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ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ ЯРОК У ЗОНІ ПЕРЕДГІР’Я КАРПАТ 

ЗА ВИКОРИСТАННЯ У РАЦІОНАХ МІСЦЕВИХ 

ВИСОКОПОЖИВНИХ КОНЦЕНТРОВАНИХ КОРМІВ  

 

Встановлено, що згодовування яркам української гірсько-

карпатської породи з 2 до 9-місячного віку в умовах природно-

кліматичної зони передгір’я Карпат експериментальних комбікормів 

із включенням до їх складу місцевих зернових компонентів порівняно із 

стандартними комбікормами стимулює ваговий та лінійний ріст 

тварин, збільшує вовнову продуктивність та зменшує витрати 

грошових коштів на одиницю приросту живої маси. 

Ключові слова: ярки, українська гірськокарпатська порода, 

годівля, комбікорм, прирости живої маси, показники лінійного росту, 

вовнова продуктивність. 

 
Вступ. Відомо, що виробництво овечого молока, його переробка 

на традиційні сири (бринзу) та реалізація понадремонтного молодняку 

є одними із основних джерел грошових надходжень у більшості 

вівчарських господарств Карпатського регіону України [4, 14, 17]. 

Важливою умовою забезпечення беззбиткового виробництва продукції 

вівчарства є своєчасне оновлення маточного поголів’я [4, 5, 14, 16–19,  
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21–27, 29]. Заміна непродуктивних вівцематок як основна умова 

формування високопродуктивного стада потребує вирощування 

достатньої кількості ремонтних ярок, які за показниками росту і 

розвитку відповідають стандарту породи та придатні для подальшого 

відтворення [4, 5, 14, 18, 27, 29]. Слід відзначити, що переважна 

більшість наукових досліджень як у зарубіжних країнах, так і в 

Україні, зокрема у Карпатському регіоні, присвячена вивченню впливу 

кормових факторів на формування молочної продуктивності 

вівцематок та м’ясну і вовнову продуктивність відгодівельного 

молодняку овець [1–4, 8–16, 19–21, 30]. 

Питання оптимізації годівлі й вирощування ремонтних ярок та 

формування їх майбутньої відтворювальної здатності у вказаній 

природно-кліматичній зоні вивчено недостатньо. Тому дослідження, 

спрямовані на вивчення ефективності використання у раціонах 

ремонтних ярок високопоживних зернових компонентів місцевого 

виробництва, є актуальними і мають важливе науково-практичне 

значення.  

Матеріали і методи. Дослідження проведено в умовах 

природно-кліматичної зони передгір’я Карпат у два етапи на ярках 

української гірськокарпатської породи у ФГ “Радвань-Нова” 

(с. Милошовичі Пустомитівського р-ну Львівської обл.). У першому 

етапі методом аналогів було сформовано дві групи підсисних 

вівцематок з приплодом ярок 2-місячного віку по 10 голів (дослідна і 

контрольна), яких утримували роздільно із забезпеченням належного 

догляду та рівня годівлі. Утримання ягнят здійснювали роздільно-

контактним методом з триразовим допуском до маток протягом дня. 

Ягнят з матками утримували разом. Підгодівлю ягнят комбікормом та 

сіном здійснювали в облаштованих їдальнях. Ярочки  контрольної 

групи отримували стандартний комбікорм згідно з нормами за 

рецептом К 81-4-89 [4, 5, 15], дослідної групи  - експериментальний 

комбікорм. Тривалість 1-го етапу досліду – 60 діб. 

У другому етапі після стрижки пояркової вовни методом 

аналогів було сформовано дві групи ярок 6-місячного віку, по 10 голів 

у кожній (контрольна і дослідна). Упродовж дня ярок випасали на 

природних пасовищах, додатково до пасовищної трави тварини 

контрольної групи отримували по 0,3 кг комбікорму за рецептом 

Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова 

«Асканія-Нова», а ярки дослідної групи – таку ж кількість 

експериментального комбікорму. Тривалість 2-го етапу досліду –  

90 діб. 
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На початку та в кінці досліду тварин зважували та визначали 

проміри екстер’єру для встановлення порівняльних параметрів 

вагового та лінійного росту. Для визначення приросту вовни при 

постановці на дослід у 2-місячному віці на правому боці у ягнят було 

вистрижено контрольну ділянку розміром 3 х 3 см. Масу вовни, 

настриженої з цієї ділянки при знятті з досліду (приріст вовни за 

період досліду), визначали шляхом зважування з точністю до 0,1 г [7].  

Дослідження проводили згідно з сучасними методологічними 

підходами та дотриманням відповідних вимог і стандартів, які 

використовують у вітчизняній та міжнародній практиці, відповідно до 

вимог ДСТУ  ISO/EC 17025:2006.  

Рецептуру комбікормів для піддослідних ярок наведено в табл. 1. 

