість споріднених порід (більше 10) і ліній (понад 70) 
бугаїв-плідників, які використовувалися в породоутворювальному проце
сі. Переважна більшість бугаїв голландських, голштинських, російських, 
шведських і естонських (довоєнної селекції) ліній відносяться до категорії 
генеалогічних (формальних), а їхні коефіцієнти генетичної подібності з ро
доначальниками ліній коливались у межах 3—10%.

Безперервне «підживлення» (міграція генів) із-за кордону при недо
статньо розвиненій національній племінній базі та неспроможності в умо
вах держави реалізувати високий генетичний потенціал завезених тварин 
«гальмувало» цілеспрямований породоутворювальний процес формування 
заводської структури породи, виведення консолідованих селекційних до
сягнень (ліній, родин, стад). Імпортне маточне поголів’я і бугаї-плідники 
використовувалися нераціонально. Кожен завезений в Україну плідник за
лишив у середньому по 2,4 сина, що суперечить принципам великомасш
табної селекції, які передбачають максимальне використання в якості бать
ків бугаїв преферентних плідників-поліпшувачів.

Переважна більшість бугаїв-плідників, які використовувалися в по
ліському регіоні, виведено шляхом неспорідненого добору (крос ліній) та 
«схрещуванням» порід чорно-рябого кореня, що призводить до виникнен
ня стихійного інбридингу, часто з небажаними наслідками.

Чорно-ряба худоба західних областей України формувалася в процесі 
довготривалої селекційної роботи, якій передувало схрещування місцевої 
з худобою різних поліпшуючих порід. У створенні популяції чорно-рябої 
худоби західного регіону необхідно виділити декілька етапів. У 30-х роках 
XIX ст. у регіон було вперше завезено худобу остфризької породи (з провін
ції Фрисландії та Остфрисландії), а в 50—70-х роках — перші групи тварин 
голландської чорно-рябої породи. У 1964 р. починають використовувати 
окремих бугаїв голштинської породи. В подальшому на племпідприєм- 
ства було завезено сперму, а потім і плідників голштинської, ншецької, 
британо-фризької і датської чорно-рябих порід. Чорно-ряба худоба зару
біжної селекції мала виражений молочний, сухий молочний та молочно- 
м’ясний (голландська) типи. У 80-ті роки у Львівській області було створе
но репродуктори голландської, датської і німецької чорно-рябої худоби з 
прилиттям крові голштинської породи.

З 1975 по 1995 р. у західному регіоні України використовували голшти- 
нізовану чорно-рябу худобу голландського, західно- та східно-німецького, 
польського, британського, американського та канадського походження.

Методом цілеспрямованого селекційного процесу в нашій країні ство
рено нову українську чорно-рябу молочну породу з п ’ятьма внутрішньопо- 
родними (центрально-східний, поліський, західний, південний і сумський)
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та трьома заводськими (київський, харківський, подільський) типами. Се
ред цих масивів чільне місце займає західний внутрішньопородний тип. На 
даному етапі ведеться цілеспрямована селекційна робота в напрямку по
дальшого його удосконалення та консолідації.

При веденні селекційно-племінної роботи із західним внутрішньопо- 
родним типом основними вимогами до молодняку є інтенсивність їхньо
го лінійного росту та живої маси. Жива маса теличок у 6-місячному віці 
у племінних господарствах області в середньому становить 168—175, у 12- 
місячному — 290—311 та у 18-місячному — 380—415 кг, висота в холці — від
повідно 95—97, 113—115 і 122—125 см. Вік осіменіння телиць 17—18 міс. при 
мінімальній живій масі 380 кг. Для племінних бугайців приріст живої маси 
за добу знаходиться в межах 880—1096 г. Жива маса корів за першу лактацію 
становить 505—520 кг, за другу лактацію — 548—560 та за третю і старше -  в 
межах 595—610 кг. Оптимальна жива маса повновікових корів для західно
го регіону України становить 554—585 кг, оскільки подальше її збільшення 
призводить до зменшення коефіцієнта молочності.

Корови західного внутрішньопородного типу характеризуються екстер’є
ром, властивим молочній худобі, задовільно розвиненою мускулатурою, 
міцним кістяком, добре розвиненою грудною кліткою, об’ємним шлунково- 
кишковим трактом, здатним добре перетравлювати велику кількість корму, 
рівною спиною та правильно поставленими кінцівками.

У племінних господарствах області висота в холці у корів становить в се
редньому 136 см, у спині — 135, у попереку — 136,5, у крижах — 138 і в куль- 
шах — 136 см. Висотні проміри та індекси перерослості (101,85%) і провислості 
(99,89%) показують, що корови мають рівну спину, добре розвинену грудну 
клітку. Глибина грудей становить 76 см, ширина грудей — 50 см, грудний і та- 
зогрудний індекси — 65,9 і 87,4% відповідно. Індекси формату, костистості, 
збитості, округлості ребер, високоногості та грудний вказують на екстер’єрно- 
конституційний молочний тип цих тварин. Корови мають добре виражений 
індекс статі, крупні (індекс масивності 148,4%) і вирізняються пропорційно 
розвиненим тулубом, з глибокими середньої ширини грудьми, широким по
переком, спиною та крижами (тазогрудний індекс 87,4%, формат таза 92,1%). 
У них добре виражений тип (індекс вираженості типу 29,0%). Тварини об’ємні 
— умовний об’єм тулуба становить 458,4%. Індекси масивності за Дюрстом, 
важковаговості, широтний і масометричний показують, що корови західного 
внутрішньопородного типу гармонійно розвинуті як за живою масою, так і за 
лінійними промірами. Лінійні проміри молочної залози показують, що твари
ни мають добре розвинуте вим’я. Обхват вим’я у корів племінних господарств 
становить у середньому 145 см, довжина — 43 і ширина — 36 см. У корів ванно- 
подібна форма молочної залози становить 31%, чашоподібна — 69%. Тварини 
мають добре розвинуті дійки. Циліндрична форма дійок встановлена у 79%, 
конічна — у 21% корів. Швидкість молоковіддачі у первісток коливається від 
1,49 до 1,98 кг/хв.

Маточне поголів’я західного внутрішньопородного типу має добрий ге
нетичний потенціал для прояву високої молочної продуктивності. Однак 
через недостатню годівлю, низьку якість кормів, порушення зоогігієнічних 
умов утримання і догляду їхній генетичний потенціал за надоєм реалізуєть
ся лише на 50—60%. Надій високопродуктивних корів за першу лактацію
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становить у середньому 5717 кг, за другу — 6312, за третю — 6829 і за най
вищу — 7318 кг, вміст жиру в молоці — відповідно 3,99; 4,15; 4,15 і 4,08% та 
кількість молочного жиру — 228; 262; 283 і 299 кг. Коефіцієнт молочності за 
першу лактацію становив 1118, другу — 1152 і за третю — 1143.

Надій корів зростав із збільшенням частки спадковості за голштинською 
породою до 75%. Подальше збільшення кровності за голштином до зрос
тання надоїв не призводить.

Аналіз молочної продуктивності по місяцях лактації показує, що найвищі 
надої спостеріїдлися на другому місяці лактаційного періоду. За першу лакта
цію вони становлять 12,3%, за другу — 12,6, третю — 12,7 і за найвищу — 12,2% 
загального надою за лактаційний період. У подальшому спостерігається спад 
лактаційної діїиіьності. Аналіз хімічного складу молока показує, що в серед
ньому за лактацію суха речовина в молоці становить 12,7%, вміст жиру — 4,15, 
білка — 3,5, в тому числі казеїну — 2,8, білків сироватки — 0,7, СЗМЗ — 8,6%, 
білка на 100 гжиру — 84,3 г, вихід молочного жиру разом з молочним білком — 
470 кг.

Тварини західного внутрішньопородного типу мають високі м’ясні якос
ті. Контрольний забій бугайців у 15-місячному віці показав, що при перед- 
забійній масі 455,6 кг, маса туші становила 259,6, маса внутрішнього жиру
— 8,5, забійна маса — 268,1 кг, вихід туші — 57,0%, забійний вихід — 58,9%. 
Вихід м’якоті становив 79,1%, кісток— 19,3, сухожилок і хрящів— 1,6%, ви
хід м’якоті на 1 кг кісток — 4,10 кг. Біоконверсія поживних речовин корму в 
їстівні частини була високою: сухої речовини — 2,1%, протеїну — 14,8 і об
мінної енергії — 4,7%, а для формування туші — відповідно 1,6; 12,5 і 3,5%.

Відтворювальна здатність тварин є однією з найважливіших ознак, оскіль
ки значною мірою впливає на їхню продуктивність, а отже — і на економічну 
ефективність молочного скотарства. Тривалість сухостійного, сервіс- і між- 
отельного періодів у корів західного внутрішньопородного типу української 
чорно-рябої молочної породи у племінних господарствах у середньому ста
новить: І лактація — сервіс-період — 116,7 днів, МОП — 317,1 дня; II лактація
— сухостійний період — 64,0 днів, сервіс-період — 110,9, МОП — 394,0 дня, III 
лактація — відповідно 74,0; 113,9 і 398,6 та найвища — 80,4; 115,8 і 399,7 дня.

Маточне поголів’я західного внутрішньопородного типу представле
не здебільшого тваринами ліній голштинської й української чорно-рябої 
молочної породи. Найбільш чисельними є лінії В.Б.Айдіала 1013415, Р 
Соверінга 198998, М.Чіфтейна 95679, Чіфа 1427381, С.Т.Рокіта 252803, 
П.Бутмейкера 1450228.

