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ВСТУП
Вівця є однією із найпоширеніших у світі сільськогосподарських тварин.
Вона була приручена і одомашнена людиною орієнтовно в 8-9 тисячоліттях до
нашої ери. Під впливом як штучного, так і природного добору вона за
кількістю видів продукції та їх якістю не має рівних серед інших видів
сільськогосподарських тварин. Вівчарством займаються на всіх заселених
людиною континентах земної кулі і жодна із сучасних релігій не забороняє
споживання продуктів цієї галузі. Навпаки – баранина є дуже популярною у тих
народів, котрим релігійні переконання не забороняють споживання продуктів,
отриманих від цього виду тварин. На даний час у світі налічується понад 600
порід овець різних напрямів продуктивності, котрі відрізняються як за типом
вовнового покриву (від безвовнових до мериносів із супертонкою вовною),
розмірами (жива маса дорослих тварин від 30 до 170 кг), пристосованістю до
умов розведення – від гарячих безводних пустель до засніжених гірських
масивів.
Вівці рухливі і витривалі тварини, вони здатні на тривалі переходи і при
випасанні поїдати рослинність степових, полонинних, пустельних і
напівпустельних пасовищ. Загострена лицьова частина голови, гострі косо
поставлені зуби і тонкі рухливі губи дозволяють вівцям поїдати низькорослу,
зріджену рослинність. З 600 видів рослин, які ростуть на звичайних природних
пасовищах, вівці поїдають більше 400, тоді як велика рогата худоба - 150, коні 90.
Травний апарат овець еволюційно пристосований до споживання і
перетравлення грубих кормів і засвоєння наявних у них поживних речовин.
Разом з тим слід зауважити, що вівці дуже чутливі до підвищеної вологості і
спеки, проте завдяки розвиненому вовняному покрову не бояться холоду і
можуть використовувати пасовище круглий рік. При дефіциті кормів вівці
багатьох порід можуть витрачати власні резерви організму ‒ жир, відкладений у
тілі.
Запропонований вашій увазі посібник висвітлює питання виробництва
вівчарської продукції, розведення та вирощування основних порід овець у
господарствах різних форм власності та чисельності поголів’я за традиційних і
сучасних технологій їх утримання в природно-кліматичних умовах
Карпатського регіону.
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