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Якість шкурок товарного 
молоднЯку сріблЯсто-чорних 
лисиць, вирощуваних у шедах 
різних конструкцій

Мета. Порівняти якість шкурок товарного 
молодняку сріблясто-чорних лисиць, 
яких утримували у типових 2-рядних 
і реконструйованих із теплиць 4-рядних шедах 
у різних умовах природного освітлення. 
Методи. використовували зоотехнічні, 
органолептичні, морфометричні, фізичні 
методи досліджень. звірів контрольної групи 
у період вирощування утримували у типових 
2-рядних шедах, дослідної — у 4-рядному 
реконструйованому шеді. Результати. у типових 
2-рядних шедах максимальний показник 
освітленості становив близько 1500 лк, 
у 4-рядному — менше 200 лк. Прісно-сухі 
шкурки товарного молодняку сріблясто-чорних 
лисиць, яких утримували у типових шедах, 
були довші, ширші, їхня площа була більшою 
порівняно з тваринами, яких утримували 
у 4-рядному реконструйованому шеді. Проте 
вони характеризувалися гіршим кольором, 
сріблястістю та мали більше дефектів хутра. 
Висновки. утримання товарного молодняку 
сріблясто-чорних лисиць у типових 2-рядних 
і реконструйованих 4-рядних шедах не тільки 
створює різні умови природного освітлення, 
а й зумовлює формування хутрової продукції 
різної якості. 

Вирощування хутрових звірів має ряд 
специфічних відмінностей. Зокрема, лисиць 
кліткового розведення утримують у відкри-
тих неопалюваних приміщеннях або во-
льєрах; обмежено використовують штучне 
освітлення, механізоване роздавання кор-
мів, напування та ін. [4, 9]. За промислового 
вирощування хутрових звірів це продик-
товано потребою створення умов, макси-
мально наближених до природних. Адже 
хутрові звірі і досі вважаються такими, що 
не до кінця втратили первинні інстинкти, 
тому часто виявляють ворожість до людини 
і лякливість [2, 3, 8]. Така поведінка у від-
повідь на неергономічність утримання звірів 

Ключові слова: сріблясто-чорні лисиці, утримання, шеди,  
природне освітлення, шкуркова продуктивність, якість хутра.

може стати причиною зниження продуктив-
ності і навіть загибелі тварин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
свідчить, що закордонні і вітчизняні науковці 
та звірівники-практики невпинно проводять 
роботу із пошуку оптимальних умов утри-
мання хутрових звірів [3, 7]. Найістотнішим 
у зоогігієні є вибір типу приміщень, оскільки 
нині економічні обставини спонукають віт-
чизняного виробника до пошуку способів 
скорочення витрат на будівництво [1, 5]. 
Тому часто звертаються до реконструкції 
старих приміщень і створення нетипових 
шедів. У літературі є результати досліджень 
продуктивності норок і песців, вирощених 
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у 4-, 6-рядних шедах, навіть із багатоярус-
ним розміщенням кліток [6]. Однак ефектив-
ність використання нетипових приміщень, 
особливо за розведення лисиць, практично 
не вивчено. 

Мета досліджень — порівняти якість 
шкурок товарного молодняку сріблясто-
чорних лисиць, яких утримували у типових 
2-рядних і реконструйованих із теплиць 
4-рядних шедах. 

Матеріали і методика досліджень. І етап  
досліджень проводили на товарному молод-
няку сріблясто-чорних лисиць, яких утриму-
вали у 2- та 4-рядних шедах з різним освіт-
ленням. Дослідження проводили з травня 
по грудень 2012 р. за схемою (табл. 1).

Товарний молодняк 2-місячного віку від-
бирали за живою масою та формували 
2 групи. Контрольну розміщували у двох 

типових 2-рядних шедах, дослідну — в од-
ному 4-рядному. Останній є нетиповим, ре-
конструйованим із теплиці (рис. 1).

Вивчення рівня природної освітленос-
ті шедів проводили за загальноприйняти-
ми правилами за допомогою люксметра 
Ю-117, заводський № 303. Прилад про йшов 
метрологічну повірку 01.02.12 р. згідно 
з графіком Вінницької філії концерну радіо 
і телебачення.

Тварин утримували та годували до за-
бою однаково згідно з нормами [10]. З лис-
топада до грудня визначали зрілість хутра 
та проводили забій. Шкурки проходили пер-
винну обробку згідно із загальноприйнятими 
правилами [9]. Прісно-сухі шкурки оцінюва-
ли за ГОСТом [11]. 

Результати досліджень. Вивчення 
природного освітлення типових 2- та 
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рис. 1. реконструйований 4-рядний шед для утримання лисиць: а — вигляд збоку;  
б — фронтальний вигляд; в — план шеда 

1. схема і етапу досліджень

Група
Кількість 

тварин, гол.

