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ПЕРЕДМОВА
Сільськогосподарських тварин розводять в основному для одержання продукції споживання та виробництва сировини для переробної промисловості.
Вся зоотехнічна праця (розмноження, селекція, їх вирощування
та забезпечення відповідними кормами, ін.) направлена на одержання від тварин відносно дешевої продукції достатньої кількості й
високої якості. Для цих потреб необхідно обґрунтувати життєдіяльність усього організму, всіх його органів і тканин. Поруч з дихальними, травними, кровоносними системами, ендокринними органами
велике значення має нервова система, яка регулює всі функції та
процеси, що відбуваються в організмі. Одним із пріоритетних напрямів, яким відводиться ведуча роль в прискоренні науково-технічного
прогресу в сільському господарстві є біотехнологія. Головною метою
прискореного її розвитку є різке збільшення продовольчих ресурсів
за рахунок цінних кормових добавок, біологічно активних речовин
(кормового білка, амінокислот, ферментів, вітамінів, нових поколінь
антибіотиків та інших ветеринарних препаратів) для підвищення
продуктивності тварин, що дасть можливість ліквідувати дефіцит
кормів та недолік у раціонах сільськогосподарських тварин.
На даному етапі у тваринництві використовують більше ніж
500 різних кормів та кормових добавок, серед них – відходи маслоекстракційної та харчової промисловості продукти мікробіологічного синтезу, солі макро- і мікроелементів, біологічно-активні речовини, транквілізатори та багато інших. Серед кормових добавок
часто застосовують фармакологічні речовини. Багато з них раніше
використовувались для лікування тварин, то зараз використовуються як добавки. Наприклад, раніше антибіотики застосовувались
для боротьби з інфекційними хворобами тварин, а зараз їх застосовують для профілактики інфекційних захворювань, стимуляції росту
і розвитку тварин. Якщо вітамінні препарати застосовували лише
для лікування авітамінозу, то на даний момент без них неможливо
скласти повнораціонний комбікорм. Завдяки застосуванню кормових добавок можна науково обґрунтовано балансувати комбікорми
та раціони не тільки за поживними, а й за фізіологічно активними
речовинами і таким чином підвищувати продуктивність тварин при
зниженні витрат кормів. Основні види тваринної продукції – молоко,
м’ясо, вовна, пушнина, яйця, мед.
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Навчальна дисципліна “Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин” є професійно-практичною під час підготовки
фахівців з освітньої спеціальності “Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”, а також теоретичною основою для
глибокого розуміння складних фізіолого-біохімічних процесів, що
відбуваються в організмі тварин. Ці знання, також, будуть слушними
і для фахівців освітніх спеціальностей «Ветеринарна медицина»,
«Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», адже в більшому обсязі
формують у лікаря ветеринарної медицини та лікаря ветеринарної
гігієни, санітарії і експертизи відповідне біологічне розуміння життєдіяльних процесів організмів тварин, утворення ними тваринницької сировини. По закінченню вивчення дисципліни студент повинен:
• знати морфологічні особливості, фізіологію, біохімію, генетику,
годівлю тварин та технологію кормів, молока і молочних продуктів,
фізико-хімічних властивостей поживних та БАР кормів та кормових
добавок, преміксів, ферментних препаратів, стимуляторів травлення
та росту тварин, антиоксидантів, стабілізаторів, їх вплив на процеси
травлення, біосинтезу компонентів молока, м’яса, яйця, шкіри, вовни,
утворення та дозрівання меду, технологію виробництва молока, яловичини, продукції свинини, птахівництва, вівчарства, бджільництва;
• вміти використовувати практичні прийоми управління продуктивністю сільськогосподарських тварин та якістю продукції,
використовувати інтер’єрні показники під час прогнозування продуктивності с.-г. тварин, визначати їх походження та оцінювати їх
племінну цінність.
Програма дисципліни реалізується через викладання теоретичного матеріалу та проведення лабораторних занять.
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