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У статті показані результати дослідження згодовування зерна тритикале сорту 

Поліське 7 у складі гранульованого комбікорму на інтенсивність вирощування молодняку 

кролів термонської породи. Визначено, оптимальну кількість уведення зерна тритикале в 

раціони годівлі кролів. Досліджено інтенсивність їх росту, забійний вихід, масометричні 

показники внутрішніх органів у період з 50 до 100 добового віку при згодовуванні різної 

кількості зерна тритикале. Встановлено тенденцію до збільшення показників м’ясної 

продуктивності: маси тіла та середньодобових приростів у ІІ і IV дослідних групах, яким 

зернову групу кормів замінювали, відповідно, 50 % та 12,5 % зерном тритикале, у порівнянні 

з контрольною групою. Аналогічні зміни показників спостерігали при визначенні маси 

внутрішніх органів.   
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В основу сучасних технологій вирощування молодняку кролів на м'ясо покладено їх 

виняткову особливість до ефективного використання поживних речовин раціону та оплати 

корму [1]. При сучасній технології утримання кролів однією з найважливіших умов є 

повноцінна їх годівля, яка забезпечується збалансованістю раціонів та скороченням термінів 

вирощування до 90-добового віку і реалізації на м'ясо [3, 6].  

При складанні раціонів годівлі для кролів особливу увагу звертають на балансування 

повноцінних раціонів за обмінною енергією та протеїном [4, 19]. Сьогодні є багато 

різноманітних кормових добавок для підвищення поживної цінності комбікормів. 

У тваринництві основними концентрованими кормами є ячмінь, овес, жито, 

непродовольча пшениця і продукти їх переробки. Потенціал цих кормів при годівлі тварин з 

однокамерним шлунком не повною мірою використовуються організмом, через значний вміст 

клітковини, у вівсі та ячмені її міститься, відповідно, 10 і 6 %, якщо обрушити зерно, то вміст 

клітковини знижується (до 4 % – у ячмені та 3,5 % – у вівсі), при цьому перетравність цих 

речовин у кормі підвищується неповністю [2].  

Тритикале виступає проміжним продуктом між пшеницею і житом. Зерно тритикале є 

джерелом білка з високим вмістом амінокислот, особливо лізину. Вміст білка в зерні 

тритикале становить 14 %. Забезпеченість кормової одиниці перетравним протеїном у 

тритикале близька до зоотехнічних норм і складає 113 г [11]. Клітковини у зерні тритикале, 

порівняно із вівсом і ячменем, менше і становить 3 %. Зерно тритикале сприяє швидкій 

перетравності та засвоюваності корму, при цьому економія на корм складає 15–20 % [5]. 
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У багатьох країнах світу тритикале є культурою поліфункціонального використання, 

яка посіла належне місце в структурі виробництва рослинницької продукції. Зерно тритикале 

повною мірою може задовольнити потреби у годівлі тварин, а знижена собівартість його 

виробництва зумовлює відповідне підвищення конкурентоспроможності цього нового виду 

сировини. Попри все, через низьку поінформованість, до останнього часу для українських 

виробників сільськогосподарської продукції культура тритикале залишалася мало 

привабливою та неактуальною. 

 За останні десятиліття у багатьох країнах світу з інтенсивного розведення 

тваринництва проводять розробки, перегляд і уточнення уведення кількості зерна тритикале у 

раціон тварин. 

Однак, дуже мало інформації щодо уведення до гранульованого комбікорму зерна 

тритикале для годівлі кролів. У зв’язку із цим наші дослідження є актуальними і спрямовані 

на визначення оптимальної кількості зерна тритикале у складі гранульованого комбікорму для 

молодняку кролів. 

Матеріали і методи. Дослідження проведені на молодняку кролів породи термонська 

у кролівницькому господарстві с. Загір’я (ТОВ «Пан крол») Рогатинського району Івано – 

Франківської області, поділених на п’ять груп (контрольну і чотири дослідні), по 10 тварин (5 

самців і 5 самиць) у кожній, підібраних за принципом аналогів у віці 50 днів. Тварини 

утримувалися в приміщеннях з регульованим мікрокліматом у клітках, розміром 

50х120х30 см, згідно з чинними ветеринарно-санітарними нормами.  

