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Висновки 

1. Господарські раціони годівлі молочної худоби недостатні за 

вмістом обмінної енергії та сирої клітковини. Натомість, 

рекомендовані – відповідають критеріям за обмінною енергією, 

сирим протеїном, сирою клітковиною, сирим жиром, вологістю 

раціону та вмістом сухої речовини. Невідповідність нормативам 

щодо питомої ваги концентратів та співвідношення кальцій – 

фосфор, регламентується застосуванням у годівлі люцернового сіна і 

сінажу та економічною доцільністю згодовування надмірної 

кількості концентратів.  

2. Рекомендовані добові раціони годівлі корів за фазами 

виробничого циклу є економічно обґрунтованими, оскільки 

зменшується вартість 1 кг сухої речовини порівняно з 

господарськими раціонами по технологічними групами на 0,04-1,29 

грн. 
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Актуальність проблеми 

Ряд закордонних авторів стверджують, що продуктивність 

корів при органічному скотарстві відрізняється від продуктивності 

корів у конвенційних стадах. На даному етапі при органічному 

веденні галузі тварини мають дещо гіршу фертильність, при рівній 

кількості соматичних клітин, порівняно з коровами у конвенційних 

mailto:dkucher@i.ua


75 

 

стадах. Крім того, глобальне використання при складанні планів 

племінного підбору плідників, які передають нащадкам високі надої, 

призвело до погіршення здоров'я та репродуктивних ознак.  

Матеріали і методи досліджень 

Матеріалом досліджень слугувала інформація про племінне і 

продуктивне використання 212 корів-первісток симентальської 

породи чеської селекції ПП «Галекс-Агро» Новоград-Волинського 

району Житомирської області. 

Відтворну здатність корів вивчали за віком 1-го отелення, 

тривалістю біологічних періодів і за коефіцієнтом відтворної 

здатності. Індекс адаптації тварин розраховували за Й. З. Сірацьким 

зі співавт. 

Результати досліджень 

Результати наших досліджень свідчать про те, що корови-

первістки симентальської породи в умовах ПП «Галекс-Агро» 

характеризувалися середньою плодючістю, яка знижується з 

підвищенням надоїв, про що свідчить індекс плодючості, який 

знизився з 48,2 до 40,9. 

Встановлено що середній вік 1-го отелення корів-первісток по 

стаду склав 28,3 місяці, тривалість сервіс-періоду – 116,3 днів, 

сухостійного періоду – 51,4 дня, міжотельного періоду – 415,9 днів, 

коефіцієнт відтворної здатності – 0,90, вихід телят на 100 корів – 

92,7, індекс плодючості – 44,9, індекс адаптації – -5,4. 

Тварини відзначалися задовільною адаптаційною здатністю – в 

середньому по стаду індекс адаптації -5,4 при бажаних параметрах 

від –6 до +6. Тому, враховуючи показники молочної продуктивності 

та відтворної здатності, бажано орієнтуватись на розведення тварин 

2 групи, які є «золотою серединою» – поєднують високі надої та 

задовільні репродуктивні якості. 

Висновок 

Доцільно для подальшого розведення відбирати тварин, які 

поєднують високі надої та задовільну відтворну здатність. Тому з 
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метою покращення показників фертильності корів стада 

племрепродуктори симентальської породи слід використовувати 

тварин, індекс адаптації яких є не нижчим, ніж 5,2.    
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Актуальність проблеми 

Вивчення закономірностей забруднення радіонуклідами 

медоносів є базисними для прогнозування забруднення продуктів 

бджільництва. Тому ми поставили перед собою мету визнати 

коефіцієнти переходу 137Cs у ланцюгу «ґрунт – рослина ріпаку». 

Матеріали і методи досліджень 

У зоні радіоактивного забруднення Житомирського Полісся 

був проведений науково-господарський дослід, у ході якого були 

відібрані зразки ґрунту, стебел, листя та квіток ріпаку, визначений у 

них вміст 137Cs та розраховані коефіцієнти переходу даного 

радіонукліда з ґрунту у листя, стебла та квітки.  

Результати досліджень 

Встановлено, що вегетативні та генеративні органи ріпаку 

озимого, вирощеного на одному угідді, за вмістом 137Cs утворюють 

низхідний ряд: листок – квітка – стебло. На угіддях з різною 

щільністю радіоактивного забруднення 137Cs у середньому квітки, 

листя і стебла ріпаку озимого містять у 2, 3 та 8 разів відповідно 

менше 137Cs, ніж його міститься у ґрунті. У стеблах міститься у 2–3 
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