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6.12. ЕКОЛОГІЗАЦІЯ ТВАРИННИЦТВА 
 
Про актуальність проблеми екологізації тваринництва свідчить те, що з 1600 до 

1974 років на Землі зникло 63 види і 55 підвидів ссавців, у тому числі 11% видів диких 
непарнокопитних, 8% сумчастих, 3% ластоногих, 2,6% комахоїдних. Цей процес незво-
ротний і небезпечний важкими наслідками для людства, чисельність якого, навпаки, 
досить інтенсивно зростає. 

Сьогодні принцип охорони тваринного світу повинен базуватися на комплексі захо-
дів, спрямованих на збереження самих тварин, а також на збереження середовища їх 
проживання, створення умов для їх розмноження і здійснення міграції. 

Раціональна екологізація тваринництва на основі природних і екологічних законів 
гарантує збереження і навіть поліпшення якості природного довкілля, а також забезпе-
чує виробництво екологічно чистої тваринницької продукції шляхом оптимізації наван-
таження, підтримання і посилення факторів природного потенціалу через системи са-
морегулювання, самопоновлення, самозахисту тощо та прогнозованої керованості ви-
користання природного потенціалу.  

Важливим заходом екологізації сільськогосподарського тваринництва є підвищення 
його продуктивності (високі прирости, молочна, яєчна та інша продуктивність, якість 
продукції). Це дозволить зменшити поголів’я тварин всіх галузей тваринництва при 
зростанні обсягів виробництва цієї продукції.  

Важливо розширювати умови для пасовищного утримання тварин, особливо вели-
кої рогатої худоби. Розширення галузі м’ясного скотарства створює умови, при яких 
зростання обсягів виробництва яловичини дозволяє значно зменшити витрати праці (на 
1 ц приросту – до 5-6 людино-годин), енергії та інших ресурсів, а також підвищити 
ефективність використання плавнів, боліт, байрачних та інших угідь, ресурсів лісового 
фонду тощо. Природно-кліматичні умови в Україні дозволяють утримувати на пасови-
щі м’ясну худобу (корів з телятами) до 7-8 місяців протягом року.  

Галузь вівчарства також невибаглива до утримання (не вимагає капітальних з висо-
кою вартістю приміщень), дозволяє ефективно використовувати пасовища, пожнивні 
рештки на полях, низькоякісні корми, перетворюючи їх у баранину з низьким вмістом 
холестерину (до 24 мг/% проти 75 мг/% у складі яловичини), молоко овець (стимулює 
функцію печінки, виводить “шлаки” з судин, чим профілактує інфаркт), вовну 
(винятково екологічна і природовідповідна сировина для виготовлення одягу), овчини, 
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смушки тощо. Засвоєння клітковини корму в овець на 20% вище, ніж у великої рогатої 
худоби. В Україні виробляється менше 0,7 кг баранини на душу населення, тоді як у 
Новій Зеландії – до 30,5 кг, в Австралії, Китаї – по 20 кг, у Греції – 14 кг. 

Необхідно зменшувати площу орних земель за рахунок розширення пасовищ і сіно-
косів з дешевими і повноцінними кормами. 

Значні можливості екологізації має свинарство за рахунок інтенсифікації галузі та 
вдалого поєднання з іншими, наприклад скотарством, вирощуванням зернових злаків 
тощо. 

Екологізація тваринництва вимагає вдалого вибору місця для розбудови тваринни-
цьких приміщень, щоб усунути можливість потрапляння стоків сечі, скидів гною до 
водойм. Сечу і гній слід використовувати як цінні органічні добрива. Їх не можна нако-
пичувати великими масами біля ферм, у байраках, лісосмугах тощо. Вони не повинні 
бути середовищем для розмноження мух, гельмінтів тощо. 

Екологізація тваринництва передбачає озеленення територій тваринницьких ферм, 
створення зелених насаджень дерев і чагарників навколо них. 

Самостійним напрямком екологізації тваринництва та природоохоронної діяльності 
повинні стати охорона і збереження раритетних порід сільськогосподарських тварин. 
Види тварин і породи, які експлуатуються людиною, зникають ще з більшою швидкіс-
тю, ніж дикі тварини. Ці процеси в екології одержали назву “генетична ерозія”. Приро-
да ефективно уникає “генетичної ерозії” за рахунок видового різноманіття. А в галузі 
сільськогосподарського тваринництва видове і породне різноманіття під тиском антро-
погенних факторів незворотно збіднюється. Навіть у межах біосфери видовий склад 
спрощується. Є підстави вважати, що якщо цей процес докорінно не змінити, то через 
100 років половина видів, які існують у природі, зникнуть.  