До складу основного раціону входили: ячмінь, овес, висівки, соєва макуха, 

соняшниковий шрот, трав’яне борошно, премікс. Кролям контрольної групи згодовували 

вволю повнораціонний гранульований комбікорм з вільним доступом до води. Кролям І, ІІ, ІІІ 

і IV дослідних груп згодовували корм контрольної групи із додатковим уведенням до 

гранульованого комбікорму (замість вівса і ячменю від їх маси у раціоні), зерно тритикале 

сорту Поліське 7, з розрахунку, відповідно, 100; 50; 25 і 12,5 %, згідно з прийнятими 

європейськими нормами для молодняку кролів при інтенсивній технології вирощування на 

м'ясо (Maertes et al., 2002). Тривалість дослідження – 50 діб, підготовчий період – 10 діб, 

дослідний – 40.  

Схема науково-господарського досліду наведена у таблиці 1. 
Таблиця 1 

Схема науково–господарського досліду 
 

Групи 

тварин 

Кількість 

тварин у 

групі 

Склад раціону 

К 10 
Основний раціон (ОР) – збалансований гранульований комбікорм і вода 

без обмеження 

Д–І 10 ОР + 100 % заміни зерном тритикале сорту Поліське 7  

Д–ІІ 10 ОР + 50 % заміни зерном тритикале сорту Поліське 7 

Д–ІІІ 10 ОР + 25 % заміни зерном тритикале сорту Поліське 7 

Д–ІV 10 ОР + 12,5 % заміни зерном тритикале сорту Поліське 7 

 

Усі маніпуляції з тваринами проводили відповідно до Європейської конвенції про 

захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних і наукових цілей [17]. 

Цифрові дані опрацьовували статистично з використанням t критерію Стьюдента. 

Результати й обговорення. На організм тварин постійно діють різноманітні фактори 

навколишнього середовища, зокрема технологія виробництва, спосіб утримання, макро- і 

мікроклімат, тип та рівень годівлі, біологічна повноцінність раціону, спосіб підготовки та 

роздачі кормів, якість питної води, ветеринарно-профілактичні та зоотехнічні заходи. У разі 
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відхилення згаданих вище факторів від оптимальних значень, в організмі тварин виникають 

певні реакції [10, 12, 18]. 

Отримані результати дослідження показали, що гранульований комбікорм, до складу 

якого входило зерно тритикале і промислові умови вирощування забезпечують інтенсивний 

ріс і розвиток тварин (табл. 2). 

Ріст і розвиток тварин визначався за рахунок зважування, яке проводили через кожні 

10 днів. З отриманих даних видно, що на 60-у добу життя (підготовчий період) маса тіла тварин 

істотно не відрізнялася у всіх групах контрольній та дослідних, про це свідчать і 

середньодобові прирости тварин дослідних та контрольної груп. 

Починаючи з 70-ої доби життя (дослідний період) у IV дослідній групі на 11,3 % 

спостерігається збільшення маси тіла та середньодобових приростів на 58,6 %, порівняно з 

контрольною групою, до складу якої входило 12,5 % заміни зерном тритикале у складі 

гранульованого комбікорму. Така ж ситуація спостерігалася і на 80 та 90 (дослідний період) 

доби життя кролів. На 100-у добу життя збільшення маси тіла кролів проявилися у ІІ і IV 

дослідних груп на 4,1 та 4,5 %, порівняно з контрольною групою. 

Загальний приріст маси тіла та середньодобові прирости кролів ІІ і IV дослідних груп 

були дещо вищими, порівняно з тваринами контрольної групи і корелювали за періодами 

досліджень з масою тіла кролів. Найвищі показники приросту маси тіла кролів відзначено у 

IV дослідній групі. Зокрема, на 70-у добу життя приріст маси тіла кролів та середньодобові 

прирости перевищували на 57 %;  на 80-у добу життя – на 8 %, а на 90-у добу життя – на 71 %, 

порівняно з контрольною групою. Тільки на 100-у добу життя збільшення приростів маси тіла 

кролів та середньодобових приростів проявилися у ІІ і IІІ дослідних груп на 7 та 13 %, 

порівняно з контрольною групою. 

Для визначення маси тушки кролів та забійного виходу тварин відбирали по 4 кролі (2 

самці і 2 самки) з кожної групи і забивали. Жива маса кролів максимально наближалася до 

середньої величини в групі (табл. 3). М’ясна продуктивність кролів за комплексною оцінкою 

дослідження забійного виходу була найвищою у кролів ІІ і IV дослідних груп на 5 % порівняно 

з контрольною групою, яким згодовували 50 і 12,5 % заміни зерном тритикале у складі 

гранульованого комбікорму. 

Маса парної тушки кроликів з внутрішніми органами були вищими у всіх дослідних 

групах, порівняно з контролем на 4,0; 6,0; 3,4 та 4,7 %. Відповідно, маса парної тушки кроликів 

без органів переважала у дослідних групах І, ІІ, ІІІ і IV на 6,3; 10,1; 6,1 та 8,6 % порівняно з 

контрольною групою.  