При веденні селекційно-племінної роботи із західним внутрішньопо- 
родним типом у племінних господарствах області застосовували індивіду
альний підбір бугаїв. У кожній лінії використовували один-два плідники, 
оцінені за якістю нащадків як поліпшувачі з великою перевагою. Кожного 
бугая використовували два роки. Консолідація і накопичення в популяції 
типу бажаних ознак здійснювалось шляхом посиленого відбору тварин. 
Племінна цінність бугаїв-поліпшувачів за надоєм, залежно від присвоєної 
їм категорії, знаходилась у межах 165 — 800 кг молока.

Крім української чорно-рябої, в сільгосппідприємствах Полісся, які 
межують із зоною Лісостепу, розводять тварин української червоно-рябої
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молочної породи. Ця порода виведена методом відтворного схрещування 
корів симентальської породи з червоно-рябими голштинськими бугаями і 
затверджена як нове селекційне досягнення наказом Мінсільгосппроду Укра
їни в 1993 р. Генетичний потенціал молочної продуктивності корів становить 
6500—7500 кг молока, жива маса дорослих корів 630—680 кг.

Порівняльна оцінка корів-первісток української чорно-рябої та червоно- 
рябої молочних порід в умовах контрольно-випробувального корівника 
приватної агрофірми «Єрчики» Житомирської області показала, що твари
ни першої породи переважали червоно-рябих ровесниць за надоєм за 305 
днів лактації на 196 кг молока. Проте за продукцією молочного жиру пе
ревага чорно-рябих первісток була незначною і недостовірною, оскільки 
вони помітно поступалися червоно-рябим ровесницям за жирномолочніс
тю (на 0,11%, Р<0,01) (табл. 6.5).

Таблиця 6.5. Молочна продуктивність корів-первісток новостворених порід

Показники

ПоіЗОДИ РІЗНИЦЯ

українська чорно- 
ряба молочна 

(п=520)

українська червоно- 
ряба молочна 

(п=Т18)
(г>=637)

Надій за 305 днів лактації, кг 4555 4359 + 196*
Вміст жиру в молоці, % 3,92 4,03 -0,11**
Молочний жир, кг 176,4 176,5 -0,1
Вміст білка в молоці, % 3,06 3,07 -0,01
Молочний білок, кг 139,3 133,9 +5,4*
Молочний жир і білок, кг 315,7 309,3 +6,4
Відносна молочність, кг 851 895 -44*

* Р<0,05; ** Р<0,01.

Разом із тим у багатьох селянських господарствах поліської зони, які займа
ються розведенням малочисельних української білоголової та червоної поль
ської порід, найкраще пристосованими до незадовільних, часто екстремальних, 
умов годівлі й утримання, виявилися тварини цих порід, забезпечуючи селян
ські родини молоком і яловичиною.

З метою поліпшення генофонду симентальської породи в сільгосппідпри
ємствах Прикарпаття, які мають міцну кормову базу, доцільно застосовувати 
метод прилиття крові червоно-рябих голштинів, що дасть змогу підвищити 
надої та поліпшити технологічні показники вим’я. Проте тут потрібно об
межитися лише кращими сільгосппідприємствами.

У передгірній і гірських зонах Карпат (Сколівський, Старосамбірський, 
Турківський, частково Самбірський та Жидачівський райони) потрібно по
ряд із молочними стадами використовувати подвійну продуктивність, висо
ку резистентність і пристосованість симентальської худоби для формування 
м’ясних стад та розвитку м’ясо-молочного скотарства.

Тривалий селекційний процес щодо поліпшення чорно-рябої худоби на
сиченням кров’ю високопродуктивної голштинської породи завершився ство
ренням західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молоч

498



ної породи. Для здійснення цього процесу в регіоні було створено репродуктори 
імпортного поголів’я німецької, голландської та датської селекцій. Основна се
лекційна робота велася шляхом впливу на маточне поголів’я місцевої чорно- 
рябої худоби висококласних бугаїв голпггинської породи, в основному північ
ноамериканської й німецької селекцій.

Оцінка та аналіз створення кращих провідних селекційних стад показали, 
що в західному внутрішньопородному типі виділяються молочний міцний, 
комбінований і молочний сухий екстер’єрні типи. Науково-виробничими 
дослідженнями встановлено, що економічно виправданими й кращими 
для використання є молочний міцний і комбінований типи. Тому подаль
ший селекційний процес із чорно-рябою породою в регіоні спрямований 
на створення та консолідацію у внутрішньопородній структурі нової попу
ляції цих двох перспективних типів і затвердження їх у провідних племін
них господарствах, як заводських.

Найважливішою проблемою при розведенні порід у поліській зоні та за
хідному регіоні є відсутність цінних бугаїв-плідників, розв’язання її — за
вдання державної ваги.

Створення власної племінної бази. Подальший розвиток аграрного сектору 
держави на засадах ринкової економіки та розпаювання землі потребує нового 
підходу до організації племінної роботи. Наказом Міністерства аграрної полі
тики України та Української академії аграрних наук № 215/66 від 17.07.2001 р. 
затверджено «Положення про присвоєння відповідних статусів суб’єктам 
племінної справи у тваринництві». Зокрема, у молочному (і м’ясному) ско
тарстві основними суб’єктами племінної справи є племінний завод, племін
ний репродуктор, селекційний центр, підприємство (об’єднання) з племінної 
справи, контрольно-випробувальна станція, підприємство (лабораторія) з ге
нетичного контролю, підприємство (лабораторія) з трансплантації ембріонів, 
підприємство (лабораторія) з оцінки якості тваринницької продукції.

Усі суб’єкти племінної справи в тваринництві у своїй діяльності керують
ся Законами України «Про племінну справу у тваринництві», «Про ветери
нарну медицину», іншими законами та нормативно-правовими актами.

Така організація племінної справи незалежно від форм власності її 
суб’єктів дає можливість централізувати управління племінною роботою, 
розробляти і впроваджувати у виробництво програми великомасштабної 
селекції, використовувати найновіші досягнення популяційної генетики та 
біотехнології, надавати цілеспрямовану адресну державну фінансову під
тримку відповідним суб’єктам племінної справи. У зазначеному положенні 
чітко сформульовано сфери діяльності й функції кожного суб’єкта племін
ної справи, регламентуються його роль і місце в загальній системі племін
ної роботи. Зазначене положення діє на всій території України, в тому числі 
у поліському та прикарпатському регіонах.

Водночас іншим положенням про відповідність суб’єктів племінної справи 
у тваринництві переглянуто вимоги до племінних заводів і племінних репро
дукторів з огляду на те, що вони можуть знаходитись у приватному секторі.

Для великої рогатої худоби молочно-м’ясних порід встановлено міні
мальні вимоги до племінних заводів і репродукторів (табл. 6.6).
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Таблиця 6.6. Мінімальні вимоги до племінних заводів і племінних 
репродукторів молочної худоби

Вимоги до
Основні положення племзаводів плем-

репродукторів
Кількість корів, гол. 100 зо
Частка корів чистопородних і IV покоління, % 90 60
Частка маточного поголів’я класів, %: 

«еліта-рекорд» та «еліта» 70 _
першого і вище - 100

Продукція молочного жиру за лактацію до стан
дарту породи,% 130 ПО
Середній вміст жиру в молоці, % Стандарт породи
Вихід телят від 100 корів, гол. 85 80
Реалізація на 100 корів, гол.: 
бугайців 5 _
телиць, нетелей, первісток 10 5

Поголів’я корів у селекційній групі з надоєм 
6000 кг молока і вище, % 10 _

Встановлення вимог до суб’єктів племінної служби дало змогу збільши
ти в зоні Полісся та західному регіоні кількість племінних заводів і племін
них репродукторів, які є джерелом генетичної інформації для сільгосппід
приємств, що займають у системі селекції підпорядковане положення, тобто 
для виробників товарної продукції.

Створення інших суб’єктів племінної служби (племоб’єднання, контроль
но-випробувальні станції, лабораторії з генетичного контролю, трансплан
тації ембріонів, оцінки якості тваринницької продукції) докорінно змінило 
її основні функції. Мережу суб’єктів племінної служби створено для надан
ня безпосередньої матеріально-технічної та науково-консультативної допо
моги товаровиробникам різних категорій і форм власності.

Науково обґрунтоване використання світового генофонду кращих спеціалі
зованих порід. Популяція молочної худоби поліської зони і прикарпатського 
регіону відкрита для міграції генетичного матеріалу — племінних тварин, 
сперми плідників, ембріонів. Такий підхід забезпечує в умовах велико
масштабної селекції одержання щорічного генетичного прогресу за надоєм 
на рівні 40—50 кг молока від кожної корови.

В Україні максимального використання набула голштинська порода. 
Поліська зона і західний регіон не є винятком. Проте слід пам’ятати, що 
ефективність використання чистопородних голштинських бугаїв північно
американської селекції залежить від молочної продуктивності стад та кор- 
мозабезпечення, а також від племінної цінності плідників.