 

1. Склад комбікормів для ярок 2–4 і 6–9-місячного віку, % 

Назва кормів 

Вік ярок, місяці 

2–4 6–9 

контроль дослід контроль дослід 

1 2 3 4 5 

Дерть вівса плівчастого 8 - 10 70 

Дерть вівса голозерного - 30 - - 

Кукурудзяна дерть - 20 10 - 

Ячмінна дерть 50 20 26 - 

Пшенична  дерть 10 - 15 - 

Екструдований горох* - - 5 10 

Висівки пшеничні 4 8 10 7 

Макуха соняшникова 12 - - - 

Шрот соняшниковий - - 15 10 

Шрот соєвий 12 15 - - 

Дріжджі кормові - 3 - - 

Трав’яна мука люцерни - - 7 - 

Знефторений фосфат 1 2 - - 

Крейда кормова 1 0 - - 

Сіль 1 1 1 - 

Премікс ** 1 1 1 - 

Мінеральна суміш*** - - - 3 

Всього 100 100 100 100 

В 1 кг комбікорму 

міститься:     
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 * Контрольна група - горох посівний, дослідна – горох польовий (пелюшка);  
** премікс фірми «Григовіт»; *** мінеральна суміш для молодняку овець зони 

Львівського передгір’я [4]. 
 

Піддослідних тварин утримували в однакових господарських 

умовах. У стійловий період вирощування ягнят проводили роздільно-

контактним методом, а в пасовищний – шляхом випасання на 

природних злаково-різнотравних пасовищах.  

Отримані результати опрацьовано методами варіаційної 

статистики з обчисленням критеріїв вірогідності з використанням 

електронних таблиць Excel 2007.  

Результати та обговорення. Цифрові дані щодо змін живої 

маси та визначення вовнової продуктивності ярок наведено у табл. 2. 

 

2. Динаміка приростів живої маси та вовнова продуктивність 

піддослідних ярок (М ± m, n = 10) 

Показники Контроль Дослід 

Вік ярок 2–4 місяці 

Жива маса, кг:   

при постановці на дослід 11,6 ± 0,34 11,5 ± 0,34 

при знятті з досліду 22,5 ± 0,40 23,3 ± 0,42 

Приріст маси тіла:   

абсолютний, кг 10,9 ± 0,23 11,8 ± 0,33 

середньодобовий, г 181,7 ± 3,89 196,7 ± 5,44 

Приріст вовни в оригіналі, г 2,83 ± 0,18 3,03 ± 0,33 

Вік ярок 6–9 місяців 

Жива маса, кг:   

при постановці на дослід 23,4 ± 0,22 23,4 ± 0,16 

при знятті з досліду 34,6 ± 0,48 35,3 ± 0,47 

Приріст маси тіла:   

абсолютний, кг 11,2 ± 0,63 11,9 ± 0,46 

середньодобовий, г 124,4 ± 6,99 132,2 ± 5,09 

Приріст вовни в оригіналі, г 4,77 ± 0,33 5,33 ± 0,57 

1 2 3 4 5 

обмінної енергії, МДж 11,0 11,2 9,6 10,3 

перетравного  протеїну, г 148 134 137 119 

сухої речовини, % 85 84 84 87 



ISSN 0130-8521. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2018. Вип. 64 

194 

 



ISSN 0130-8521. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2018. Вип. 64 

195 

 

 



ISSN 0130-8521. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2018. Вип. 64 

196 

 

Дані, наведені в табл. 2, свідчать про те, що при згодовуванні 

експериментального комбікорму ярочки дослідної групи мають дещо 

вищі показники маси тіла як в 4, так і в 9-місячному віці. Різниця 

становить відповідно 3,6 та 2,0 % за масою тіла та 8,3 і 6,3 % за 

абсолютним і середньодобовим приростами. За приростом вовни в 

оригіналі також відзначено переважання ярок дослідної групи над 

ровесницями контрольної. Виявлені відмінності становлять 7,1 % за 

період з 2 до 4-місячного віку і 11,9 % за період з 6 до 9-місячного 

віку. Проте вказані різниці перебувають у межах статистичної 

похибки. При цьому слід відзначити, що за масою тіла при відлученні 

в 4-місячному віці ярки обох груп переважали вимоги стандарту 

породи на 25–29 %, а в 9-місячному віці – вимоги класу еліта для 13–

14-місячних тварин на 15–18 %. 

Результати досліджень щодо лінійного росту піддослідних ярок 

за період від 2 до 9-місячного віку наведено в табл. 3. 

Аналіз наведених у табл. 3 даних свідчить про те, що за період з 

2 до 4-місячного віку ярки дослідної групи росли більш інтенсивно. 

Хоча й різниці за промірами основних статей тіла статистично 

невірогідні, проте за показниками відносного приросту промірів, які 

характеризують розвиток грудної клітки (ширина в плече-лопаткових 

зчленуваннях та глибина грудей), довжини тулуба (коса довжина), тазу 

(ширина в клубах) ярки контрольної групи помітно поступаються 

тваринам дослідної групи. В наступний період (від 6 до 9-місячного 

віку) відмінності за показниками лінійного росту між ярками 

контрольної та дослідної груп менш виражені. 

Висновки. В умовах природно-кліматичної зони передгір’я 

Карпат використання зернових компонентів місцевого виробництва 

для приготування експериментальних комбікормів для ремонтних ярок 

української гірськокарпатської породи в підсисний та пасовищний 

періоди (вік 2–4 і 6–9 місяців) забезпечує інтенсивний розвиток 

тварин, які у вказані вікові періоди за масою тіла суттєво перевищують  

вимоги стандарту породи. Результати порівняльної оцінки 

ефективності впливу на показники вагового і лінійного росту тварин 

згодовування стандартних та експериментальних комбікормів свідчать 

про те, що останні за продуктивною дією не поступалися стандартним. 

Їх використання сприяло підвищенню інтенсивності приростів маси 

тіла, екстер’єрних промірів та вовни при зменшенні грошових витрат 

на одиницю продукції.  
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