Якщо на сьогодні в країнах світу нараховується понад 1000 порід великої рогатої 
худоби, понад 600 порід овець, майже по стільки ж сотень порід свиней і коней, то їх 
може залишитися одиниці. Катастрофічно змінюється породний склад тварин і в Украї-
ні. Так, до 1990 року велика рогата худоба в Україні була представлена чистопородни-
ми тваринами, а в 1997-1998 роках породний склад тваринництва різко змінився в сто-
рону “синтетичних” порід, одержаних шляхом багатопородних схрещувань.  

Породи сільськогосподарських тварин сьогодні також потребують заповідання 
(створення колекційних стад у господарствах науково-дослідних закладів, спеціальних 
відділів у зоопарках, спеціальних ферм-музеїв при навчальних та аграрних закладах 
тощо).  

Нагальним є створення Червоної книги України сортів рослин і порід тварин. На-
приклад, навіки зникла порода коней українська степова. Коні цієї породи були кудла-
ті, влітку і взимку жили під відкритим небом, харчувались підніжним кормом. Вони 
були невеликі на зріст, але надзвичайно міцні й витривалі. Під загрозою знищення є 
сіра українська, білоголова українська, бура карпатська, пінцгау та ряд інших абори-
генних порід великої рогатої худоби. Така ж ситуація склалася в свинарстві і вівчарст-
ві. Майже знищені волошські, решетилівські, сокольські та інші породи овець. Знище-
на українська довговуха порода свиней. До речі, в Росії заснована Червона книга дома-
шніх тварин.  

Вдалим прикладом охорони рідкісних порід сільськогосподарських тварин є робота 
Чиллінгемського парку графства Нортамберленд, який знаходиться на кордоні Велико-
британії та Шотландії. Тут утримується унікальне стадо білої великої рогатої худоби. 

РОЗДІЛ 6. Система ведення тваринництва 
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Ці тварини живуть у Чиллінгемі приблизно з ХІІІ століття. Ще в той час 600 га терито-
рії парку обгородили стіною, щоб розводити цю худобу для одержання продукції. У 
цих тварин рижуваті вуха, чорні копита і плямисті морди. Плями у тварин з’являються 
у віці двох років і поступово поширюються по шиї та холці. У бугаїв роги ростуть впе-
ред і загинаються зовні, а у корів загинаються назад. Форма черепа і ріг у них такі, як у 
тура – дикого виду великої рогатої худоби, який вже вимер. За всю історію не зафіксо-
вано випадків, щоб у цих тварин телята народжувались іншої масті. Вчені вважають, 
що ця біла худоба ніколи не схрещувалася з іншими породами великої рогатої худоби. 
У стаді здійснюється тільки парування корів з вожаком (це найкрупніший, найсильні-
ший бугай стада). Вожак утримує свою “владу” біля трьох років, цим, певною мірою, про-
філактується інбридинг (споріднене спарювання). Встановлено, що за групами крові ці тва-
рини відрізняються від усіх порід Західної Європи. Деякі фахівці вважають чиллінгемську 
білу велику рогату худобу прямими нащадками турів. Утримуються тварини вільно, зоо-
технічна робота із гуртом не проводиться. Навіть взимку тварини живляться на пасовищі і 
відмовляються від зерна і комбікормів. Телята народжуються дрібними, без допомоги фа-
хівців ветеринарної медицини. Для отелення корови залишають гурт і після отелення про-
тягом тижня переховують новонароджених від тварин свого стада. Потім корова зі своїм 
телям наближається до стада, першим до них підходить вожак. Члени стада обнюхують 
теля і вирішують за своїми законами, чи прийняти його до гурту. 

Починаючи з 1967 року, в Шотландії було створено резервне стадо, щоб запобігти 
вимиранню породи, наприклад, через епідемію ящура тощо.  

Значний досвід збереження сірої української породи великої рогатої худоби накопи-
чено науковцями біосферного заповідника “Асканія-Нова”, де ці тварини цілорічно 
утримуються у вольєрах. Такий досвід збереження рідкісних і зникаючих порід сільсь-
когосподарських тварин може бути використаний заповідниками, зоопарками України 
й інших країн світу. 