За угазальненими нами результатами наукових досліджень, різниця за 
надоєм на користь напівкровних первісток порівняно з чорно-рябими ро
весницями становила 200—1000 кг молока (табл. 6.7).
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Таблиця 6 .7. Ефективність використання голштинських бугаїв-плідників

Рівень годівлі, ц к.од. 
на середньорічну корову Надій по стаду, кг Перевага на користь 

У2-кровних тварин, кг
60-65 Понад 5000 700-1000
50-60 4500-5000 400-600
40-50 3500-4000 200-300
До 40 Менше 3000 -

Відомо, що у наступних поколіннях (3/4-, 7/8-кровні й т.д.) ефект гете
розису згасає і темпи приросту надою сповільнюються.

Проведені нами дослідження у провідних племзаводах північно-поліського 
регіону (дослідні господарства Інституту сільського господарства Полісся 
НААН України «Рихальське» і «Грозинське», ПАФ «Єрчики» Житомирської 
області) показали, що «голштинізація» призводить до стрімкого підвищення 
масових і лінійних габаритів тулуба, молочної продуктивності, покращання 
морфофункціональних властивостей вим’я при одночасному погіршенні від
творної здатності корів-первісток. За узагальненими результатами трьох гос
подарств, різниця між тваринами крайніх генотипів (25,1—37,5 і 87,6—100% 
за голштином) становила на користь висококровних і чистопородних за на
доєм 869 кг, продукцією молочного жиру 31,4, відносною молочністю 123 кг, 
обхватом вим’я 17,2 см, умовним об’ємом вим’я 4,2 л, швидкістю молоко
віддачі 0,11 кг/хв (Р<0,01—0,001) при одночасному достовірному збільшенні 
сервіс- і міжотельного періодів та зменшенні коефіцієнта відтворної здат
ності (від 0,95 до 0,83, Р<0,001). У племзаводі ДГ «Рихальське» підвищення 
спадковості корів за голштинською породою на 1% супроводжувалось зрос
танням надоїв їх за 305 днів лактації на 12 кг.

Одержані результати свідчать про доцільність диференційованого вико
ристання тварин голштинської породи залежно від рівня і повноцінності 
годівлі. У зв’язку з цим особливого значення набуває проблема вирощуван
ня високоцінних бугаїв-плідників із структурою генотипу, передбаченою 
програмами створення нових молочних порід, оскільки подальше безсис
темне використання чистопородних голштинських плідників може при
звести до небажаних результатів.

Перспективні екстер’єрно-конституційні та виробничі типи молочної 
худоби. Використання зарубіжних генетичних ресурсів при вдосконаленні 
новостворених селекційних досягнень, зокрема найпоширенішої в зоні По
лісся та Прикарпаття української чорно-рябої молочної породи, супрово
джується певним ризиком через невідповідність між генотипом і середови
щем. Тому використання генофонду худоби власних племінних заводів та 
репродукторів набуває важливого значення. Особливу увагу слід звернути 
на консолідацію бажаного типу чорно-рябої породи в активній її частині, 
оскільки він при застосуванні принципів великомасштабної селекції має бути 
надбанням сільгосппідприємств, які займають в ієрархії генетичної структури 
популяції підпорядковане положення.

Відомо, що основною селекційною ознакою для досягнення перспектив
них показників у молочному скотарстві є надій. Проведені нами досліджен-
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ня в дослідному господарстві «Рихальське» Житомирської області показали, 
що ця ознака тісно пов’язана з екстер’єрно-конституційним типом і розви
тком інших ознак. Коефіцієнт кореляції між надоєм за 305 днів лактації та 
22 іншими селекційними ознаками коливався в широких межах — від -0,25 
до +0,98 (табл. 6.8).
Таблиця 6.8. Зв’язок надою з іншими селекційними ознаками корів племзаводу

Д Г  «Рихальське»(п =302—330)

Ознака
Коре
ляція

г
Ознака

Коре
ляція

г
Вміст жиру в молоці, % -0,13 Індекс ейрисомії-лептосомії, % +0,12
Кількість молочного жиру, кг +0,96 Екстер’єрно-конституційний індекс 0,00
Відносна молочність, кг +0,80 Довжина вим’я, см +0,14
Жива маса, кг +0,13 Ширина вим’я, см +0,02
Висота в холці, см +0,26 Обхват вим’я, см +0,16
Обхват грудей, см +0,12 Глибина вим’я, см +0,17
Ш ирина грудей, см +0,01 Умовний об’єм вим’я, л +0,12
Глибина грудей, см +0,11 Вік першого отелення, міс. +0,01
Коса довжина тулуба, см +0,18 Тривалість сервіс-періоду, дні +0,25
Ш ирина в клубах, см +0,06 Тривалість міжотельного періоду, дні +0,24
Коса довжина заду, см +0,15 Коефіцієнт відтворної здатності -0,25

У 20 випадках спостерігалася пряма кореляція, у двох (жирномолоч
ність, коефіцієнт відтворної здатності) — зворотна. У 17 випадках коефіцієнт 
кореляції статистично достовірний (Р < 0,05—0,001), що пояснюється зна
чною чисельністю обстежених корів (понад 300 гол.).

Наведені в таблиці результати свідчать про те, що збільшення масових 
і лінійних промірів тіла, розмірів та об’єму вим’я сприятиме подальшому 
підвищенню молочності корів. Між надоєм і живою масою існує криволі
нійний зв’язок. Подальше збільшення маси корів шляхом «нарощування» 
м’язової тканини та нагромадження внутрішнього жиру призводить до при
гнічення молочної домінанти. Настання антагонізму між надоєм і масою при 
зростанні останньої зумовлено екстер’єрно-конституційним типом тварин. 
У спеціалізованих молочних порід, жива маса яких збільшується переважно 
завдяки зростанню лінійних промірів, антагонізм між молочною і м’ясною 
домінантами практично відсутній. Переконливим підтвердженням цього є 
жива маса голштинських повновікових корів (650—700 кг).

У практиці молочного скотарства широко використовують відбір тварин 
за виробничими типами. Господарсько-корисні ознаки корів активної час
тини чорно-рябої породи північно-поліського регіону різних виробничих 
типів, визначених за методикою М.В. Казаровця (1999), при їхньому орі
єнтовному співвідношенні 1:2:1 (варіаційна крива нормального розподілу), 
істотно відрізняються (табл. 6.9).
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Таблиця 6.9. Параметри корів різних виробничих типів

Виробничі типи
Основні показники молочний

(п=662)
наближений 
до молочного 

(п=1438)
молочно-м’ясний

(п=750)
Жива маса, кг 484,5 488,5 515,7
Висота в холці, см 130,2 127,5 127,1
Обхват грудей, см 193,9 190,7 190,8
Коса довжина тулуба, см 150,0 148,0 147,5
Габаритні розміри, см 474,1 466,1 465,4
Індекс довгоногості, % 47,9 46,9 46,4
Індекс ейрисомії-лептосомії, % 292,9 288,3 279,9
Надій за 305 днів, кг 5359 4098 3198
Жирномолочність, % 4,01 3,81 3,55
Молочний жир, кг 213,8 155,6 112,3
Відносна молочність, кг 1102 796 548
Обхват вим’я, см 125,4 118,3 110,5
Умовний об’єм вим’я, л 17,0 14,3 12,0
Добовий надій, кг 22,6 19,4 16,8
Швидкість молоковіддачі, кг/хв 1,68 1,54 1,45
Тривалість сервіс-періоду, дні 158,3 125,4 111,7
Коефіцієнт відтворної здатності 0,86 0,93 0,97

При загальному векторі «молочний-»молочно-м’ясний тип» спостеріга
ється збільшення живої маси, широтних промірів тулуба, зменшення висоти 
в холці, обхвату грудей, косої довжини тулуба, габаритних розмірів. Водно
час зменшуються індекси довгоногості та ейрисомії-лептосомії. Тобто, корів 
молочного типу відносять до тварин «довгих ліній», молочно-м’ясного — на
ближаються до худоби комбінованого напрямку продуктивності.

Істотно знижуються надої корів, продукція молочного жиру і відносна мо
лочність. Зокрема, останній показник у корів молочного типу становить 1102 кг 
молока 4%-ї жирності, що свідчить про їхню високу конкурентоспроможність.

Зменшуються габаритні розміри вим’я, добовий надій і швидкість моло
ковіддачі. Відтворна здатність, навпаки, покращується: зменшується три
валість сервіс-періоду та збільшується коефіцієнт відтворної здатності. У 
переважній більшості випадків різниця між показниками крайніх вироб
ничих типів високодостовірна.

Селекційно-генетичні дослідження молочних стад 5 племзаводів північно- 
поліського регіону («Кожанський», ДГ «Грозинське», ДГ «Нова Перемога», 
ДГ «Рихальське», ПАФ «Єрчики») дали можливість встановити оптимальний 
(бажаний) тип корів-первісток та повновікових тварин на найближчі 5—10 
років: жива маса — відповідно 510—520 і 600—620 кг, висота в холці — 131—132 
і 134—135 см, коса довжина тулуба — 150—155 і 160—165 см, надій за 305 днів 
лактації — 5000—5500 і 5500—6000 кг молока, жирномолочність — 3,8—4,0%, 
білковомолочність — 3,3—3,4%, відносна молочність — 900—1100 кг, обхват 
вим’я — 120—125 і 126—130 см, умовний об’єм вим’я — 15—16 і 17—20 л, швид
кість молоковіддачі — 1,6—2,0 кг/хв, вік 1-го отелення — 27—29 міс., коефіці
єнт відтворної здатності — 0,95—1,05.
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Використання високоцінних бугаїв-плідників. Разом з тим екстер’єрно- 
конституційні, господарсько-корисні і біологічні показники корів-первісток 
у межах екстер’єрно-конституційних і виробничих типів за останні 50—60 
років значно еволюціонували в напрямку поліпшення.

