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На  даний  час  більшість  великих  промислових  господарств  переходять  на
використання штучного осіменіння, тому що цей метод має ряд переваг, зокрема :

- скорочення (20 %) виробничих площ;
- програмування виробництва м’яса;
- пришвидшення одержання продукції та покращення її якості;
- оцінка самців за якістю сперми;
- підвищення запліднюваності самок (87%);
- ефективна профілактика заразних захворювань сечостатевої системи;
- подовження терміну перебування тварин в основному стаді;
- Економічно обґрунтоване використання корму та трудових затрат;
- полігамне співвідношення 1:40 [4].
В технології штучного осіменіння виділяють 3 етапи:
- взяття сперми на штучну вагіну;
- лабораторне дослідження сім’я (візуально за кольором і наявністю домішок та

мікроскопічно на рухомість і концентрацію сперматозоїдів);
- власне  осіменіння  кролицьцервікальним  методом,  тобто  сперму  вводять

безпосередньо в шийку матки.
Через 12-15 днів після осіменіння самок проводять діагностику сукрільності. Тих

що не запліднились відразу повторно осіменяють.
Отримання  здорових,  добре  розвинених  кроленят  забезпечується  повноцінним

рівнем годівлі, належним утриманням та доглядом за сукрільними кролицями тощо.
Крім того, необхідно вчасно виявляти кролиць в охоті та проводити їх парування ,

при  застосуванні  методу  штучного  осіменіння  чітко  дотримуватися  методики  його
проведення.  Ретельно  проводити  контроль  гнізда,  який  забезпечує  подальший  ріст  та
розвиток кроленят [2, 5].
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Одне  з  провідних  місць  агропромислового  комплексу  України  посідає  молочна
промисловість. Молоко і молочні продукти є невід’ємним елементом харчування людини.
Питне молоко характеризується високими споживчими властивостями, які визначаються
його  хімічним  складом,  засвоюваністю,  енергетичною  поживністю,  органолептичними
показниками. Біологічна  цінність  питного  молока  регулюється  вмістом  в  ньому
повноцінних  білків,  поліненасичених  жирних  кислот,  мінеральних  речовин,  вітамінів.
Молоко забезпечує потребу людини у жиророзчинних вітамінах на 20–30 %, у вітамінах
В2  і В6  – на 70 %, у вітаміні В12 – майже на 100 %. Всі речовини молока перебувають в
оптимальному співвідношенні між собою.

Сучасний  сектор  переробки  молока  відкритий  для  виробництва  інноваційних
молочних продуктів, які в усьому світі є предметом підсиленого державного регулювання.
Продукти на молочній основі випускаються у вигляді сухого молока, рідкого концентрату
та  готової  до  вживання  суміші.  Показник  споживання  замінників  незбираного  молока
різний, так у Північній Америці він складає – 75 %, в Азії – 80 %, у Східній Європі – 41 %.
Це,  на  нашу  думку,  пов’язано  з  культурою споживання  молочних  продуктів  у  різних
країнах.

Сухі  молочні  продукти  мають високу харчову і  біологічну  цінність,  зручні  при
транспортуванні. Виготовлення сухих молочних продуктів забезпечує використання всіх
корисних  речовин молока.  У  них  міститься  від  3  до  5  % води,  білки,  жири,  лактоза,
комплекс вітамінів і багатий спектр мінеральних речовин.

Одним із інноваційних сухих продуктів є суміші Prote Grade. Ці суміші виготовляє
ТОВ  Рихальський  завод  сухого  молока,  що  розсташований  в  селі  Рихальськ
Ємільчинського району Житомирської області. Крім Prote Grade, підприємство випускає і
традиційні сухі молочні продукти такі, як незбиране сухе молоко, знежирене сухе молоко,
сухі вершки.

Суміші  Prote Grade виготовляють із знежиреного молока і замінників молочного
жиру  рослинного  походження,  шляхом  висушування  отриманої  суміші  на
розпилювальних  сушильних  установках.  Висушування  сухих  молочних  продуктів
здійснюють на розпилювальних сушарках.  Перед подачею на сушарку нормалізоване і
пастеризоване  молоко  спочатку  згущують,  а  потім  подають  у  форсунку  спеціальної
камери  або  на  диск,  що  обертається  зі  швидкістю  6000–15000  об/хв.,  який  розпилює
молоко до туманоподібного стану, а через камеру проходить потік повітря, нагрітого до
140–150 °С. Проте часточки молока нагріваються лише до температури 60–70 °С, оскільки
основна маса тепла витрачається на випаровування вологи. Внаслідок цього компоненти
молока  не  денатуруються.  Сухий  порошок  падає  на  дно  башти,  звідки  подається
пнемотранспортером у бункер, де охолоджується до температури 15–20 °С. Сухі продукти
гігроскопічні,  тому  їх  розфасовують  у  паперові  мішки  із  поліетиленовими  вкладками.
Термін  зберігання  герметично  запакованої  суміші  8  міс.,  за  температури  1–10  °С  і
відносній вологості повітря не більш як 85 %, натомість в негерметичній упаковці лише 3
місяці.