У тваринництві на вказану проблему звернув увагу академік А.С. Серебровський ще 
в 30-ті роки минулого століття. А вже в 1974 році на Міжнародному конгресі приклад-
ної генетики в Мадриді (Іспанія) детально обговорювались заходи, спрямовані на при-
пинення процесу виснаження генетичних ресурсів домашніх тварин. Наприклад, у Ки-
таї порівняно ще недавно було 130 порід свиней, а станом на 2000 рік тут розводять 
біля 56. В Україні генофонд свиней представлений 15 породами, у тому числі поголів’я 
великої білої породи становить 84,4%, української степової білої – 9,7%, української 
м’ясної і миргородської – по 1,6%, полтавської м’ясної – 1,2% і всіх інших – 1,5%. На 
сьогодні в Україні знищені українська довговуха порода свиней, українські степові 
коні, поліські чорноголові вівці тощо. Вчені дійшли висновку, що захист генофонду 
селекційних утворень доцільно здійснювати підтримуванням популяції у вихідному 
стані, створювати спеціальні банки генетичної інформації у вигляді накопичення в спе-
ціальних сховищах генеративних клітин у глибоко замороженому стані. Приклад такої 
діяльності по збереженню сортів рослин показав ще М.І. Вавілов у 30-ті роки минулого 
століття. Заходи збереження генофонду порід, що рекомендуються FAO, обгрунтову-
ються наступним. 

1. У перспективі вимоги людей до продукції тваринництва і зміни системи її вироб-
ництва в залежності від ринкової кон’юнктури важко передбачити, тому можуть відбу-
тися якісні зміни параметрів функціонування організмів тварин, що будуть різко відріз-
нятися від сучасних. 
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2. Породні популяції акумулювали віковий досвід й інтелект людини, тому заслуго-
вують їх збереження як важливих елементів науково-культурної спадщини. 

3. На певному етапі аборигенні породи, будучи малоефективними при чистопород-
ному розведенні, можуть з користю використовуватись у певних програмах схрещування. 

4. В експериментальних умовах утримування адаптовані аборигенні породи можуть 
конкурувати з культурними породами, які більш вимогливі до умов утримання та годівлі. 

5. Локальні породи, як правило, пов’язані з історією регіону їх мешкання, є складо-
вою частиною загального процесу розвитку тваринництва і тому мають виховне зна-
чення, у тому числі як раритети, як пам’ятники науки і культури, як об’єкти туризму 
тощо. 

6. Аборигенні породи характеризуються високою природовідповідністю, резистент-
ністю до інфекційних захворювань тощо. Вони можуть бути використані в майбутньо-
му в процесі формування трансгенних тварин. 

7. Локальні породи мають особливу цінність у визначенні генетичних і фізіологіч-
них зв’язків з новими селекційними формуваннями. 

 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 
 

1. Визначте місце і значення тварин у природі та житті людини. 
2. Охарактеризуйте історію розвитку сільськогосподарських тварин. 
3. Вкажіть основні види продукції та сировини тваринництва. 
4. Вкажіть структуру продуктивного тваринництва в світі і в Україні. 
5. Назвіть основні системоутворюючі фактори продуктивного тваринництва. 
6. Охарактеризуйте суть і значення технології в тваринництві. 
7. Зробіть класифікацію технологій виробництва у тваринництві. 
8. Охарактеризуйте потоково-цехову технологію виробництва молока. 
9. Дайте визначення породи сільськогосподарських тварин. 
10. Зробіть класифікацію порід за природно-кліматичними ознаками, рівнем доско-

налості, напрямком продуктивності. 
11. Дайте визначення екстер’єру, інтер’єру, конституції тварин. 
12. Зробіть класифікацію селекції. 
13. Вкажіть класифікацію кормів. 
14. Дайте визначення кормової одиниці і раціону. 
15. Вкажіть принципи нормування годівлі тварин. 
16. Вкажіть біологічні особливості великої рогатої худоби. 
17. Вкажіть біологічні особливості свиней. 
18. Вкажіть біологічні особливості сільськогосподарських птахів. 
19. Вкажіть біологічні особливості овець. 
20. Охарактеризуйте біологічні особливості коней. 
21. Охарактеризуйте значення бджільництва. 
22. Охарактеризуйте сільськогосподарське тваринництво зони Степу України. 
23. Вкажіть основні напрямки перспективного розвитку сільськогосподарського 

тваринництва. 
24. Зробіть розподіл тваринництва на основні та допоміжні галузі. 
25. Охарактеризуйте суть екологізації тваринництва на сучасному етапі суспільного 

розвитку. 
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ПРИКЛАДИ ФОРМУВАННЯ ЗАДАЧ ПО ТВАРИННИЦТВУ 
 

1. На фермі утримується 100 корів, сервіс-період у яких становив 80 днів. Скільки 
буде одержано телят на цій фермі протягом року? 