Ці зміни відбулися, насамперед, у результаті впливу генетичних факторів. 
Про це свідчить породна структура ліній і бугаїв-плідників в обстежених нами 
племзаводах, котра, по суті, відображає динаміку і принципи породоутворен
ня, характерні як для північно-поліського регіону, так і для держави в цілому.

У зазначених вище господарствах регіону нами оцінено 110 бугаїв- 
плідників, які найінтенсивніше використовувалися упродовж післявоєнного 
періоду Оцінені бугаї за генотипами (часткою спадковості вихідних порід) 
характеризуються значною різноманітністю: 39 з них належать до чисто
породних голштинських, 25 — до голландських, 8 — до остфризьких, 2 -  до 
естонських, решта — до різних помісей з голландською і голштинською по
родами. Ця різноманітність має певну спрямованість. У ній чітко простежу
ється післявоєнний процес породоутворення в північно-поліському регіоні 
України: від «остфриза» до «голштина».

Обстежені бугаї-плідники належать до 29 генеалогічних і заводських лі
ній (табл. 6.10).

Таблиця 6.10. Належність оцінених бугаїв-плідників до ліній
Групи ліній 

за походженням Назва ліній Оцінено бугаїв
гол. %

і 2 3 4
Остфризькі Марта 358 3 2,73

Танталуса СГ-0015 2 1,82
Лінтяя КГ-3 3 2,73

Швецькі Кляйне Адема 11-21047 1 0,91
Естонські Ліндберга Н 2363 1 0,91

Пярта Н 2505 2 1,82
Хероса Н 4394 1 0,91

Голландські Аннаса Адема 30587 15 13,63
Хільтьєса Адема 37910 5 4,54
Рудольфа Яна 34558 4 3,64
Доуве 41204 3 2,73
Роттерда Пауля Сіккема 260079 2 1,82

Голштинські МЧ-Осборндейл Айвенго 1189870 4 3,64
МЧ-Фонд Метта 505096 3 2,73
МЧ-Ханновера Ред 502304 3 2,73
Віс Айдіала-Пакламар Бутмейкера 502044 1 0,91
Рефлекшна Соверінга 198998 5 4,54
РС-Чіфа 502027 4 3,64
РС-Валіанта 502383 2 1,82
ВБА-Елевейшна 502043 10 9,08
ВБА-Старбака 503327 7 6,35
ВБА-Пакламар Астронавта 502029 3 2,73
Інка Супрім Рефлекшна 121004 1 0,91
Сейлінг Трайджун Рокіта 252803 8 7,27
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Закінчення табл. 6.10
1 2 3 4

Створені в Україні Класса КГ-40 7 6,36
Дилле Готфріда КГ-56 4 3,64
Принца Ролланда ХГ-23 3 2,73
Дубка КЧП-144 2 1,82
Султана ХГ-5 1 0.91

Разом ПО 100

Примітка: МЧ, РС, ВБА — вихідні голштинські генеалогічні лінії Монтвік Чіф- 
тейна, Рефлекшн Соверінга, Віс Бурке Айдіала.

Відомі вітчизняні вчені (Кулешов П.М., Іванов М.Ф., Кисловський Д.А., 
Ейснер Ф.Ф. та ін.) у своїй творчій праці використовували «золоте» прави
ло: «хороші генотипи слід шукати серед хороших фенотипів». Цей принцип 
має безпосереднє відношення до відбору тварин за походженням.

Оцінені за якістю нащадків бугаї-плідники походять від високопродук
тивних матерів: надій за кращу лактацію 7714 кг молока жирністю 4,15%, 
або 320,3 кг молочного жиру.

Проте найважливішою ланкою у програмах великомасштабної селекції є 
оцінка за якістю нащадків і максимальне використання бугаїв-поліпшувачів.

Достовірність оцінки бугаїв-плідників залежить від чисельності в їхньо
му потомстві лактуючих дочок та співвідношення між дочками і ровесни
цями. Нами використано інформацію про молочну продуктивність 4678 
дочок бугаїв, які закінчили першу лактацію. В середньому на 1 плідника 
припадає 42 дочки, а їхнє відношення до ровесниць становить 1 : 5.

Середній надій дочок-первісток перевірених бугаїв-плідників сягнув 
3726 кг молока жирністю 3,76%. Найпродуктивнішими за рівнем продук
тивності потомства є бугаї, які належать до голштинської породи, що свід
чить про її високий генетичний потенціал.

Проте фенотипічні показники дочок залежать значною мірою від фак
торів зовнішнього середовища. Тому надійнішим критерієм їхньої оцінки є 
індекси племінної цінності. За обома ознаками вони коливались у широких 
межах: за надоєм — від -466 до +1514 кг, за жирномолочністю — від -0,144 до 
+0,152%. Розподіл оцінених бугаїв-плідників за індексами племінної цін
ності наведено у табл. 6.11.

Перевага за обома ознаками належить чистопородним і висококровним 
голштинським плідникам. Тому використання їх при достатньому рівні го
дівлі потомства забезпечить подолання споконвічної оберненої кореляції 
«надій — жир».

У гірших умовах годівлі й утримання (племзаводи «Кожанський», ДГ 
«Нова Перемога») фенотипічні і генетичні відмінності між тваринами за 
селекційними ознаками згладжуються, про що свідчать дані щодо розподі
лу бугаїв-плідників за племінними категоріями: до поліпшувачів за надоєм 
віднесено 29 плідників (26,4%), за жирномолочністю — 23 (20,9%), до абсо
лютних поліпшувачів — лише 5 бугаїв (табл. 6.12). Найбільше поліпшувачів 
виявлено серед плідників голштинської породи.
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Таблиця 6.11. Розподіл оцінених бугаїв-плідників за індексами племінної
цінності

За надоєм дочок, кг За жирномолочністю дочок, %
класи ГОЛІВ % класи ГОЛІВ %

-500-599,9 1 0,9 -0,140-0,159 1 0,9
-400-499,9 2 1,8 -0,120-0,139 — —

-300-399,9 4 3,6 -0,100-0,119 2 1,8
-200-299,9 4 3,6 -0,080-0,099 1 0,9
-100-199,9 14 12,7 -0,060-0,079 3 2,7

0-99,9 34 30,9 -0,040-0,059 7 6,4
0+99,9 28 25,6 -0,020-0,039 19 17,3

+ 100+199,9 12 10,9 0-0,019 19 17,3
+200+299,9 7 6,4 0+0,019 32 29,1
+300+399,9 2 1,8 +0,020+0,039 12 10,9
+400+499,9 1 0,9 +0,040+0,059 8 7,3

+500 і більше 1 0,9 +0,060+0,079 1 0,9
+0,080+0,099 2 1,8
+0,100+0,119 2 1,8
+0,120+0,139 —

+0,140+0,159 1 0,9
Разом ПО 100 Разом ПО 100

Таблиця 6.12. Розподіл оцінених бугаїв-плідників за категоріями племінної
цінності

Категорії за надоєм
Категорії за жирномолочністю Разом

Б1 Бз Н п гол. %
А, — — — 7 2 9 8,18
А, - - 1 2 - 3 2,73
А3 1 1 2 11 2 17 15,46
Н 2 4 5 33 7 51 46,36
П — 3 4 17 6 зо 27,27

Всього: гол. 3 8 12 70 17 110 —

% 2,73 7,27 10,91 63,63 15,46 — 100

Використання методу розведення за лініями. Вітчизняними вченими (Іва
нов М.Ф., Кравченком. А., КисловськийД.А., ОвсянніковО.І., ЕйснерФ.Ф., 
Вінничук Д.Т. та ін.) опрацьовано методи розведення тварин за лініями. Ро
бота з лініями триває, як правило, 4—5 поколінь, з окремими 6—8. Надалі 
тварини ліній, за відсутності цілеспрямованої селекції та імуногенетичного 
контролю, втрачають генетичну подібність з родоначальниками, а сама лінія 
— свою специфічність. Заводська лінія за таких умов перетворюється у фор
мальну, генеалогічну. Генетичний потенціал продовжувачів останніх може 
бути реалізованим шляхом створення на їхній основі нових заводських ліній. 
Так відбувається розведення за лініями у замкнутих популяціях.

У сучасних умовах необмеженої масової міграції генетичного матеріа
лу принцип «замкнутості» популяції постійно порушується. Це стосується
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повною мірою північно-поліської популяції молочної худоби чорно-рябої 
породи. Тому у відкритих популяціях у першу чергу приділяється увага 
максимальному використанню преферентних плідників, а сам принцип 
лінійного розведення спрямований на упорядкування племінного підбору, 
уникнення в товарному скотарстві близьких інбридингів та на використан
ня через помірний інбридинг генетичних задатків найцінніших плідників.

В обстежених племзаводах північно-поліського регіону протягом останніх 
50 років використовувались бугаї-плідники 25 основних ліній остфризької, ес
тонської, голландської та голштинської порід, а також ліній, створених у маси
ві української популяції чорно-рябої породи. Серед голштинських ліній най
більшого поширення набули створені на основі генеалогічних ліній нові лінії 
преферентних плідників: Осборндейл Айвенго, Фонд Метга, Чіфа, Валіанта, 
Елевейшна, Старбака та ін.

