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Системна модель галузi тваринництва
на найближчу перспективу
Стабiльне збiльшення чисельностi населення планети, дiї несприятливих факторiв середовища на аграрне виробництво, рiзке зменшення
розмiру сiльськогосподарських площ, зростаюче споживання тваринами концентрованих кормiв вимагає змiни енергетичної основи рацiону
сiльськогосподарських тварин. Це спричинить перегляд стратегiї розвитку цiлих галузей тваринництва i загальноприйнятих технологiчних
рiшень. Так, потребують розробки iншої концепцiї вiдносного породного
складу тварин, основних напрямкiв селекцiйного процесу; годiвлi, що
базується на трав’яно-сiно-силосному рацiонi; створення маловитратних
модулiв для утримання рiзних видiв сiльськогосподарських тварин.
Отже, на найближчу перспективу тваринництво пропонується розглядати як: 1) джерело формування харчової продукцiї та сировини;
2) потоки енергiї в функцiонуваннi аграрних систем [1].
Модель галузi тваринництва близького майбутнього необхiдно будувати на системнiй основi, враховуючи багато взаємопов’язаних за дiєю
або за кiнцевим результатом факторiв. Без розвиненого «тваринництва»
планетарна екосистема може зумовити складно компенсованi наслiдки.
Енергетична складова у життєдiяльностi людського суспiльства буде ускладнюватися i дорожчати, тому технологiчнi рiшення утримання
та годiвлi тварин повиннi враховувати цю обставину. Цiлком очевидна доцiльнiсть повернення до розведення аборигенних порiд України:
червоної степової, симентальської, лебединської, сiрої української, бiлоголової української та iнших, полiпшених за технологiчними вимогами
промислової технологiї i якi володiють високою плодючiстю, що забезпечить розширене вiдтворення поголiв’я цих порiд, чого досить проблематично досягти при використаннi «висококровних» голштинських
помiсей через їх гiршу вiдтворну здатнiсть.
Аборигеннi породи мають мiцне здоров’я, стiйкiсть до специфiчних вiрусних iнфекцiй, бiльшу тривалiсть господарського використання (отримання вiд корiв 5 i бiльше телят), високу якiсть молока i м’яса,
здатнiсть виживати в арiдних зонах.
Поступово стверджується положення, що головними ознаками вiдбору тварин є плодючiсть i тривалiсть господарського використання.
Саме вони i повиннi, в першу чергу, враховуватися при оцiнцi генофонду i генетичних ресурсiв.
Для зниження витрат енергетики сучаснi технологiї утримання сiльськогосподарських тварин повиннi будуватися на принципi «повернення» тварин в їх колишне природне мiсце iснування. Тому виникає значущiсть генетичних ресурсiв таких видiв як буйвол, лобатi бики-бантенги,

гаури, гаяли, яки, бiзони.
Домашнi буйволи на повноцiнних рацiонах досягають живої маси
600–800, а їх молочнiсть становить до 2000 кг молока жирнiстю 9,0 %,
бiлковiстю — 6,0 %. У перерахунку на стандартизоване молоко це складе близько 4000 кг коров’ячого молока. Якщо врахувати, що домашнiй
буйвол живе до 40–50 рокiв, а його самка дає 15–20 телят за життя,
його природну стiйкiсть до захворювань, здатнiсть споживати i переробляти велику кiлькiсть грубого корму, в т.ч. очерет озерний, морський i
т.п., то цiннiсть цього виду тварин безсумнiвна. В Українi, пiд Києвом,
створено унiкальне стадо буйволiв, проведена генетична експертиза за
коротколанцюговою саттелiтною ДНК, а також науковi дослiдження
їх молочної i м’ясної продуктивностi, в т.ч. i за амiнокислотним складом [3].
При залученнi в культуру сучасного сiльського господарства нових
видiв тварин буде зростати роль наукового супроводу проблем тваринництва. Тому створення нових державних генофондних стад, бiосферних заповiдникiв, крiобанкiв генетичної iнформацiї є розумною передумовою для безпроблемного недалекого майбутнього.
Однак швидке перетворення галузi тваринництва можливе лише в
свинарствi та птахiвництвi завдяки високiй вiдтворювальної здатностi
тварин. В цьому аспектi представляє iнтерес i промислове кролiвництво. За кiлькiстю локальних порiд перше мiсце займає птиця — 360,
гiбридiв — 530 кросiв. На другому мiсцi в свiтi за кiлькiстю локальних
порiд знаходяться кози — 419 i вiвцi — 220. Цi генетичнi ресурси i
будуть визначати в близькому майбутньому стратегiю розвитку тваринництва в рiзних регiонах земної кулi [2].
Необхiдно поступово повертати молочних корiв в їх природне середовище: практикувати пасовищне утримання, розмiщувати тварин в
полегшених конструкцiях, створювати вiтрозахиснi загородження в мiсцях вигульних майданчикiв i т.п. Тому лукiвництво — природне i створене людиною на основi швидковiдростаючих трав i стiйких до витоптування та тимчасового затоплення стає актуальною проблемою близького
майбутнього.
В тваринництвi заслуговують на увагу дослiдження з нанотехнологiй, тобто технологiям манiпулювання речовинами на атомарному i
молекулярному рiвнях, що забезпечує їх взаємодiю, а також квантовi
ефекти зi структурами органiзму, в т.ч. впливають на стресостiйкiсть
i обмiннi процеси. Вже апробованi нанотехнологiї у ветеринарнiй медицинi. Використано наноаквахелати металiв для дезинвазiї харчових
продуктiв рослинного походження, санацiї соскiв вименi з метою профiлактики i лiкування маститiв у корiв, “шумерське срiбло” та iн.
Таким чином, необхiднiсть фундаментальної переорiєнтацiї аграрного виробництва на основi бiоенергетики i безвiдходного процесу технологiчних циклiв є очевидною. Системнi проблеми, якi можуть вини-

кнути при цьому, передбачають використання науково-обґрунтованих
технологiчних рiшень.
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