Масу охолодженої тушки проводили через 12 годин після забою. При цьому 

встановлено, що всі тушки кролів дослідних і контрольних груп були вкриті кірочкою 

підсихання, колір м’яса був блідо-рожевий, консистенція м’язів у всіх досліджуваних тушок 

була пружною, при натисканні виповнювалася швидко. Так, маса охолодженої тушки була 

вищою у ІІ і ІІІ дослідних групах на 10,9 та 6,6 % порівняно з контрольною групою. 

Під час огляду внутрішніх органів забитих кролів не виявили будь-яких суттєвих 

відхилень від норми, хоча спостерігалася тенденція до збільшення внутрішніх органів у 

тварин дослідних груп (табл. 4). 

Отримані результати дослідження маси внутрішніх органів кролів печінки, селезінки, 

нирок, легень, серця, на які припадає підвищення функціонування, зростання процесів 

травлення і обміну речовин в організмі свідчать, що більш високою масою відзначалася 

печінка у ІІ дослідній групі на 8,5 % та IV дослідній групі – на 7,9 %, порівняно з контрольною 

групою. Молодняк кролів ІІ і IV дослідних груп характеризувався більшою масою селезінки 

на 8,7; 7,5 %, нирок – на 6,6; 4,0 %, легень – на 8,0; 13,6 %, серця – на 11,3; 13,4 %, порівняно 

з контрольною групою, що може свідчити про неоднакове функціональне навантаження, чим 

і підтверджується неоднакове збільшення маси внутрішніх органів, що пов’язане із 

підвищенням інтенсивності росту тварин дослідних груп. 
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Таблиця 2 

Показники інтенсивності росту кролів за періодами досліду (M±m, n=10) 

Групи 
Маса тіла, г 

1 доба життя 
Маса тіла, г Приріст маси тіла, г СДП, г 

К 

% 

60,5±2,10 

100 

60 доба життя (підготовчий період) 

1707,3±48,03 

100 

1646,8±24,26 

100 

27,4±2,42 

100 

Д–І 

% до К 

59,5±2,02 

98,3 

1739,5±98,96 

101,8 

1680,0±66,70 

102,0 

28,0±6,67 

102,1 

Д–ІІ 

% до К 

61,5±1,55 

101,6 

1698,2±69,81 

99,6 

1636,7±96,79 

99,3 

27,2±9,67 

99,2 

Д–ІІІ 

% до К 

60,2±1,93 

99,5 

1760,0±52,56 

103,0 

1699,8±93,69 

103,2 

28,3±9,36 

103,2 

Д–ІV 

% до К 

61,2±2,25 

101,1 

1749,3±95,89 

102,4 

1688,1±69,94 

102,5 

28,1±6,99 

102,5 

70 доба життя (дослідний період) 

К 

% 

2028,8±56,03 

100 

321,5±41,67 

100 

32,1±4,16 

100 

Д–І 

% до К 

2109,5±152,72 

103,9 

370,0±40,90 

115,0 

37,0±4,09 

115,2 

Д–ІІ 

% до К 

1983,0±127,50 

97,74 

284,8±71,76 

88,5 

28,4±7,17 

88,4 

Д–ІІІ 

% до К 

2080,0±93,77 

102,5 

320,0±46,44 

99,5 

32,0±4,63 

99,6 

Д–ІV 

% до К 

2259,5±123,10 

111,3 

509,7±57,14 

158,5 

50,9±8,83 

158,6 

80 доба життя (дослідний період) 

К 

% 

2508,4±48,96 

100 

479,6±23,24 

100 

47,9±2,32 

100 

Д–І 

% до К 

2480,6±153,05 

98,8 

371,1±49,59* 

77,3 

37,1±4,95* 

79,1 

Д–ІІ 

% до К 

2362,8±86,18 

94,1 

379,8±56,01 

79,1 

37,9±5,60 

79,2 

Д–ІІІ 

% до К 

2369,6±126,14 

94,4 

289,6±51,70 

60,3 

28,9±5,17 

60,4 

Д–ІV 

% до К 

2775,0±75,07* 

110,6 

515,5±59,47 

107,4 

51,5±5,94 

107,5 

90 доба життя (дослідний період) 