Пропоновані  суміші  використовують  як  замінники  сухого незбираного  молока  і
сухих  вершків  при  виробництві  кондитерських  і  хлібобулочних  виробів,  майонезів,
жирових  соусів,  спредів,  сметанних  продуктів,  морозива,  харчових  концентратів  і
продуктів швидкого приготування.

Виробництво таких молочних продуктів є економічно-вигідним для підприємства,
при  цьому технологія  дозволяє  проявити  турботу  про  споживачів,  зберігаючи  смакові
якості та поживні властивості незбираного молока.

Висновки
1. Молоко і молочні  продукти є невід’ємним елементом харчування людини.
2.  Продукти на молочній основі  випускаються  у вигляді  сухого молока,  рідкого

концентрату та готової до вживання суміші.
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3. Сухі молочні продукти мають високу харчову і біологічну цінність, зручні при
транспортуванні, забезпечують використання всіх корисних речовин молока.

4. Суміші Prote Grade – інноваційний сухий молочний продукт, який  виготовляють
із  знежиреного  молока  із  застосуванням  замінників  молочного  жиру  рослинного
походження  шляхом  висушування  отриманої  суміші  на  розпилювальних  сушильних
установках.

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЛЬ АНТИДОПІНГОВОГО КОНТРОЛЮ 
У КІННОМУ СПОРТІ

Слюсаренко Ю. Л., науковий керівник, асистент
Лабунець Я. А., бакалаврантка

Перший  антидопінговий  контроль  був  проведений  в  1974  році  на  Чемпіонаті
Європи в Києві. Велику роль в розробці ветеринарного регламенту зіграв професор І. Ф.
Бобильов, який стояв біля витоків створення Ветеринарного комітету Федерації Кінного
Спорту і багато років його очолював.

У будь-якому спорті, проблема допінгу існувала завжди. Спортивні коні коштують
дорого,  їх  утримання  вилітає  в  копієчку власникам,  в  тоталізаторі  крутяться  величезні
гроші,  призи  це  не  тільки  одноразові  виплати,  а  й  престиж  коня,  що  піднімає  його
вартість. Звичайно, хочеться отримати головний приз, посісти перше місце. Іноді і за всяку
ціну. Ще  з  давніх-давен  перед  змаганнями  власники  коней  використовували  різні
стимулятори  природного  походження.  Наприклад,  коням  перед  змаганнями наливали  в
відро з водою пляшку горілки або коньяку. Пізніше стали використовувати діксазон або
перед заїздом заводити коня в приміщення, заповнене «звеселяючим» газом.

Сучасні спортсмени і власники коней відносяться до своїх коней більш гуманно.
Звичайно, довго і  дорого готувати коня до змагань, контролювати його стан, регулярно
тренувати, збалансовано годувати, щоб привести його в кращу форму. Набагато простіше
дати якийсь стимулятор,  знеболююче,  заспокійливе. Кінь виступить краще,  але на його
здоров'я це не може не позначитися. Зараз крім совісті власників за станом здоров'я коней
на змаганнях строго стежать міжнародні організації із захисту тварин, представники яких
контролюють,  щоб кінь,  який отримав травму,  не продовжував виступати. А Федерація
Кінного Спорту проводячи допінг-контроль унеможливлює людину у маскуванні хвороби
коня за допомогою фармакологічних речовин і  випускати її  на старт хворою. Адже вся
краса  кінного  спорту  полягає  в  тому,  що  в  ньому  змагаються  вроджений  хист  коня  в
поєднанні з майстерністю вершника і тренера.

Антидопінгові  програми покликані  зберегти  те,  що  дійсно  важливо  і  цінно  для
спорту,  що  часто  називають  «духом  спорту»  і  що  є  сутністю олімпійського  руху.  Дух
спорту - це прославлення людського духу, тіла і розуму, він характеризується наступними
цінностями:

 Етика, справедливість і чесність
Здоров'я
Неперевершена майстерність
Репутація
Культура
Радість і задоволення
Колективізм
Відданість
Повага до правил і законів
Повага до себе і суперників
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