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Таблиця 1
Структура грошових надходжень, %

11,352,556,346,241,2молоко
-11,53834,545,549,5свинина
0,29,59,18,39,3втч ВРХ

-51419,21419Тваринницт
во

2,483,480,78681Рослинницт
во

-100100100 100Всього
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о року

Рік

Показник



Таблиця 2
Виробництво продукції тваринництва, ц

19558611801467576656Молоко

-362,6888,41109,313481251Свинина

137,9319,9302,7288182Яловичина

2018201720162015
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до
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Рік
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Таблиця 3
Продуктивність тварин

5906378616554065788Надій, кг

642Прирости свині, г

796Прирости ВРХ, г

2018201720162015

Звітний
до

базового
року

Рік

Показник



Таблиця 4
Надходження приплоду

-20551025
Кількість
перевіряємих
свиноматок

-15,16,66,913,221,7Отримано поросят
на опорос, гол

0,61,61,581,01,0Отримано опоросів

-11,110,610,913,221,7Отримано поросят
свиноматку, гол

-29717377100На 100 корів

2018201720162015

Звітний до
базового

року

Рік

Показник



Таблиця 5
Тривалість сервіс періоду

12777065681059735788
Надій при
оптимальному
сервіс періоді

5906378616554065788Надій, кг

687645567-Недоотримано
молока

229215189-Тривалість
сервіс періолу

-29717377100Отримано телят
100 корів

2018201720162015

Звітний
до

базового
року

Рік

Показник



• Висновки. Фермерське господарство “Щербич” 
багатогалузеве. В 2018 році від реалізації 
рослинницької продукції отримано 83,4% 
грошових надходжень, а тваринництва 16,6%. У 
тваринництві відповідно реалізація молока 
lim=41,2-56,3 та свинини lim=34,5-49,5 %. 
Надходження від реалізації молока збільшились 
на 11,3%, а свинини зменшились на 11,5% і 
становлять відповідно 52,5 і 38,0%. Із 135 корів 
штучно осіменили 98 голів з яких 25 голів (26%) 
залишились заплідненими після першого 
осіменіння. 37 голів остались безплідними з 
яких 8 голів понад 3 місяці після отелу. 



• За період дослідження зменшився вихід телят на 
100 корів з 100 до 71 голови (-29%) і збільшилась 
тривалості сервіс-періоду з 80 до 229 днів. Як 
наслідок зросла кількість недоотриманого 
молока 7,0 % (327 – 447 кг) та яловичини 0,7% 
(32,7-44,7 кг). 

• Первістки різних ліній фермерського 
господарства “Щербич” характеризуються такими 
відтворними якостями: вік першого отелення –
28,2 – 31,7 місяців, тривалість сервіс-періоду –
117,6 – 147,6 днів, тривалість міжотельного 
періоду – 401,8 – 439,8 місяців, індекс осіменіння 
корів складає 1,93 – 2,24.



• Пропозиції виробництву. Виявляти корів в 
охоті 4-ри рази на добу тому що, у 68% корів 
вона проходять від 18 до 6-ї години ранку. 

• Покращити умови вирощування ремонтних 
телиць, довести середньодобові прирости до 600 
г. Максимальну кількість телиць осіменяти в 1-му 
півріччі вагою 340-360 кг. 

• Першу охоту пропускати тому, що вона як 
правило малоплідна, а осіменяти після 2 – 3 
охоти. 

• При дворазовому контролі статевої охоти (з 
проміжком 10–12 год.) осіменяти двічі: якщо 
охоту виявили вранці, осіменяють увечері, і 
навпаки. Повторне осіменіння свиноматок 
проводити через 10–12 год. після першого 
введення сперми. 



• Після осіменіння витримувати маток в 
індивідуальних станках 11–15 діб тому, 
що імплантація (прикріплення ембріона 
до слизової оболонки матки) 
відбуваються на 9–11-й день.

• Перспективи подальших досліджень. 
Доцільно вивчити ефективність 
використання сексованої сперми 
(розділеної за статтю) для осіменіння 
великої рогатої худоби. 