Продуктивність корів ліній коливалась у широких межах: за надоєм — 
від 3189 до 4745 кг молока, жирномолочністю — від 3,17 до 3,97%; за ге
нетичною перевагою — відповідно від -334,4 до +372,8 кг та від -0,039 до 
+0,095% (табл. 6.13).

Таблиця 6.13. Племінна цінність ліній чорно-рябої породи у племзаводах 
північно-поліського регіону

Назва ліній

Чисельність Продуктивність Генетична пере
вага В

корів
лінії

ровес
ниць

корів Л ІН ІЇ ровесниць
надій,

кг
%

жиру
на
дій,
кг

%
жиру

за на
доєм, 

кг
за вмістом 
жиру, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Марта 73 99 4036 3,17 4131 3,24 -6,31 -0,039
Танталуса СГ-0015 64 101 4290 3,19 3985 3,17 +209,1 +0,025
Лінтяя КГ-3 164 269 3337 3,32 3556 3,31 -18,0 +0,095
Остфрізи, разом ЗОЇ 469 3709 3,26 3770 3,26 +28,6 +0,050
Пярта Н 2505 95 251 3729 3,32 3548 3,29 +47,8 +0,064
Хероса Н 4394 64 237 3932 3,26 3558 3,26 +34,6 -0,015
Естонські, разом 159 488 3804 3,3 3553 3,28 +46,7 +0,040
Аннаса Адема 503 1754 3275 3,71 3320 3,62 +46,3 +0,002
Хільтьєса Адема 145 936 3494 3,81 3671 3,83 -126,7 +0,006
Рудольфа Яна 148 497 3660 3,78 4159 3,97 +60,2 -0,019
Доуве 41204 112 1011 3284 3,68 3158 3,69 + 124,4 +0,026
Голландські, разом 908 4145 3374 3,73 3503 3,78 -211,7 -0,021
МЧ-Осборндейл
Айвенго 167 858 4009 3,91 4211 3,95 +27,5 -0,007
МЧ-Фонд Метта 155 1363 4098 3,81 4353 3,83 +84,4 +0,011
МЧ-Ханновера 72 449 4745 3,95 4708 3,88 +372,8 +0,018
ВА-Пакламар
Бутмейкера 49 332 3657 3,97 4050 3,98 -122,6 -0,003
Рефлекшна Соверінга 188 976 3824 3,79 4070 3,82 +45,9 +0,042
РС-Чіфа 286 1192 4172 3,94 4434 3,93 -201,5 0,000
РС-Валіанта 225 1198 3806 3,88 4314 3,95 + 178,4 -0,005
ВБА-Елевейшна 728 1345 4382 3,94 4136 3,97 + 170,3 -0,037
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Закінчення табл. 6.13
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ВБА-Старбака 462 776 4547 3,94 4400 3,89 -334,4 +0,007
В БА- Пакл.Астр. 
Сейлінг Трайджун

94 1398 4021 3,92 4121 3,93 + 116,8 +0,032

Рокіта 330 1203 3797 3,89 4018 3,94 -113,5 -0,003
Інка Сюпрім 
Рефлекшна 62 310 3397 3,67 3171 3,68 + 185,1 +0,020
Голштинські, разом 28 1 8 11409 4161 3 ,9 0 42 0 9 3 ,9 2 + 2 3 4 ,9 -0 ,057
Класа КГ-40 293 1127 3189 3,65 3205 3,66 -10,2 +0,001
Ділле Готфріда 380 949 3225 3,63 3235 3,69 -61,7 +0,035
Принца Роланда 293 787 3253 3,71 3227 3,63 -19,1 +0,042
Дубка КЧП-144 192 802 3339 3,79 3255 3,8 -65,2 -0,017
Українські, разом 1104 36 6 5 3241 3 ,6 8 32 2 9 3 ,6 9 -3 7 ,4 + 0 ,0 1 9

Потомство бугаїв-плідників остфризьких ліній, які використовувались 
в перші роки післявоєнного періоду, характеризується низькою жирно
молочністю. Від корів-первісток остфризьких ліній отримано по 3770 кг 
молока жирністю 3,26%. Подальше інтенсивне використання бугаїв нових 
голландських ліній (Аннаса Адема, Хільтьєса Адема, Рудольфа Яна та ін.) 
призвело до подальшого зниження надою корів (до 3374 кг) при значному 
підвищенні жирномолочності (до 3,73%).

Новостворені в Україні голландизовані лінії (Класа, Ділле Готфріда, 
Принца Ролланда, Дубка) виявилися за продуктивністю не кращими за гол
ландські. Середній надій 1104 корів-первісток цих ліній становив 3241 кг 
молока жирністю 3,68%.

Значне зростання продуктивності одержано в результаті використан
ня, починаючи з 1980 р., чистопородних і висококровних бугаїв-плідників 
голштинських ліній. Від їхніх дочок-первісток отримано за 305 днів лакта
ції по 4161 кг молока жирністю 3,90%. Генетична перевага за надоєм голш
тинських ліній становила +234,9 кг молока при одночасному погіршенні 
жирномолочності (-0,057%).

Система вирощування ремонтних телиць. Система передбачає максималь
не збереження їх (втрати не більше 5%), що дає змогу проводити оцінку 
і відбір корів-первісток за власного продуктивністю в умовах контрольно- 
селекційного корівника, а також інтенсивне вирощування голштинсько- 
чорно-рябих телиць із тим, щоб їхня жива маса в 6 міс. становила 170—175 кг, 
у 12 — 280—285, у 18 — 380—385, у 24 міс. — 465—470, після першого отелення 
— 490—500 кг.

Найвідповідальнішим є період 0—12 міс., наприкінці якого тварини за біль
шістю лінійних промірів досягають 75% габаритів повновікових корів. При 
живій масі корів 600— 650 кг за весь період вирощування (до 24-місячного віку) 
середньодобовий приріст ремонтного молодняку має бути 600—650 г, у тому 
числі до одного року — 700—750, від одного до двох років — 500—550, нетелей в 
останній період тільності — 750—800 г. Для одержання гарантованих приростів 
від народження до отелення у 27-місячному віці тваринам потрібно згодову
вати на одну голову 55—60 ц сухої речовини, 48—50 ц к.од. і 500—510 кг пере
травного протеїну.
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За схемою годівлі ремонтним телицям до 6-місячного віку необхідно згодо
вувати при різних варіантах 400—600 кг незбираного молока (приблизно 10% 
живої маси матері), збираного — 600—800 кг, сіна — 200—260, силосу — 260—300, 
коренеплодів — 160—180, трави влітку — 1400—1600, концкормів — 180—220 кг.

Телиць 6—15-місячного віку утримують безприв’язно, по 25—30 гол. у гру
пі. Оптимальна температура в приміщенні 12—15°С, відносна вологість — 
75%. У стійловий період їм щодобово згодовують сіна 2,5—4 кг, сінажу 3—7, 
силосу 10—12, коренеплодів 4—5, концкормів 0,5—2 кг; влітку — концен
тровані та зелені корми у віці 6—9 міс. — 18—22 кг, у 9 — 12 — 22—26, у 12—15 
міс. — 26—30 кг з урахуванням спожитої трави на пасовищі. На ніч у загони 
закладають грубі корми (сіно, солома, сінаж).

Телиць парувального віку (15—18 міс.) утримують також безприв’язно, 
групами по 30—50 гол. у приміщеннях полегшеного типу, годують 2—3 рази 
на добу. В стійловий період до раціонів вводять по 3,5—4 кг сіна, по 14—17 
— силосу (сінажу), по 5—7 — кормових буряків, по 1,3—1,5 кг концкормів; 
влітку — по 40—50 кг трави та по 0,5—1 кг концкормів. Телиць осіменяють 
при досягненні живої маси понад 380 кг і висоти в холці 122—126 см.

Нетелей останні 3 міс. утримують на прив’язі у контрольно-селекційному 
корівнику (секції), де їх підготовляють до отелення і привчають до машин
ного доїння. Щоденно вони споживають по 6—10 к.од. із вмістом у кожній 
105—110 г перетравного протеїну. Взимку нетелям на 100 кг живої маси зго
довують 1 — 1,5 кг сіна, 2—3 — силосу (сінажу), 1,5—2 — коренеплодів, 0,4— 
0,7 кг концкормів. Влітку основу раціону становлять трава (70—80% пожив
ності), сіно і концкорми (по 1—2 кг). Телицям та нетелям потрібно давати 
також кухонну сіль, макро- і мікроелементи (полісолі). З розрахунку на 
100 кг маси нетелям бажано одержувати на добу 2,2—2,4 кг сухої речовини 
з концентрацією в 1 кг: кормових одиниць 0,85—0,95 кг, обмінної енергії
9,5—10,5 МДж, сирого протеїну 13—15%, клітковини 22—24% при співвід
ношенні Са : Р = 1,5 : 1, цукор : протеїн = 0,8—1:1. Оптимальна жива маса 
нетелей перед отеленням — не менше 500 кг.

У річній потребі в кормах на 1 к.од. припадає перетравного протеїну за 
весь період вирощування молодняку 98 г. У структурі кормів необхідно пе
редбачати частку концентрованих 20—21%, соковитих і грубих — 28—27, зе
лених — 22—23, кормів тваринного походження — 4%. На 1 ц приросту живої 
маси тварин має витрачатися 9,5—10 ц к.од.

