
ІНСТРУКЦІЙНА КАРТА 

Для виконання лабораторно - практичної роботи № 2 

З навчальної дисципліни: 

«Технології в галузях тваринництва» 

Для студентів: спеціальності  5.09010102 

«Організація і технологія ведення фермерського господарства» 

 

Тема заняття : М’ясна продуктивність ВРХ 

Мета: Вивчити особливості м’ясної продуктивності ВРХ.  

 

ЗАВДАННЯ 

1. Охарактеризувати породи ВРХ м’ясного напрямку продуктивності. 

2. Охарактеризувати породи ВРХ комбінованого напрямку 

продуктивності. 

3. Особливості структури стада м’ясного поголів’я ВРХ. 

4. Особливості структури стада м’ясомолочного  поголів’я ВРХ. 

5. Охарактеризувати м’ясну продуктивність ВРХ 

6. Облік м’ясної продуктивності ВРХ та  вказати шляхи її збільшення. 

7. Охарактеризувати терміни: відгодівля, молочний період, 

післямолочний період,  

8. Методи утримання та особливості годівлі ВРХ м’ясного напрямку 

продуктивності 

9. Методи утримання та особливості годівлі комбінованого напрямку 

продуктивності. 

10. Висновок. 

 

Після виконання студент повинен знати: 

1. М’ясну продуктивність ВРХ; 

2. Методи утримання та особливості годівлі ВРХ м’ясного 

та комбінованого напрямку продуктивності 

 

Після виконання студент повинен уміти: 

1. Розпізнавати породи ВРХ м’ясного та комбінованого 

напрямку продуктивності 

 

 

Викладач ………….…………………...Т. М. Стегній 
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