К 

% 

2842,3±50,93 

100 

333,9±21,34 

100 

33,3±2,13 

100 

Д–І 

% до К 

2887,5±117,36 

101,5 

406,9±19,83 

121,8 

40,6±1,98 

121,9 

Д–ІІ 

% до К 

2953,8±63,24 

103,9 

591,0±235,83 

176,9 

59,1±23,58 

177,4 

Д–ІІІ 

% до К 

2646,7±87,32 

93,1 

277,1±46,51 

82,9 

27,7±4,65 

83,1 

Д–ІV 

% до К 

3346,6±93,87* 

117,7 

571,6±32,02 

171,1 

57,1±3,20 

171,4 

100 доба життя (дослідний період) 

К 

% 

3154,2±43,59 

100 

311,9±42,70 

100 

31,1±1,06 

100 

Д–І 

% до К 

3180,9±122,67 

100,8 

293,1±49,00 

93,9 

29,3±1,22 

94,2 

Д–ІІ 

% до К 

3286,0±134,03 

104,1 

332,2±166,57 

106,5 

33,2±4,16 

106,7 

Д–ІІІ 

% до К 

2998,3±83,62 

95,0 

351,6±66,88 

112,7 

35,1±1,67 

112,8 

Д–ІV 

% до К 

3612,1±113,35* 

114,5 

265,5±128,17* 

85,1 

26,5±3,20* 

85,2 
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Таблиця 3 
 

Маса тіла та забійних вихід кролів за згодовування різних кількостей зерна тритикале у складі 

гранульованого корму (M ± m; n = 4) 

 

Показники 
Групи тварин 

К Д–І Д–ІІ Д–ІІІ Д–ІV 

Маса тіла перед забоєм, г 

%  до К 

2956,2±44,64 

100,0 

3011,2±17,95 

101,8 

3108,0±45,61 

105,1 

3040,0±88,62 

102,8 

3176,2±78,45 

107,4 

Маса парної тушки з 

внутрішніми органами, г 

%  до К 

1681,2±44,64 

100,0 

1750,0±17,67 

104,0 

1783,7±45,61 

106,0 

1740,0±88,62 

103,4 

1761,2±78,45 

104,7 

Маса парної тушки без 

внутрішніх органів, г 

%  до К 

1446,2±44,64 

100,0 

1538,0±16,63 

106,3 

1592,5±46,07 

110,1 

1535,0±88,62 

106,1 

1571,2±78,45 

108,6 

Забійний вихід, % 

%  до К 

48,8±0,77 

100,0 

47,8±0,30 

103,8 

51,1±0,75 

   104,7 

50,3±1,44 

103,0 

49,3±1,24 

101,0 

 

Таблиця 4 
 

Маса внутрішніх органів кролів за згодовуванням різної кількості зерна тритикале у складі 

гранульованого корму (M ± m; n=4) 
 

 

Одержані результати масометричних показників внутрішніх органів вказують на 

позитивний вплив згодовування зерна тритикале у гранульованому кормі  для молодняку 

кролів. 
 

В И С Н О В К И 

 

1. Уведення зерна тритикале до складу гранульованого комбікорму позитивно 

вплинуло на ріст і розвиток молодняка кролів,  позначилося вищими показниками маси тіла 

та середньодобових приростів тварин. 

2. Маса тушки та забійний вихід тварин були вищими у ІІ і IV дослідних групах, 

порівняно з контрольною групою. 

3. Масометричні показники внутрішніх органів перевищували у всіх дослідних груп 

порівняно з контрольною, що вказує на збільшення маси тіла кролів і відповідно збільшення 

їх внутрішніх органів. 

Перспективи досліджень полягають у вивченні оптимальної кількості уведення зерна 

тритикале до складу гранульованого комбікорму та вивчення репродуктивної здатності 

кролематок. Доцільно проводити наукові дослідження із використанням зерна тритикале для 

збільшення виробництва та підвищення продуктивності за інтенсивного виробництва 

кролятини.  

Показники 
Групи тварин 

К Д–І Д–ІІ Д–ІІІ Д–ІV 

Печінка, г 

%  до К 

87,7±0,85 

100,0 

89,5±2,02 

102,0 

95,2±1,75 

108,5 

93,5±0,64 

106,6 

94,7±0,85 

107,9 

Селезінка, г 

%  до К 

1,72±0,11 

100,0 

1,75±8,66 

101,7 

1,87±0,07 

108,7 

1,80±8,16 

104,6 

1,85±0,06 

107,5 

Нирки, г 

%  до К 

30,0±1,41 

100,0 

30,2±1,43 

100,6 

32,0±0,81 

106,6 

30,7±1,10 

102,3 

31,2±0,47 

104,0 

Легені, г 

%  до К 

12,5±0,64 

100,0 

13,2±0,75 

105,6 

13,5±0,64 

108,0 

13,0±0,40 

104,0 

14,2±0,47 

113,6 

Серце, г 

%  до К 

9,7±0,47 

100,0 

10,5±0,64 

108,2 

10,7±0,47 

111,3 

10,0±0,40 

103,0 

11,0±0,40 

113,4 
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5, Hrushevskyi str., Obroshyno, Pustomyty district, Lviv region, 81115, Ukraine 