Роздоювання, оцінка і відбір корів-первісток. Найефективнішим є відбір 
за власною продуктивністю. Кореляція між надоєм за 2—3 міс. й за 305 днів 
першої лактації становить + 0,7—0,8. Тому в сільгосппідприємствах, особли
во у племінних заводах і племінних репродукторах, для прискорення тем
пів поліпшення стад доцільно створювати контрольно-селекційні корівни
ки, а при невеликій кількості поголів’я основного стада — контрольні групи 
корів-первісток в окремих секціях. Призначення контрольно-селекційного 
корівника (групи) — підготовка нетелей до отелення, роздоювання та оцінка 
первісток протягом 2—3 міс. після отелення. Нетелі надходять у контрольно- 
селекційний корівник на 5—6-му місяці вагітності. Застосовують інтенсивну 
годівлю їх (700—800 г приросту), щоденний моціон, проводять масаж вим’я, 
завдяки якому надій за першу лактацію зростає на 300—400 кг молока.
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Для комплектування основного стада корів-первісток відбирають у два 
етапи. Перший раз вибраковують (виранжировують) у середині першого мі
сяця лактації корів, які не відповідають мінімальному стандарту за добовим 
надоєм. Заключну оцінку проводять на 2—3-му місяці лактації залежно від пе
редбачуваного рівня вибракування. Нами розроблено мінімальні вимоги до 
відбору корів за добовим надоєм при 10—15% вибракування (табл. 6.14).

Таблиця 6.14. Мінімальні вимоги до корів-первісток за надоєм у 
контрольно-селекційному корівнику

Стандарти надою первісток, кг Середній надій молока по стаду, кг
4000 4200 4400 4600 4800 5000 5200

За лактацію 3400 3650 3900 4150 4350 4600 4750
Добового на 1-му міс. 13 14 15 16 17 18 19
Добового на 2—3-му міс.
при рівні вибракування, %:

до 10 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5
15 11,5 12,5 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0
20 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 18,0 18,5
25 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,5 19,0

Інтенсифікація відтворення стада. Продуктивність стада залежить від 
кількості введення у стадо корів-первісток, тобто від рівня його оновлен
ня. Дослідження, проведені у племзаводі дослідного господарства «Рихаль- 
ське», показали, що підвищення відсотка введення в стадо корів-первісток 
зумовлює ослаблення тиску відбору матерів-корів. У результаті цього ге
нетичний тренд за надоєм змінюється криволінійно: спочатку він зростає, 
досягаючи максимуму при відборі матерів-ремонтних телиць (корів) 50%-ї 
чисельності стада та введенні 20 первісток на кожні 100 корів, а потім змен
шується до мінімуму при введенні 40 первісток (табл. 6.15).

Таблиця 6.15. Ефективність селекції при різному рівні оновлення стада

Введення 
первісток 
у стадо,%

Частка
відбору
матерів
корів

Межа 
відбору 
матерів 
корів, кг

Інтенсивність 
селекції матерів 

корів, І

Селекційний
диференціал,

кг

Очікуваний що
річний генетичний 

тренд, кг
5 0,14 4074 1,59 1241 22,0
10 0,27 3708 1,23 957 31,6
15 0,39 3458 1,09 767 35,6
20 0,50 3232 0,80 622 36,2
25 0,60 3037 0,64 503 34,7
зо 0,71 2803 0,48 377 29,6
35 0,79 2600 0,56 284 24,8
40 0,89 2273 0,21 164 15,5

Чим це можна пояснити? По-перше, при найінтенсивніїиому відборі 
матерів-корів введення первісток у стадо не забезпечує біологічно необхід
ного його ремонту При цьому спостерігається прогресивне старіння стада. За 
даними М.В. Зубця та інших (1983), при введенні 10—15 первісток на 100 ко
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рів основного стада частка корів після першого отелення становить 12%, 
другого — 11, третього і старше — 77%, а їхній середній вік — 6,1 отелення, 
тоді як при введенні 25—30 первісток ці показники сягають відповідно 24,20 
і 56% та 3,25 отелення. По-друге, зниження інтенсивності відбору матерів- 
корів при підвищеному ремонті стада призводить до збільшення в ньому 
частки молодих тварин, продуктивність яких нижча, ніж у корів середнього 
віку, наслідком чого є зменшення генетичного тренду і сповільнення темпів 
поліпшення стада.

Виходячи із вищенаведених міркувань, найкраще вибраковувати 25% корів 
основного стада й вводити на 100 корів 25 первісток, вирощених на рівні стан
дарту породи і перевірених за власною продуктивністю. Для племінних цілей 
слід вирощувати не менше 80% народжених теличок, решту вибраковувати че
рез хвороби, травми, недостатній розвиток, незадовільну відтворну функцію 
тощо. Вибракування телиць різного віку має становити до 6 міс. — 7—8%; до 
7-12 міс — 4—5; до 13—18 міс. — 3—4, від 19 міс. до отелення — 3—4%.

Такий підхід до відтворення дасть можливість оптимізувати вікову структу
ру корів, довівши їхню частку за першим отеленням до 18—22%, другим — до 
16-19, третім — до 13—14, четвертим — до 10—11, п’ятим — до 7—8, шостим — до 
5-6, сьомим — до 4—5, восьмим — до 3—4, дев’ятим — до 2—3, десятим і старше 
-  до 11—14%. За таких умов щомісячна кількість нетелей на 100 корів станови
тиме 19 гол., телиць парувального віку — 28, молодшого віку — 35 гол.

З метою підвищення інтенсифікації відтворення стада рекомендується 
своєчасно виявляти тварин в охоті (не менше трьох разів на добу), перейти 
на мано- або ректоцервікальний метод осіменіння, чітко вести облік відтво
рення, забезпечити пункт штучного осіменіння необхідним обладнанням, 
дотримуватись технологічних вимог, постійно контролювати ріст і розви
ток ремонтних телиць, зважуючи їх до 6-місячного віку щомісяця, 17-18- 
місячного — щоквартально.

Налагодження зоотехнічного і племінного обліку. Зоотехнічний та племін
ний облік — основа племінної справи у тваринництві. Заходи щодо обліку і 
строки їхнього проведення наведено у табл. 6.16.

Мітять молодняк вищипами на вухах за ключем Іванова (ліве вухо — 10, 
ЗО, 200, 800, 2000; праве — 1, 3, 100, 400, 1000). У дорослої худоби ці номери 
дублюють на вушних бирках. Клички теличкам присвоюють за першою лі
терою клички матері, племінним бугайцям — батька. Для уникнення повто
рень складають каталог кличок.

Зоотехнічний і племінний облік здійснюють за формами, затвердженими 
Міністерством аграрної політики України: картка племінного бугая (1-мол), 
картка племінної корови (телиці) (2-мол), журнал осіменінь і отелень корів 
(3-мол), журнал реєстрації приплоду та вирощування молодняку (4-мол), 
акт контрольного доїння (6-мол), зоотехнічний звіт за результатами боні
тування (7-мол).
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Таблиця 6.16. Строки проведення основних заходів щодо 
зоотехнічного і племінного обліку

Захід Строки Кратність проведення
Нумерація і зважування 
телят

У перший день після народження X

Інвентаризація корів Після першого отелення X
Зважування ремонтного 
молодняку

Наприкінці місяця До 6-місячного віку 
— щомісячно; 6-18- 
місячного — щоквар
тально

Зважування корів При переведенні з родильного 
відділення у виробничу групу, на 
початку кожного року

X

Оцінка за екстер’єром і 
конституцією: 
молодняку 
корів

У 10-місячному віці
При переведенні з родильного
відділення

При бонітуванні 
Після першого 
і третього отелень

Контрольне доїння 
корів

15—20 числа Раз на місяць

Визначення вмісту жиру 
і білка в молоці

При проведенні контрольних 
доїнь

Те саме

Морфофункціональна 
оцінка вим’я корів

На 2—3 місяці лактації Після першого 
і третього отелень

Взяття лінійних про
мірів

При оцінці екстер’єру Те саме

Облік осіменінь, пере
вірка на тільність та 
облік отелень корів

Протягом року X

Бонітування: корів 
молодняку

Після закінчення лактації 
3 10-місячного віку

Раз на рік 
Те саме

З метою автоматизації процесів контролю й визначення оптимальних 
параметрів догляду, годівлі тварин і відтворення стада доцільно впровадити 
у найближчій перспективі автоматизовану інформаційну систему з викорис
танням персональних комп’ютерів «Орсек». Це забезпечить ідентифікацію 
поголів’я та централізацію поліпшення стада на принципах великомасш
табної селекції згідно з новоприйнятим Верховною Радою Законом № 3008 
«Про ідентифікацію та реєстрацію тварин».

6.2.3. Система годівлі молочних корів
Основний принцип — диференційована годівля корів з урахуванням 

їхньої продуктивності і фізіологічного стану: сухостійний період — 2 міс., 
молозивний — 7—10 днів після отелення, максимального споживання кор
му — роздій, 2—3 міс. лактації, поступове зниження надоїв та інтенсивності 
годівлі — наступні 5—6 міс., період запуску — за 1 міс. перед сухостоєм.