Особливості умов утримання за періодами

Підготовчий, 30 діб Основний, 200 діб 

І (контрольна) 120 Переведення та розміщення у 2-рядних шедах У 2-рядних шедах 

ІІ (дослідна) 130           »                     »          у 4-рядному шеді У 4-рядному шеді
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реконструйованих 4-рядних шедів свід-
чить, що у першому максимальний показ-
ник освітленості становив близько 1500 лк, 
у другому — менше 200 лк (рис. 2).

Нестача природного світла має негативні 
наслідки під час вирощування тварин і по-
гіршує умови праці. Оскільки у проходах 
4-рядного шеда на рівні кліток та очей пра-
цівника ферми в окремих точках освітленість 
не перевищує 12 – 42 лк (за норми не ниж-
че 50 – 75 лк), виникає потреба у розробці 
способів її збільшення завдяки штучному 
освітленню.

Експериментально встановлено, що 
прісно-сухі шкурки товарного молодняку 
сріблясто-чорних лисиць, яких утримува-
ли в типових 2-рядних шедах, були довші 

на 7,13%, ширші — на 2,05%, їхня площа 
була більшою на 1,85 дм2 порівняно з тва-
ринами, яких утримували у 4-рядних шедах. 
При цьому різниця виявилася достовірною 
(табл. 2).

Дані табл. 2 свідчать, що шкурки тва-
рин контрольної групи були оцінені вище 
на 12,95% та мали більшу реалізаційну 
ціну на 118,38 грн, ніж у дослідній групі. 
Це було пов’язано із тим, що шкурки забій-
ного молодняку, вирощеного у 2-рядному 
шеді, мали більшу розмірну категорію, од-
нак характеризувалися гіршим кольором, 
сріблястістю та мали більше дефектів хутра 
(табл. 3).

Обчислення економічної ефективності 
вирощування товарного молодняку срі-
блясто-чорних лисиць у різних шедах свід-
чить, що виробництво прісно-сухих шкурок 
у І (контрольній) групі було прибутковішим, 
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рис. 2. карта природного освітлення шеда, 
лк: а — 2-рядного; б — 4-рядного

2. лінійні проміри та оцінка прісно-сухих 
шкурок товарного молодняку сріблясто-
чорних лисиць, вирощеного у різних шедах

Показник
Група

І (контрольна) ІІ (дослідна)

Розміри шкурки, см:  
  довжина 77,31±0,77 71,80±0,59***

  ширина 13,23±0,03 12,96±0,03***

  площа, дм2 20,46 18,61

Оцінка шкурки, % 84,14±2,15 71,19±1,87***

Ціна реалізації 
шкурки, грн 708,50±18,95 590,12±16,26***

3. характеристика якісних показників 
прісно-сухих шкурок товарного молодняку 
сріблясто-чорних лисиць, вирощеного 
у різних шедах, %

Показник
Група

І (контрольна) ІІ (дослідна)

Розмірна категорія:
00   0   0

0   0   0

1   5,08   0,83

2 18,64   9,09

3 24,58 13,22

4 36,44 52,89

5 15,25 23,97

Група кольору:
І 68,60 80,51

ІІ 23,97 15,25

ІІІ   7,44  4,24

Група сріблястості:
І 70,25 81,36

ІІ 29,75 18,64

Група вад:
1 75,42 80,17

2 14,41 14,05

3   9,32   4,96

4   0,85   0,83

Ґатунок:
І 83,05 85,95

ІІ 16,95 14,05
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2- та 4-рядний шеди істотно відрізня-
ються за рівнем природного освітлення. У 
тварин, вирощених у типових 2-рядних ше-
дах, лінійні проміри одержаної від них шкур-
кової продукції були більшими. Лисиці, яких 

утримували у реконструйованому 4-рядно-
му шеді, характеризувалися меншою роз-
мірною категорією шкурок, проте вищим 
відсотком сріблястості, шкурок І групи ко-
льору та меншою кількістю вад 3- і 4-ї груп.
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ніж у ІІ (дослідній) на 137,52 грн/шт., або 
на 73,49% (табл. 4).

Отже, утримання товарного молод-
няку сріблясто-чорних лисиць у типових 

2-рядних і реконструйованих 4-рядних ше-
дах не тільки створює різні умови мікроклі-
мату, а й зумовлює формування продукції 
хутрових звірів різної якості. 

4. економічна оцінка ефективності вирощування товарного молодняку сріблясто-чорних 
лисиць у шедах різних конструкцій

Показник
Група

І (контрольна) ІІ (дослідна)

Кількість тварин у групі, гол. 120 132

Збереженість поголів’я, %   98,3   91,6

Кількість товарного молодняку забійних кондицій, гол. 118 121

Собівартість 1-ї прісно-сухої шкурки, грн 521,36 540,50

Ціна реалізації 1-ї прісно-сухої шкурки, грн 708,50 590,12

Прибуток за реалізації 1-ї прісно-сухої шкурки, грн 187,14 49,62