2. На фермі 400 корів, сервіс-період у яких становить 80 днів при нормальній три-
валості (19-21 день) статевого циклу. Визначте кількість спермодоз, потрібних 
для осіменіння цих тварин. 

3. На фермі 300 корів і 200 телиць, на осіменіння яких витрачено 4000 спермодоз. 
Визначте індекс осіменіння для цих тварин. 

4. На фермі 1000 корів і 250 телиць, індекс осіменіння яких становив 2,5. Визначте 
потрібну кількість спермодоз для осіменіння цих тварин. 

5. На фермі 1200 корів і 250 нетелів. Визначте оптимальну кількість місць у поло-
говому відділенні і їх розподіл за секціями (дородова, родова, післяродова). 

6. На фермі 1000 корів з приблизно рівним розподілом отелень по місяцях року. 
Складіть графік отелень для цієї ферми, що забезпечує до 85% отелень протягом 
періоду з листопада до березня, і вкажіть зооветеринарні заходи, що забезпечу-
ють отелення тварин протягом стійлового періоду. 

7. У день народження собівартість теляти становить 1,5 ц молока. На фермі було 
500 корів, від яких протягом року одержали 86% телят, на 4% менше, ніж протя-
гом попереднього року. Визначте, скільки центнерів молока втрачено на фермі 
внаслідок зниження виходу телят на 4%. 

8. На фермі 15 січня було 100 корів з тривалістю тільності два місяці. Визначте 
дату запуску і передбачуваного отелення для цих тварин. 

9. Міжотельний період 100 корів становить 380 днів. Визначте кількість днів без-
пліддя у цих тварин. 

10. На фермі 50 корів, які мали по 80 днів тимчасового безпліддя. Визначте трива-
лість міжотельного періоду цих тварин. 

11. Міжотельний період 100 корів становить 365 днів. Визначте тривалість сервіс-
періоду цих тварин. 

12. На фермі є 1000 корів, які мали в середньому тривалість сервіс-періоду 100 днів. 
Визначте збитки від безпліддя на цій фермі, якщо один день безпліддя однієї 
корови завдає збитків на 2 гривні. 

13. На фермі 50 корів мають у середньому по 70 днів безпліддя. Визначте трива-
лість сервіс-періоду цих корів. 

14. На фермі 500 корів запліднились у середньому через 60 днів після отелення. 
Визначте тривалість міжотельного періоду цих тварин. 

15. На фермі 400 корів, з них 150 запліднились через 45 днів після отелення, 100 – 
через 55 днів, 100 – через 65 днів, 25 – через 80 днів і 25 тварин – через 100 днів 
після отелення. Визначте кількість днів безпліддя на цій фермі. 

16. На 1 січня на фермі було 1200 корів і 250 телиць віком старше двох років. 20 
січня було вибраковано 100 корів, 20 лютого – 150 корів. Протягом року на цій 
фермі було одержано 1100 телят. Визначте вихід (%) телят з розрахунку на 100 
корів і телиць на фермі. 

17. Корова на 1 січня народила двійнят (бичка живою масою 25 кг і теличку живою 
масою 20 кг). Середньодобовий приріст бичка становив 900 г, а телички – 700 г. 
Визначте вік бичка і телички, в якому вони досягнуть господарської зрілості. 
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18. Протягом року від плідника одержували сперму два рази на тиждень дуплетни-
ми еякулятами. Середній об’єм еякуляту становив 8 мл з рухливістю сперміїв 9 
балів. Визначте, скільки спермодоз одержали від плідника протягом цього року. 

19. Від плідника одержали еякулят об’ємом 6 мл з рухливістю 8 балів і концентра-
цією 1,5 млрд./мл. Для осіменіння однієї корови витрачають 15 млн. сперміїв з 
прямолінійно-поступальним рухом. Визначте, скільки можна штучно осіменити 
цим еякулятом. 

20. Від плідника одержали 7 мл сперми з рухливістю сперміїв 8 балів і концентраці-
єю 1,2 млрд./мл. Визначте, скільки сперміїв з прямолінійно-поступальним ру-
хом у цьому еякуляті.  
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