 

S U M M A R Y 
 

In the article the influence of grain of triticale on young rabbits of the Thermonian breed after 

introducing it into granular mixed fodder and determining the intensity of rabbits growth, slaughter 

output, massometric indices of internal organs in the period from 50 to 100 daily genes, are divided 

into five groups. The dynamics of growth and development of animals was determined by weighing 

every 10 days, where body weight gain and average daily increments were noted in the second and 

fourth experimental groups, as compared to the control group. Meat productivity was highest in 

rabbits II and IV experimental groups, which replaced the grain group (oats and barley) on grain 

triticale, at the expense of 50 and 12,5 %, respectively, in granular mixed fodder. A similar situation 

was observed in determining the mass of internal organs, where the best results were shown by the 

experimental groups II and IV compared with the control group. 

Cartilage is one of the branches of agriculture, which provides the population with dietary 

meat and a valuable fluff. It is known that feed in the structure of the cost of livestock products, in 

particular, rabbit holds 60-70 %. At the present stage of development of rabbit meat in Ukraine, the 

level of feeding and ration balance for rabbits in many cases does not correspond to scientifically 

substantiated norms, which significantly increases the cost of rabbit meat production.  

For replenishment and cheapening of the forage base in rabbit, there is the use in their rations 

of new cereal grains, in particular grains of triticale. In livestock, the main concentrated feeds are 

barley, oats, rye, non-food wheat and products of their processing.  

The potential of these feeds for animal feeding with single-chambered stomach is not fully 

used by the body due to significant fiber content in oats and barley, it contains respectively 10 and 

6%, if you drop the grain, then the fiber content is reduced (up to 4% barley and 3.5% in oats), while 

the digestibility of these substances in the stern increases incompletely. 

Triticale - a grain of cereal culture derived from the crossbreeding of wheat with rye and is 

characterized by potential yield, high protein content and essential amino acids, in particular - lysine. 

According to the elaborated sources of literature, many scientists have proved that triticale grain due 

to high protein, lysine and tryptophan content is well combined in mixed fodders from the grain 

group.  

The researches found that grain of triticale should be introduced into mixed feed 40-50% for 

young pigs and 10-15% for chickens broilers from the mass of the grain group, while the cheapening 

of feed is 8-9% for piglets and 4,5- 9% for chickens. In the article the influence of grain of triticale 

on young rabbits of the Thermonian breed after introducing it into granular mixed fodder and 

determining the intensity of rabbits growth, slaughter output, massometric indices of internal organs 

in the period from 50 to 100 daily genes, are divided into five groups.  

Keywords: RABBIT, TRITICALE GRAIN, RABBIT GROWTH DYNAMICS, BODY 

WEIGHT AND SLAUGHTER, MASS OF INTERNAL ORGANS. 
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РОСТ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМА КРОЛИКОВ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ РАЗНЫХ 

КОЛИЧЕСТВ ЗЕРНА ТРИТИКАЛЕ 

 

М. В. Грынив 

 

Институт сельского хозяйства Карпатского региона НААН 

ул. Грушевского, 5, с. Оброшино  Пустомытoвского р-нa Львовской обл., 81115, Украина 

 

А Н Н О Т А Ц И Я 

 

В статье показаны результаты исследования скармливания зерна тритикале сорта 

Полесское 7 в составе гранулированного комбикорма на интенсивность выращивания 

молодняка кроликов термонской породы. Определено оптимальное количество введения 

зерна тритикале в рационы кормления кроликов. Исследована интенсивность их роста, 

убойный выход, массометрические показатели внутренних органов в период с 50 до 100- 

суточного возраста при скармливании разного количества зерна тритикале. Установлена 

тенденция к увеличению показателей мясной продуктивности: массы тела и среднесуточных 

приростов во II и IV опытных группах, которым зерновую группу кормов заменяли, 

соответственно, 50 и 12,5 % зерном тритикале, по сравнению с контрольной группой. 

Аналогичные изменения показателей наблюдали при определении массы внутренних органов. 

Ключові слова: КРОЛИ, ЗЕРНО ТРИТИКАЛЕ, ДИНАМИКА РОСТА КРОЛЕЙ, 

МАССА ТЕЛА И УБОЙНЫЙ ВЫХОД, МАССА ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ. 
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