Раціональними типами годівлі молочних корів у поліській зоні Украї
ни у стійловий період є сінажно-сінно-концентратний або силосно-сінно-
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концентратний, влітку — культурні і поліпшені пасовища з необхідною 
енергомінеральною підгодівлею згідно з деталізованими нормами годівлі. 
Рекомендується така структура раціону для молочних корів з метою отри
мання 4000—5000 кг молока (% за поживністю): сіно — 10—11, сінаж — 9—10, 
силос — 23—25, коренеплоди — 5—6, зелені корми — 28—24, концкорми — 
24-26. На 1 кг молока коровам з надоєм 4000 і 5000 кг молока передбачено 
витрачати 1,1 і 1,09 кг к. од. (Інститут тваринництва), 221—398 г концкормів, 
102 і 106 г перетравного протеїну на 1 к. од., заготовляти на рік на кожну 
корову без урахування страхфонду 52,3 і 59,5 ц к. од. та 5,32 і 6,29 ц перетрав
ного протеїну. У будь-який функціональний період нестачу в раціонах корів 
макро- та мікроелементів поповнюють завдяки мінеральній підгодівлі. Для 
балансування раціонів з каротину коровам можна вводити 1—2 кг хвої.

Якісні зелені корми, сіно, сінаж, коренеплоди і концентровані корми по
зитивно діють на якість молока і величину надою. М’яке і ніжне сіно, силос, 
сінаж худобі згодовують без підготовки. Грубостебельне сіно і солому подріб
нюють (довжина січки 3—5 см), січку змочують водою або сольовим — ІЧаСІ, 
або водяним розчином меляси — 1:3—4 розчином, запарюють і змішують із 
соковитими кормами, що значно підвищує їхнє по'ідання.

Солома для приготування січки повинна бути сухою, без гнилі і пліс
няви, домішок землі. Очищені від землі або помиті коренебульбоплоди 
дорослій худобі можна давати цілими, а молодняку — подрібненими. Зер
нові корми та макуху перед згодовуванням подрібнюють. Розмелене зерно 
на 12—18% краще перетравлюється. Величина часток для дорослої худоби
1,5-2 мм, для телят менше 1 мм. Доцільним також є плющення зерна. За
готовляти дерть про запас більше як на 5—7 днів не рекомендується, бо вона 
гіркне, псується і може викликати розлад травлення.

До поїдання цукробурякової меляси тварин привчають поступово протя
гом 3 днів, розпочинаючи із 0,5 кг на добу. Сухий жом перед згодовуванням 
замочують. Сухі кормові дріжджі, кров’яне, м’ясне, рибне і м’ясо-кісткове 
борошно перед згодовуванням змішують з концентратами. Концентрова
ні корми найкраще переробляти на комбікорми або виготовляти суміші із 
зерна кількох видів.

Норми годівлі худоби і раціони різних вікових та фізіологічних груп 
повинні бути диференційовані. При годівлі сухостійних корів основне за
вдання полягає в забезпеченні нормального розвитку плода, створенні 
оптимального запасу протеїну, мінеральних речовин, мікроелементів і ві
тамінів, необхідних для організму тварини після отелення. Тому корів го
дують помірно, не доводячи їх до ожиріння, яке пов’язане з важкими отелен
нями та отриманням нежиттєздатного приплоду. Свідченням достатньої 
годівлі сухостійних корів є приріст живої маси, який повинен становити 
0,8—1,0 кг на добу. При підвищеному рівні годівлі і нормальній вгодова
ності корів відбувається перевитрата енергії (17—20%) та протеїну (50—60%) 
кормів (Інститут тваринництва центральних районів НААН України).

Під час запуску корів змінюють частоту і час годівлі. Коли ж це не допо
магає, знижують рівень годівлі шляхом виключення з раціону соковитих, а 
потім концентрованих кормів, а іноді сіно замінюють соломою.

Відразу ж після запуску коровам знижують поживність раціону до 80% 
середньої норми. У другу декаду сухостійного періоду норми годівлі дово-
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дять до 100%, в третю і четверту — до 120%. Перед отеленням її знову зни
жують, в останню декаду доводять до 60—70% від середньої (7,5—8,5 к. од.) 
норми, щоб перед отеленням травний тракт не був переповненим.

Сухостійним коровам на 100 кг живої маси згодовують сіна і соломи до 
2—2,5 кг, силосу — до 4—5, коренебульбоплодів — до 1—2, концентратів -  до
1,5—2,5 кг (взимку). В літній період концентрати згодовують у мінімальних 
кількостях, а при забезпеченні високоякісними зеленими кормами обхо
дяться без них.

Згодовування нетрадиційних кормів, мерзлого, зіпсованого, забрудне
ного землею корму може призвести до розладу травлення або аборту.

Тільних сухостійних корів годують 2—3 рази на добу і забезпечують вдо
сталь водою.

У день отелення корові дають досхочу високоякісного сіна ідо 1,5 відра 
теплої води. З другого, третього дня до сіна додають 1—1,5 кг концентрова
них кормів у вигляді пійла. Поступово до раціону включають інші корми з 
таким розрахунком, щоб на 10—15-й день після отелення корова одержу
вала повну їхню норму. Тваринам із запаленим вим’ям даванку кормів не 
збільшують до нормалізації його стану.

Коровам нижчесередньої вгодованості та першого і другого отелення 
виділяють додатково корми для підвищення вгодованості і росту. Тільним 
коровам в останні два місяці лактації у зв’язку з підвищеним обміном речо
вин і ростом плода норми годівлі збільшують на 5—10%.

Після переведення корів з родильного відділення починають роздій, який 
проводять протягом 2—3 міс. лактації. Для успішного роздоювання корови 
поступово збільшують кормову даванку в основному завдяки концентрова
ним і соковитим кормам, враховуючи стан вим’я і органів травлення. Аван
сують корми з розрахунку на 4—6 кг молока понад фактичного надою доти, 
поки збільшується надій. При годівлі високопродуктивних корів авансуван
ня не має значення, оскільки після отелення вони дають молока значно біль
ше, ніж поїдають корму. Тому їм згодовують таку кількість корму, яку вони 
здатні поїдати без шкоди для здоров’я, не допускаючи перегодовування.

Після роздоювання корів до наміченої продуктивності годівлю органі
зовують так, щоб досягнутий рівень протримався якнайдовше. Не рідше 
двох разів на місяць раціони для молочних корів слід коригувати відповідно 
до їхньої продуктивності поступовим зменшенням даванки концентрова
них кормів.

Виходячи із наявних у господарстві кормів, складають раціони. На 100 кг 
живої маси згодовують 1,5—2 кг грубих кормів, 8—10 — соковитих, в тому 
числі 5—6 кг силосу (табл. 6.17).

Потребу в концкормах визначають після максимального насичення ра
ціону грубими та соковитими кормами, залежно від їхньої якості, поїдання 
та надоїв.

При надоях корів 3000—4000 кг витрати концентрованих кормів у 1-шу 
третину лактації можуть становити 280—350 г на 1 кг молока, у 2-гу — 180— 
250, у 3-тю — 100—150 г. Залежно від якості об’ємистих кормів даванки 
концкормів зменшують або збільшують. При цьому дуже важливо збалан
сувати раціон за протеїном, якого на кожну кормову одиницю раціону по
винно припадати в середньому від 100 до 120 г.
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Таблиця 6.17. Орієнтовний раціон для молочних корів
(жива маса 450—500 кг,вміст жиру в молоці 3,9—4%) Г.О. Богданов, 1986

Надій,
кг

Корми, кг Кормові добавки, г

силос
кукуру
дзяний

сіно
злаково-
бобове

буряки
кормові

Концентровані 
корми, кг морква

червона

зне-
фто-
рений

фосфат

дріжджі
кормові,

опроміненівсього ут.ч.
білкові

4-6 15 4 8 1,5 0,5 - 40 0,05
11-13 25 4 8 2,5 0,8 - 70 0,05
14-16 28 4 13 3,5 1,1 1,0 90 0,1
20-22 28 4 13 7,0 1,5 2,0 130 0,1
29-30 28 4 13 10,0 2,0 4,0 150 0,1

Даванка соковитих кормів залежить від рівня продуктивності тварин і 
коливається від 10 до ЗО кг на голову за добу. Раціон повинен задовольня
ти потребу корів у цукрі — оптимальне цукро-протеїнове відношення в ме
жах 0,8—1,5:1. Рекомендоване співвідношення кальцію і фосфору в раціоні
1,5—2:1. Сухої речовини в раціоні високопродуктивних корів повинно бути 
не більш 3,5—4,5 кг на 100 кг живої маси.

Тільки тоді, коли раціон повністю задовольняє потребу тварини в енер
гії, протеїні, сухій речовині, вітамінах, макро- та мікроелементах, можна 
назвати його збалансованим. Для безперебійного забезпечення тварин до
статньою кількістю зелених кормів у господарствах слід опрацювати чіткий 
зелений конвеєр.

Досвід передових сільськогосподарських підприємств («Кутузівка» Хар
ківської області, «Єрчики» Житомирської та ін.) свідчить про доцільність пе
реводу великої рогатої худоби на однотипну протягом року годівлю та широ
ке використання повнораціонних кормових сумішей. У табл. 6.18 приведено 
норми потреби у кормах для молочних корів при однотипній годівлі.

Таблиця 6.18. Річні нормативи заготівлі та структури кормів при 
однотипній годівлі молочних корів (Інститут тваринництва, 2002р.)

Надій молока на корову за рік, кг
30 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 6000

Корми на у % за на у % за на у % за на у % за
коро пожив коро пожив коро пожив коро пожив
ву, ц ністю ву, ц ністю ву, ц ністю ву, ц ністю

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всього кормів 
на корову, ц к.од. 43,2 100 52,3 100 59,5 100 68,6 100

У т.ч. в натурі:
концентрати 9,5 24 13,8 29 17,8 33 22,5 36
соковиті, разом 91,8 42 106,4 40 113,3 37 127,0 35

3 них: силос 61,3 34 69,6 32 72,1 29 74,2 26
коренеплоди 17,5 5 25,8 6 34,2 7 45,8 8
жом, барда, пивна 
дробина та ін. 13,0 3 11,0 2 7,0 1 7,0 1

515



Закінчення табл. 6.18
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Грубі, разом 25,8 21 28,5 21 31,9 22 34,9 22
3 них: сіно 4,4 5 9,4 9 14,2 12 19,2 14

сінаж 14,9 12 14,9 10 15,4 9 15,7 8
солома 6,5 4 4,2 2 2,3 1 - -

Зелені 28,0 13 26,0 10 24,0 8 24,0 7
На 1 ц молока, ц.к.од. 1,27 1,18 1,09 1,05

У т.ч. концентратів 0,30 0,34 0,36 0,38

6.2.4. Прогресивні технології виробництва молока
Прогресивні технології виробництва молока ґрунтуються на реконструк

ції існуючих ферм та новому будівництві крупних комплексів на 800-2000 
корів. У них використовують комплексну механізацію та автоматизацію 
технологічних процесів і операцій за рахунок машин та технологічного об
ладнання закордонного і вітчизняного виробництва. Одночасно з техноло
гічним переоснащенням створюють стійку кормову базу, з використанням 
нових технологій вирощування кормових культур, а під них підбір нової 
комплексної техніки.

Сучасні технології утримання молочної худоби ґрунтуються на:
❖  безприв’язному утриманні корів і ремонтних телиць з відпочинком на 

глибокій довго незмінюваній солом’яній підстилці;
-0- безприв’язному утриманні корів і ремонтних телиць з відпочинком на 

змінюваній солом’яній підстилці;
•Ф" безприв’язному утриманні корів і ремонтних телиць з відпочинком у 

боксах.
Формування цих прогресивних технологій неможливо без комплексу 

технологічного обладнання для кормовиробництва, заготівлі, приготуван
ня, зберігання і роздавання кормів; доїння на автоматизованих установках 
типу «Ялинка», «Паралель» і «Карусель» вітчизняного і закордонного ви
робництва; мобільної і стаціонарної системи видалення гною; створення 
генетичного потенціалу стада з надоєм 6000—10000 кг молока за рік.

Молочні ферми, в основному, формуються із замкнутим циклом вироб
ництва, тобто вирощування ремонтних телиць відбувається на цій самій те
риторії і технології утримання. Територія ферм огороджується, плануваль
не рішення з розміщення споруд і службових об’єктів формується на одній 
території. Приміщення для основного дійного стада розміщують окремо 
і з’єднують галереєю з доїльно-молочним блоком та родильним відділен
ням. Вирощування ремонтних телиць за віковими періодами проводять в 
окремих спорудах. Під’їзні шляхи на території ферми передбачають з твер
дим покриттям.

Планують вигульно-кормові майданчики з твердим покриттям або ком
бінованого типу тверде покриття у кормового стола полегшеного типу з 
тіньовим навісом: тверде покриття із розрахунку 5 м2/гол., а ґрунтове — 20
30 м2/гол.

Годівлю тварин передбачають з кормових столів повнораціонними кор
мовими сумішками залежно від добового удою і фізіологічного стану корів.
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Кормороздавачі-змішувачі-подрібнювачі кормів використовують для всьо
го поголів’я. Є варіанти, коли всередині приміщення при безприв’язному 
утриманні корів на глибокій або солом’яній підстилці не передбачають 
кормовий стіл, а його виносять на вигульно-кормовий майданчик.

Родильне відділення використовують за схемою «вільно — зайнято». Оте
лення проводять в денниках із розрахунку 1—2 на 100 корів з використанням 
пристрою для допомоги під час родів. Доїння новотільних корів передбача
ють при безприв’язному утриманні на глибокій солом’яній підстилці в ден
никах з фіксуючим пристроєм, а при безприв’язному боксовому утриманні в 
спеціальних станках з фіксацією тварини. Застосовують для доїння пересув
ний доїльний агрегат типу УІД-20 з однотипними доїльними апаратами.

У родильному відділенні знаходяться сухостійні корови, глибокотільні 
нетелі, які виділені в окремі секції за першим і другим періодом. Новотільні 
корови до 15 днів після отелення і телята від народження до 3-місячного 
віку знаходяться в індивідуальних клітках-вольєрах.

Вирощування ремонтних телиць від 3- до 6-місячного віку передбача
ють у групових станках по 5—6 гол. у кожному. Ремонтних телиць старшого 
віку утримують безприв’язно на глибокій підстилці або в боксах групами по 
30—40 гол., а нетелей 18—20-місячного віку по 50, 80 або 100 гол. у кожній 
секції. Розмір технологічної групи корів: за безприв’язного утримання — 
50, 80 або 100 гол. у кожній.

Доїння корів на фермах з прогресивною технологією виробництва мо
лока в основному здійснюють на високопродуктивних автоматизованих 
установках типу «Паралель» і «Карусель» (100, 200, 280 і 360 корів за годи
ну). Доїльно-молочні блоки передбачають молочну кімнату для розміщен
ня танків-охолоджувачів закритого типу, приміщення для технологічного 
обладнання і розміщення пункту штучного осіменіння з системою УЗД. До 
системи автоматизації входить комплекс технічних засобів, які забезпечу
ють передачу інформації по кожній тварині і стаді в цілому на комп’ютер. 
Вся інформація про тварин і управління технологічним процесом відбува
ється на доїльних установках за комплексом систем: автоматичний підгін; 
реєстрація номера корови; режим доїння; знімання показників молокови- 
ведення і надою; електропровідність молока; охота — монітор активності 
тварин; виділення проблемних корів; реєстрація живої маси при прохо
дженні через селекційний станок; знімання інформації та управління ста
дом через єдину систему комп’ютерного зв’язку. При цьому витрати праці 
скорочуються на 65—70% порівняно з прив’язним утриманням і доїнням 
корів у молокопровід.

Прогресивні технології утримання дають змогу одержати надій від кож
ної корови за рік від 6000 до 10000 кг молока за умови створення стабільної 
кормової бази, заготівлі якісних консервованих кормів, використанні су
часної техніки.

Саме такі технології утримання молочної худоби дають можливість за
безпечити виробництво екологічно чистого молока і рентабельного ве
дення галузі. Так, на фермі 1000 корів дослідного господарства «Кутузів- 
ка» із замкнутим циклом виробництва з малоенергоресурсозатратною, 
безприв’язною технологією утримання й відпочинком корів на глибокій 
довгонезмінюваній підстилці, вільним доступом до кормових столів полег-
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шеного типу на вигульно-кормових майданчиках, доїнням у залах на уста
новках типу «Ялинка» основного доїльного стада і новотільних корів ро
дильного відділення надоєно по 5833 кг молока на корову із вмістом жиру 
3,8%, собівартість 0,83 грн/кг.

На фермі ВСАТ «Слобожанський» при бесприв’язному боксовому утри
манні 385 корів з доїнням на установці «Паралель» (2X12) фірми Де Лаваль 
(Швеція) отримано надій на фуражну корову 5547 кг зі вмістом жиру 3,87%. 
У ВАТ «Насіннєве» при безприв’язному боксовому утриманні 746 корів з 
доїнням на установці типу «Паралель» (2x24) фірми Milk Lain (Німеччи
на) середній надій на корову становив 5546 кг молока. У СТОВ «Богояв- 
ленське» агрофірми «Агротіс» Марийського району Донецької області при 
безприв’язному боксовому утриманні і доїнні корів (460 гол.) на установ
ці типу «Паралель» (2x12) фірми Bon Matic (США) одержують по 6679— 
6750 кг молока на корову за рік зі вмістом жиру в молоці 3,78%.

Нижче наведено дані технологій утримання, їхня характеристика та 
строки окупності у різних країнах світу (табл. 6.19).

Таблиця 6.19. Технології утримання, їхня характеристика та строки 
окупності (за даними С.Ю. 2008)

Показники Види технологій
1 2 3 4

Країна, де спосіб 
розповсюджений

США, Кана
да, Німеччи
на, Україна

СІЛА (південна 
та середня сму
га), Мексика

Німеччина,
Нідерланди,
Данія

Угорщи
на, Ізраїль, 
Україна

Спосіб утримання У боксах У боксах У боксах На довго 
незмінюва
ній підстилці

Підстилка Солома,
тирса

Пісок Гумові ки
лимки

Солома

Спосіб видалення 
гною, періодичність

Дельта
скрепер,
щоденно

Дельта-скрепер,
щоденно

Щілинна 
підлога у 
сполученні 
з дельта
скрепером, 
(на рівні 
підлоги що
денно)

Трактор з 
навісним 
навантажува
чем (1 раз 
у 3—6 міся
ців)

Спосіб зберігання 
гною

Майданчик
(бурти)

Лагуна з систе
мою аерації

Гноєсховища, 
що під під
логою

Безпосеред
ньо в корів
никах

Спосіб внесення в 
землю

Напівтверда 
фракція під 
дискування

У рідкому ви
гляді (розкидач 
типу «Joskin»)

У рідкому 
вигляді (роз
кидач типу 
«Joskin»)

Напівтверда 
фракція під 
дискування

Ціна одного ско- 
томісця разом з 
системою видален
ня гною, в $ USA та 
років окупності 
(в дужках)

550-600
(10-15)

600-500
(12-17)

600-700
(13-18)

200-250
(6-10)
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